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”Gör om – 
Gör rÄTT”
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n I måndags kom uppgifter att regimen i huvudstaden Asmara släppt 
minst åtta politiska samvetsfångar. Att Dawit Isaak nu har suttit 13 

år i fängelse visar att svensk diplomati misslyckats, anser journalisten 
Donald Boström, som föreslår en ny linje för att få till ett frigivande.

DAWIT ISAAK
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I måndags uppgav en eritreansk 
nyhetsbyrå att regimen släppt 
minst åtta politiska samvets
fångar men den svenske med
borgaren Dawit Isaak sitter kvar 
i fängelset. Journalisten Donald 
Boström är en av de främsta 

svenska experterna på Eritrea 
och har varit djupt engagerad i 
fallet. 2005 deltog han i inof
ficiella samtal på ministernivå 
mellan Sverige och Eritrea där 
ländernas relationer och Dawit 
Isaaks frigivande diskuterades. 

Men diplomatin har hittills 
misslyckats. Nu är Donald Bo
ström bekymrad över utveck
lingen.

JohAn EhrEnBErg: Låt mig 
börja med den första orostanke 
som slår en. Lever han fortfa
rande?

DonAlD Boström: Ja, jag tror 
att han lever. Jag är övertygad. 
Jag är även över tygad om att 
han till slut kan bli fri. Men då 
måste vi göra något nytt. Det 
sätt som Sverige arbetat med 
frågan är uppenbarligen fel sätt. 

JE: Vad är grundfelet?
DB: Det är en låsning som 

beror på att Sverige villkorat 

relationen med Eritrea med ett 
frisläppande av Dawit Isaak. 
Varpå Eritrea svarar: ”han är 
eritreansk medborgare” och 
avslutar samtalet. Det finns en 
felaktig föreställning att Sverige 
kan sätta press på Eritrea. Det 
finns inget Sverige kan pressa 
Eritrea med. Eritrea har stängt 
dörren till Sverige, inte tvärtom. 
Om dörren ska kunna öppnas 
igen krävs en policyförändring 
från Sveriges sida. Det har varit 
ett felaktigt fokus. Sverige för
söker bekämpa Eritreas regim 
istället för att få Dawit Isaak fri. 
Det är två helt olika strategier. 

JE: Och han är ju eritreansk 

medborgare eftersom han har 
dubbelt medborgarskap. Men 
den tysta diplomatin då?

DB: Det finns ingen tyst dip
lomati. Det har inte funnits sen 
2005. Både Fredrik Reinfeldt och 
Carl Bildt har velat träffa Eritre
as president men han svarar bara 
att det inte finns något att träffas 
om så länge Sverige villkorar 
relationen med Dawit Isaaks 
frisläppande. Det finns ingen från 
svensk sida som Eritreas regering 
är beredd att tala med under 
nuvarande förutsättningar. Våra 
svenska ambassadörer för Er
itrea har gjort – och gör – så gott 
de kan utifrån de förutsättning

Donald Boström, expert på Eritrea: ”Sverige måste byta spår om   Dawit Isaak ska kunna bli frisläppt”
arna. Det pågår naturligtvis ett 
antal informella kontakter både 
inom och utanför Eritrea för att 
försöka få 
Dawit fri. 
Men når man 
inte upp till 
beslutsfat
tarna hjälper 
det inte.

JE: Har 
det alltid 
varit så?

DB: Nej, 
jag tror att 
regeringen i Eritrea ansåg sig 
vara närmare socialdemokratin 
på grund av att de menar att 

alliansregeringen i Sverige går 
USA:s ärenden. Vi hade samtal 
2005 med Eritrea men inte på 

regeringsnivå. 
Man litade inte 
på någon i 
Sverige, man 
trodde att alla 
hade hemliga 
agendor. Till 
sist beslu
tade Eritrea 
att försöka lita 
på två svenska 
socialdemokra

tiska företrädare, Jan Eliasson 
och Carin Jämtin. Det var väldigt 
personrelaterat till att börja med 

som blev sedan politiskt utveck
lande i viss mån. När samtalen 
upphörde efter valet 2006 som 
innebar regeringsskifte fanns 
inget naturligt steg att fortsätta.

JE: Så det var ingen officiell 
svensk kontakt utan Jan Elias
son och Carin Jämtin var då mer 
engagerade socialdemokrater?

DB: De var ju båda ministrar 
och regeringsföreträdare, men 
det var hemliga samtal, inte 
officiella.

JE: Får man berätta om hem
liga samtal?

DB: Ja, nu efter nio år har 
jag fått klartecken att göra det. 
Som journalist har jag haft 

EritrEa Dawit Isaak är inte en av de samvetsfångar som nu 
har släppts av den eritreanska regimen. Att han nu suttit 
fängslad i 13 år visar att sveriges agerande snarare har 
försvårat än underlättat frigivandet, menar journalisten 
Donald Boström, som har unik insyn i fallet. här berättar 
han för Dagens EtC:s Johan Ehrenberg om att det krävs en 
kursändring.
    – sverige måste normalisera relationen med Eritrea, utan 
att villkora det med Dawits frigivande, säger Boström.

Sverige försöker 
bekämpa Eritreas 

regim istället  
för att få Dawit 

Isaak fri.

Journalist Donald Boström 
är en av få utländska journa-
lister som följt utvecklingen 
i Eritrea sedan slutet av 
80-talet och skriver just nu 
på en bok om landet och 
Dawitfrågan. han har också 
som ende svensk intervjuat 
den eritreanska presidenten 
vid ett flertal tillfällen.

Första gången Donald Boström 
var på väg in i Eritrea var 1987. 
Han gick till fots, 
tillsammans med 
en gerilla över 
gränsen från Su
dan till Etiopien. 
Plötsligt blev de 
anfallna av Etio
pisk militär.

– Vi gömde 
oss under ett 
buskage och blev 
aldrig upptäckta 
så vi kunde ta oss 
tillbaka till Su
dan helskinnade. 
Det hade kunnat 
sluta i etiopiskt 
fängelse som för 
Martin Schibbye 
och Johan Pers
son, säger han.

Sedan dess har Donald 
Boström rest till Eritrea och 
Etiopien nästan varje år och rap
porterat från konflikten mellan 

länderna. Han följde kriget och 
rapporterade från freden 1991, 
från folkomröstningen 1993, 
återuppbyggandet av landet och 
demokratiseringprocessen fram 
till det nya kriget 1998 som han 
rapporterade om för bland annat 
för Dagens Nyheter och SVT. 
Boström har intervjuat och dis
kuterat Dawit Isaak med många 
av de eritreanska ledarna. 

– Jag är den enda svenska 
journalist som fått möjlighet att 
intervjua Eritreas president vid 

ett flertal tillfäl
len, säger han.

Donald 
Boström deltog 
2005 i inof
ficiella samtal 
på ministernivå 
mellan Sverige 
och Eritrea där 
ländernas rela
tioner och Dawit 
Isaaks frigivan
de diskuterades. 
Boström har 
sedan dess i ar
tiklar och samtal 
med organisa
tioner och andra 
aktörer diskute
rat metoder och 
strategier med 

fokus på ländernas relationer 
och hur Dawit Isaak ska kunna 
bli fri.

 Eigil söderin

Donald Boström har 
följt Eritrea i 27 år

• Född: 1954
• Gör: Journalist, fotograf och författare. Han är känd för sina skildringar av 
Israel-Palestina-konflikten och har bland annat gett ut den uppmärksammade 
boken Inshallah: konflikten mellan Israel och Palestina. Han blev mycket 
omtalad i samband med artikeln ”Våra söner plundras på sina organ” som 
publicerade i Aftonbladet 2009, och som skapade en diplomatisk kris mellan 
Sverige och Israel. Donald och Aftonbladet anklagas för antisemitism. Men 
tre år senare gav Filter dem upprättelse. Tidningen intervjuade Chen Kugel, 
rättsläkare och överstelöjtnant på militärsjukhuset Abu Kabir i Israel, som 
bekräftade att det pågick organstölder, och att Boströms artikel var en starkt 
bidragande orsak till att organstölderna efter 24 år nu hade stoppats.

DoNALD BoSTröm

Intervju. Donald Boström har som enda svensk journalist fått 
möjlighet att intervjua Eritreas president Isaias Afewerki.

”Vi gömde oss un-
der ett buskage 
och blev aldrig 
upptäckta så vi 
kunde ta oss till-
baka till Sudan 
helskinnade.

Donald Boström

SvErigE har Stängt Dörrarna

t

Inlåst. Under Almedalsveckan förra året 
kunde besökare sitta inlåsta i en uppbyggd 
fängelsecell som ett led i kampanjen Free 

Dawit. På bilden Birgitta Ohlsson (FP), 
EU-minister med ansvar även för demokrati- 

och konsumentfrågor: ”Regeringen jobbar 
på flera sätt för att få honom frigiven”.

Bild: henriK MontgoMery/tt
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1941
• Efter 52 år som italiensk koloni besegras 
den italienska armén av Storbritannien. 
Eritrea administreras nu av den brittiska 
armén.

1952
• Den brittiska administrationen lämnar 
över sin makt i Eritrea till FN, som mot er-
itreanernas vilja beslutar att landet ska ingå 
i en federation med Etiopien. Eritreanerna 
vill ha en folkomröstning om saken. Eritrea 
får alltså inte den självständighet landet 
siktade på, men medborgarna fick vissa de-
mokratiska rättigheter och en del autonomi.

ErITrEA – ETT KrIGSHÄrJAT LAND

1961
• Efter växande spänningar och 
missnöje mellan den etiopiska makten 
och eritreanska separatister bryter ett 
krig mot Etiopien ut. Under kriget, som 
pågår i 30 år, formas både Eritrean 
liberation front (ELF) och Eritrean 
people’s liberation front (EPLF).

1962
• Etiopiska kejsaren Haile Selassie 
löser upp federationen och Eritreas 
parlament. Omvärlden låter Etiopiens 
kolonisering av Eritrea ske utan 
protester.

1974
• I en statskupp störtas Haile Selassie 
och ersätts av den marxistiska juntan 
Derg. Samtidigt börjar ELF och de 
grupper som senare skulle forma EPLF, 
arbeta tillsammans efter att ha stridit 
mot varandra i flera år.

1991
• Sovjetstatens fall har 
försvagat Etiopien som länge 
fått sitt militära stöd från War-
sawapakten. I maj intar den 
Etiopiska befrielserörelsen TPLF 
huvudstaden Addis Abeba och 
diktaturens ledare Mengistu 
Haile Mariam flyr till Zimbabwe, 
samtidigt intar EPLF Eritreas 
huvudstad Asmara.Vapenvila 
införs efter fredssamtal i Wash-
ington och London. EPLF, som 
leds av Isaias Afewerki, etable-
rar en provisorisk regering.

1993
• En folkomröstning hålls 
om självständighet. Över 
99 procent av eritrea-
nerna röstar för självstyre 
och Afewerki utnämns till 
president.

1996
• En grundlag skrivs och 
ratificeras, men har ännu 
inte verkställts. Nya press-
frihetslagar gör det möjligt 
att etablera oberoende 
tidningar.

1998
• En konflikt över grän-
ser mellan Eritrea och 
Etiopien leder till att ett 
krig bryter ut.

2000
• En vapenvila 
förhandlas fram. Ett av 
villkoren innebär att FN 
etablerar en fredsbe-
hållande säkerhetszon 
vid gränsområdet 
i  Eritrea, med över 
4 000 FN-soldater.

2001 
• I ett öppet brev kriti-
serar 15 medlemmar av 
PFDJ-partiet (det politiska 
partiet som formades av 
EPLF) Isaias Afewerkis sätt 
att hantera demokratise-
ringsprocessen och styra 
landet. Kritiken publiceras 
på internet och, några 
månader senare, även i den 
fria pressen – bland annat  
i Dawit Isaaks tidning Setit. 
I september fängslas Dawit 
Isaak utan rättegång.

Folkmängd 2012: 6 131 000
tre officiella språk: tigrinya, arabiska och 
engelska.
regeringsform: Enpartirepublik – det enda 
tillåtna partiet är People’s front for democracy 
and justice (PFDJ)
• Sedan den senaste gränskonflikten med 
Etiopien har landets rykte när det gäller 
mänskliga rättigheter förvärrats. Yttrandefri-
heten, pressfriheten, församlingsfriheten och 
föreningsfriheten är alla begränsade i landet 
och de som utövar ”ickeregistrerade” religioner, 
försöker fly eller undvika militärtjänst fängslas.

ERItREa

 kontakter med eritreaner 
sedan det långa kriget som 
slutade 1991, med personer som 
kom upp från skyttegravarna och 
sedan blev ministrar i Eritrea. 
Under den perioden hade jag 
en annan roll och fick lägga all 
journalistik åt sidan och vara tyst. 
Det handlade ju inte om att av
slöja något, det handlade om att 
kanske få Dawit Isaak fri på sikt.

JE: Vad pratade ni om?
DB: Om att 

få kontakt på 
samma sätt 
som användes 
med Etiopien 
för att få 
Martin Schib
bye och Johan 
Persson fria. 
Vi försökte 
skapa en dia
log och hitta 
en grund för bilateralt samarbete, 
skapa någon form av utbyte, 
kanske mellan universiteten som 
en försiktig start. Jag fick erbju
dandet att starta journalistutbild
ningar, men det var inte läge för 
det medan samtalen pågick. Allt 
upphörde med regeringsbytet i 
Sverige av naturliga skäl. 

JE: Hurdå naturliga skäl?
DB: Det är inte så att al

liansen fattat något beslut som 
är annorlunda än den förra 
svenska hållningen. Sverige har 
hela tiden villkorat all kontakt 
med att Eritrea håller en svensk 
medborgare fängslad. Och då 
bygger eventuell kontakt på rent 
personliga förtroenden. Och det 
hade inte den nya regeringen.

JE: Så 
Dawit Isaak 
drabbades av 
ett svenskt re
geringsbyte?

DB: Så kan 
det ha varit i 
viss mån, men 
ansvaret för 
att Dawit är 
fängslad utan 
rätte gång 
ligger helt hos Eritreas regering. 
Men Sverige har låst situationen 
med ett villkor som vi inte har 
mot några andra diktaturer. Vi 
har till och med diplomatiska 
samtal och olika relationer med 
Nordkorea och Saudiarabien. 
Etiopien är exempelvis minst lika 
odemokratiskt och håller jour
nalister fängslade, men är ändå 
mottagare av svenskt bistånd. 

Det vi behöver göra i ett första 
steg är helt enkelt att uppgradera 
Eritrea till en vanlig diktatur 
igen. 

JE: Hur ska man förstå 
 Eritreas ledning?

DB: Det här är en mycket 
viktig sak i den svenska debat
ten. Vi måste förstå vad det är för 
land. Att Eritrea aldrig haft stöd 
av någon, varken vänster eller 
höger, vilket har skapat en kultur 

i Eritrea som 
de formulerar 
på följande 
sätt: ”Never 
kneel down”. 
”Ingen ska nå
gonsin tala om 
någonting för 
oss, vi har inga 
vänner i hela 
världen, vi gör 
allting själva”.

JE: ”Vi behöver ingen”.
DB: Ja, och att då komma som 

vit kolonialherre till Eritrea och 
”släpp vår medborgare”, då säger 
de bara ”stick och brinn”. Alltså, 
med den historiska bakgrunden 
blir allt väldigt svårt. Du kan inte 
göra som i andra länder där väst 
köper sig inflytande med löften, 
bistånd eller korruption. Ju mer 
västländerna har vänt sig från 
Eritrea och stött Etiopien har 
Eritrea stärkt sitt samarbete öst
erut, med Kina och arabvärlden, 
och nyligen men avtal med både 
Ryssland och Storbritannien. 
I det läget spelar våra värde
ringar ingen roll. Och det är ett 
av grundfelen. Att många utgår 
från en svensk horisont istället 

för en eritre
ansk, och då 
kommer man 
ingen vart. Det 
är viktigt att 
komma ihåg, 
och förstå, 
att Eritreas 
ledning fort
farande har 
stöd hosmånga 
eritreaner. 

JE: Så du menar att egentligen 
så har problemet inte med Dawit 
och göra? 

DB: Nej, och det sa de till mig 
vid en intervju, ”ni tror att vi är 
små negrer och som ni slänger 
godis till, och så ska vi springa 
och säga tack, tack, tack.”

JE: Vem sa det?
DB: Dåvarande informations

ministern. Och sen har 

Vi försökte skapa 
en dialog och 

hitta en grund för 
bilateralt sam

arbete.

Etiopien är minst 
lika odemo

kratiskt, men är 
ändå mottagare av 

svenskt bistånd.

2007 
• Det uppskattas  
att Eritrea har 
120 000 soldater 
längs  gränsen till 
Etiopien.

2013 
• I organisationen 
Reporters without 
borders senaste 
pressfrihetsindex 
 rankas Eritrea på 
plats 179, till och 
med efter Nordkorea.

BefrIelsekrIget. Inbjudna sudanesiska generaler i Eritreas huvudstad Asmara när Eritrea firar befrielsen.            Befrielsekriget mellan Eritrea och Etiopien pågick mellan 1961 och 1991.  Bild: donald BoströM

Kejsaren Haile 
Selassie störtas 
i en statskupp.
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presidenten också gjort 
liknande uttalanden, som att 
”ni har en kolonial inställning, 
men vi betackar oss, vi behöver 
inga gratisluncher från väst.” 
Det är deras inställning. Sen 
hjälpte det ju inte att Eritrea 
efter  befrielsen sa till bistånds
organisationerna ”åk inte runt 
med stora bilar och höga löner, 
vi kan ta hand om våra barn 
själva. Åk hem!”. Då fick de 
hela biståndsvärlden emot sig 
dessutom.

JE: Kunde de det? Ta hand 
om barnen alltså?

DB: Naturligtvis finns det 
bra saker man kan säga om 
Eritrea. Läget är väldigt tufft i 
landet. Ekonomiskt, politiskt 
och demokratiskt, särskilt 

för ungdomar som nu väljer 
att fly landet i tusental, i ett 
försök att få tillgång till sina 
egna liv. Men demoniseringen 
av Eritrea har gjort att många 
tror att allt är dåligt, på samma 
felaktiga sätt som jag möter 
människor i fattiga länder som 
tror att allt är bra i Sverige. Jag 
läste just en ny rapport från 
FN, förvisso skriven av Er
itreas mission i FN och Geneve, 
men som har antagits av FN:s 
råd för mänskliga rättigheter 
med 71 medlemsländer där en 
rad utvecklingsfaser i Eritrea 
beskrivs positivt. Eritrea har 
exempelvis minskat mödradöd
ligheten mer än de flesta länder 
i världen, även om det fortfa
rande en diktatur och all makt 

är i praktiken samlad hos en 
person. Men man måste förstå 
vilken typ av diktatur om man 
ska prata med den.

JE: Men 
Sverige pratar 
ju inte?

DB: Nej 
inte på någon 
avgörande 
nivå, och det 
är problemet. 
Vill man 
prata måste 
man förstå 
ledarskapet. 
Många jag 
talar med tycker att eritrea
nerna är odiplomatiska och 
osmidiga, och det är de. Men de 
har i sak haft rätt i flera frågor 

som exempelvis när det gäller 
gränser och avtal. Eritrea skiljer 
sig från många länders diplo
mati, för dem räcker det att ha 

rätt, inte att 
få rätt. Det är 
en avgörande 
skillnad som 
betytt mycket 
negativt för 
Eritrea.

Jag har av 
ansvariga i 
Sverige fått 
höra att man 
inte gärna 
ändrar policy 

gentemot Eritrea för att man 
kan komma att kritiseras för 
att vara diktaturkramare eller 
vika sig för en diktator. Och det 

politiska priset är inte värt att 
riskera.

JE: Du menar att medias krav 
på åtgärder blir kontraproduk
tiva?

DB: Vi hamnar i en situation 
där alla blir aktivister istället 
för att spela den roll var och en 
bör spela. Aktivisterna måste 
naturligtvis vara aktivister och 
agera utifrån Dawits intressen, 
men med medias påtryckningar 
blev till slut även regeringen ak
tivister. Hade vi gjort samma sak 
runt Martin och Johan hade det 
inte slutat lika lyckligt. I Eritrea 
och Dawitfrågan har vi agerat 
precis tvärtom mot hur vi gjorde 
med Martin och Johan i Etio
pien. De båda resultaten talat 
sitt tydliga språk. Kan man inte 

Kan man inte 
skapa en atmosfär 
för samtal blir det 
inte heller några 

resultat.

1987
• Dawit Isaak flyr till Sverige med 
sin familj och bosätter sig i Lerum, 
där han får jobb som städare. 

1992
• Isaak blir svensk medborgare, 
men han behåller även sitt eritre-
anska medborgarskap.

1996
• Han återvänder till Eritrea där 
han är med och grundar den 
oberoende tidningen Setit.

2001
• Dawit Isaaks tidning publicerar 
det så kallade G-15-brevet, där 15 
politiker kritiserar presidentens 
agerande. I september samma 
år fängslas han utan rättegång. 
Samtidigt fängslas nio andra jour-
nalister och elva politiker och alla 
oberoende tidningar stängs ner.

INTE FÄNGSLAD PÅ GRUND 
AV MEDBORGARSKAPET 
• De andra journalisterna som 
fängslats utan rättegång är, enligt 
IPI, Mattewos Habteab, Dawit 
Habtemichael, Temesken Ghe-
breyesus, Emanuel Asrat, Seyoum 
Tsehaye, Hamid Mohammed Said, 
Saleh Al Jezaeeri (Al-Jezaeri), 
Fitzum Wedi Ade, Selamyinghes 
Beyene, Zemenfes Haile, Ghebre-
hiwet (Gebrehiwot) Keleta, Daniel 
Mussie och Tura Kubaba. 
• Dawit Isaak är alltså inte ar-
resterad på grund av relationen 
med Sverige och han är heller inte 
fortsatt fängslad på grund av det 
svenska medborgarskapet. Även 
de andra journalisterna sitter kvar 
(de som fortfarande lever) utan 
rättegång och dom.

DEN SVENSKA KAMPANJEN
• Dawit Isaak har i Sverige blivit 
en symbol för yttrandefrihet och 
rätten att arbeta fritt som jour-
nalist. Dawit Isaak är en politisk 
fånge och fängslandet ett brott 
mot FN:s mänskliga rättigheter. 
Engagemanget har varit stort 
för hans frigivande. Det finns tre 
huvudaktörer: Aktivisterna, media 
och Sveriges regering. Dawit har 
fått ett för Sverige unikt stöd från 
media (det är bara Martin Schib-
bye och Johan Persson som fått ett 
liknande mediestöd). Det pågår 
ständiga kampanjer kring Dawid 
Isaak, gratisannonser i tidningar, 
serietecknares budskap, chefre-
daktörer från de största tidningar-
na har skrivit under ett gemensamt 
upprop, ständiga påminnelser 
om hur många dagar fängslandet 
pågått.
• Kampanjen handlar mer om 
stöd för saken i Sverige, och 
har ingen påverkan på Eritreas 
reaktion eller Dawits frigivning. 
Däremot fungerar den som en 
ständig påminnelse för Sveriges 
regering att media har ögonen på 
dem. Med det outtalade kravet att 
mer måste göras.
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skapa en atmosfär för samtal blir 
det inte heller några resultat.

JE: Men media måste ju kri
tisera en diktatur. Påtala brott 
mot mänskliga rättigheter.

DB: Självklart. Det handlar 
inte om det. Det som hände nu 
var att media tog ledningen i 
kampanjen i att få Dawit fri, 
istället för att regeringen fick 
leda det arbetet, vilket var fallet 
med både Martin Schibbye och 
Johan Persson i Etiopien och 
Magnus Falkehed och Niclas 
Hammarström i Syrien. Media 
gjorde sitt jobb, men tog under 
tiden hänsyn till det diploma
tiska spelet för att inte riskera 
en frigivning av svenskarna. Vi 
kan initiera gemensamma pro
jekt. Kanske utveckla och stödja 

journalistutbildning!
JE: Men Eritrea tar inte emot 

bistånd?
DB: Jodå, men inte på andras 

villkor. Problemet idag är 
att Sverige inte har något att 
samtala med Eritrea om. Vi 
har inget bistånd, vi har ingen 
handel, vi har inget att pressa 
regimen med men vi agerar som 
om vi genom att vara hårda och 
”pressa regimen” skulle göra en 
insats. Sanningen är att Eritreas 
nuvarande ledning inte bryr sig 
om Sverige överhuvudtaget. 
Och ska man få till en föränd
ring måste det finnas något att 
prata om.

JE: Men det betyder att man 
ger bistånd till en diktatur.

DB: Det gör vi ju till många 

andra diktaturer. Eritrea är ne
gativt särbehandlat vilket gjort 
Dawit Isaak och hans familj till 
det största offret.

JE: Har inget positivt hänt?
DB: På senare tid har det 

kommit positiva signaler från 
UD i rätt riktning, Sverige 
har åtminstone numera 
en generalkonsul i 
Eritrea. Det kan vara 
en  början.

JE: Så vad är slut
satsen?

DB: Sverige måste 
våga ta steget fullt ut och 
upprätta bilaterala förbindelser 
med Eritrea, utan att villkora 
det med Dawits frigivande. Vi 
måste få upp dörren.

JE: Men tänk om metoden 

med tyst diplomati, bistånd, för
bindelser och tyst stöd inte heller 
fungerar.

DB: Det viktigaste är aktiv 
diplomati, vilket inte går om alla 
dörrar är stängda. Och vad är 
alternativet? Dawit har suttit i 

fängelse i 13 år nu. Det bor
de räcka som argument. 

Jag tror att Dawit 
fortfarande lever, men 
hur länge gör han det? 
Tiden rinner ut. Det vi 

gör idag fungerar inte. 
Vi måste göra om. Och 

göra rätt.
Johan Ehrenberg

Fotnot: Jan Eliasson avböjer att ge en 
kommentar med hänvisning till sitt FN-

uppdrag. Dagens ETC har även sökt 
Carin Jämtin för en kommentar.

BefrIelsearmén. Bilden är tagen 1990, bara månader innan krigets slut. Decamharefronten var den sista fronten innan Eritreas befrielsearmé EPLF besegrande den Etio-
piska ockupationsmakten under ledning av Mengistu Haile Mariam.  Bild: donald BoströM

tzorona. Ett nytt krig mellan länderna bryter ut 1998 efter sju år av fred. Eritreansk soldat 
och en utbränd etiopisk stridsvagn vid Tzoronafronten 1998.  Bild: donald BoströM

skyttegravar. Eritreanska skyttegravar vid Tzoronafronten 1998. En vapenvila förhandlas fram 2000 varpå FN etablerar en fredsbeva-
rande säkerhetszon vid gränsområdet med över 4 000 FN-soldater.  Bild: donald BoströM

många döda. Befrielsekriget var på den tiden världens största konventio-
nella krig med hundratusentals döda.  Bild: donald BoströM
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EritrEa sveriges relation till 
Eritrea är en lång historia 
som tar sin början med sve-
riges första missionärer som 
landsteg i Eritreas hamnstad 
massawa 1866, men landet 
har egentligen aldrig haft 
sveriges stöd. Eller omvärl-
dens. 

Eritreaner har känt sig ständigt 
svikna av västvärlden. 1952, 
när FN beslutade att federera 
Eritrea med Etiopien istället 
för att en folkomröstning 
om saken som eritreanerna 
krävde. 1961, när Haile 
Selassie ostört fick 
rulla in med tanks 
och kolonisera 
Eritrea, och 
även nu, när 
omvärlden til
låter Etiopien 
ockupera delar av 
Eritrea. För Sve
riges del blev Etiopien 
första biståndsland och vår baby 
på Afrikas Horn. Svensk vänster 
har i stort sett inte heller stött 
Eritrea. Sverige som nation var 

bland de allra sista att erkänna 
landet 1991.

– Det har aldrig funnits 
någon handel, affärsverksamhet 
eller utbyte med landet att tala 
om. Det lilla bistånd som fanns 
försvann när Dawit fängsla
des, säger journalisten Donald 
Boström.

Eritreas frigörelse skedde 
parallellt med störtande av pre
sident Mengistus diktatur i Etio

pien. I en samordnad 
aktion maj 1991, 

befriade den 
eritreanska 
befrielse
rörelsen 
EFLP 

Eritrea, 
samtidigt som 

den etiopiska 
befrielsearmén TFLP, 
intog Addis Abbeba 

och tillsatte en ny led
ning för Etiopien. Efter 

trettio års våldsamt krig var 
de båda länderna vänner, vars 
ledare hyllades som nya Nelson 
Mandelas. Det dröjde dock inte 
länge innan ett antal faktorer 
kastade grus i fredsmaskineriet 

mellan länderna. Den utlösande 
faktorn för det nya kriget i maj 
1998 var att Etiopien vägrade 
återlämna den lilla eritreanska 
staden Badme, och 1997 började 
trycka nya kartor där eritreanskt 
territorium på ett antal ställen 
hade införlivats i Etiopien.

Vägrade uppfylla åtaganden
I den tvisten gav FN:s gränskom
mission Eritrea i huvudsak rätt, 
men Etiopien som skrivit under 
avtalet att erkänna gränsen, väg
rade ändå i efterhand att uppfylla 
sina åtaganden och fortsätter 
fortfarande att ockupera vissa 
delar av eritreanskt territorium.

– Idag råder varken krig eller 
fred mellan länderna, följaktligen 
tvingas en stor del av Eritreas 
befolkning stå som soldater 
beredda längs den 80 kilometer 
långa gränsen mot Etiopien, 
säger han.

Cirka 30–40 procent av den 
svaga ekonomin måste avsättas 
till försvarsutgifter. Det är ett 
land som visserligen beskrivs ha 
haft 17 procents tillväxt på senare 
tid, men en tillväxt från ingenting 
blir alltid procentuellt hög.

Det finns guld i Eritrea, som ett 
antal utländska bolag är med 
och utvinner, och utanför kusten 
finns högkvalitativ olja, men 
Eritrea har själva inte ekonomi 
för att starta utvinning av oljan, 
och försök till avtal med USA 
och Tyskland angående oljan har 
gått i stöpet. 

Inhemsk korruption
Eritrea har en kompromisslös 
attityd mot all form av nykolo
nialism. Landets ledning är inte 
korrumperat av utländska före
tag. Korruptionen är inhemsk 
och ett resultat av militärstyret. 

Det har inte alltid varit så. På 
nittiotalet gick landet igenom en 
demokratiseringsprocess, en de
mokratisk konstitution skrevs, 
pressfrihet började utvecklas, 
Dawit Isaak var medarbetare 
och så småningom en delägare i 
tidningen Setit som var en obe
roende röst bland andra.

Med kriget mot Etiopien 1998 
upphörde all demokratisering, 
konstitutionen lades åt sidan, tid
ningar stängdes och det utlysta 
valet ställdes in. 

– Bara någon månad före 
fängslandet hade Isaak själv 
beskrivit situationen som 
journalistiskt okej för en svensk 
radiojournalist, man kunde 
arbeta relativt fritt, säger Donald 
Boström. 

Sedan fängslades han och 
andra journalister utan rätte
gång eller anklagelse. Kanske ett 
offer i en intern maktkamp där 
ledningen börjat se all opposition 
och all kritik som förräderi.

Johan Ehrenberg

Imorgon: Fler kommenterar Dawit 
Isaak-fallet. Leif Öbrink, ordförande 

för Dawit-kampanjen m. fl.

komplicEraD hiStoria
Sverige var bland de allra sista att erkänna Eritrea som nation

”Det lilla bistånd 
som fanns för-

svann när Dawit 
fängslades.

Donald Boström

återuppByggnad. Eritrea bygger upp landet efter ett förödande krig. På bilden det lilla samhället Embaderho.  Bild: donald BoströM
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