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Objudna gäster

"Den förlorade kalven har återvänt till sin moder", lär kejsare
Haile Selassie ha utropat när han olagligt annekterade Eritrea
1962. Han hävdade och hans efterträdare, Dergen, hävdar än idag
att Eritrea är en naturlig del av Etiopien av religiösa, etniska,
kulturella och historiska skäl.
Gränsstrider har rasat i alla tider runt om i världen när nya
stater separerat och andra annekterats, federerats, ockuperats. På
den afrikanska kontinenten har staterna bestämt sig för att erkänna de koloniala gränserna som de självständiga ländernas gränser.
Men i Etiopien går man tillbaka 1000 år och mer i tiden för att
rättfärdiga sina krav på Eritrea - till det gamla kungariket Axum.
Det nuvarande Eritrea var känt som Medri Bahri eller havets
land. Omkring 500 f Kr hade invandrare från södra Arabien integrerats med de ursprungliga invånarna. Nya ideer hade införts,
handeln blomstrade och Adulis (i nuvarande Eritrea) var deras
viktigaste hamn.
Omkring år 100 e Kr blev Axum (i nuvarande Etiopien) huvudstad för dessa folk. De grundade en stark statsbildning, de byggde
tempel och uppförde monument av sten. På 330-talet antog Axums
dåvarande kung kristendomen som en av landets religioner. Axum
blev vid den tiden den mäktigaste staten i Nordostafrika.
På 600-talet övergick folken norr om Axum till Islam och grundade flera starka oberoende stater som handlade med elfenben, guld
och slavar. Ständiga småkrig mellan muslimer och de kristna
axumiterna var en av anledningarna till Axums gradvisa nedgång.
På 900-talet drevs axumiterna söderut till högplatån i våra dagars
Etiopien. Krigen mellan de två religiösa grupperna pågick in på
l300-talet - perioden kallas i den etiopiska historieskrivningen
"den mörka tiden".
Detta är den bräckliga grund på vilken Etiopien bygger sina
påståenden att Eritrea utgör en del av Etiopien. Etiopien, eller
Abessinien som det tidigare hette, var för övrigt aldrig något
entydigt begrepp. Landet utgjordes av ett antal kungariken och
storfurstendömen som med varierande framgång hölls samman av
en Negusa Negast (Kungars Kung eller kejsare) som utsågs av de
övriga furstarna. Var kejsaren stark växte riket. Ibland föll det
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sönder i smådelar, som t ex under perioden 1769-1855 (Zemena
Mesafint) . De kungliga dynastierna växlade vid flera tillfällen.
Det har sedan äldsta tider funnits handelsfårbindelser och karavanvägar mellan det etiopiska höglandet och Röda havskusten.
Hamnstaden Massawa har spelat en viktig roll i områdets historia.
Massawa erövrades på 1500-talet av turkarna som höll en garnison
där i 300 år till 1865 då staden skänktes till den egyptiska kediven
Ismael. Både turkar och egyptier fårsökte vid flera tillfällen tränga
in i landet men stötte på alltfår stort motstånd och måste dra sig
tillbaka.
1869 invigdes Suezkanalen och i och med det ökade Röda havsområdet i betydelse får de europeiska stormakterna. I talien besatte Massawa 1885 men hade redan några år tidigare etablerat sig
i den andra kuststaden Assab.
Italienarna trängde allt längre in i landet uppmuntrade av engelsmännen som var ivriga att samarbeta med Italien i kampen
mot Mahdin av Sudan. Den italienska kolonin Eritrea utropades
1890. Namnet kommer av den grekiska benämningen på Röda
havet Sinus Aerithreus.
Någon enhetlig politisk struktur fanns inte i den tidens Eritrea. I
området bodde flera olika folk som talade olika språk och hade
olika religioner. En del var muslimer, en del kristna. Det var fårst i
och med den italienska kolonisationen som området fick fasta
gränser.
Menelik, sedan 1865 kung av Shoa, senare, 1889 kejsare av
Abessinien hade utvidgat sitt kungarike söderut. Han hade med
list och med vapen tvingat in det ena folket efter det andra i sitt
land. Vid sekelskiftet såg Abessiniens gränser ut ungefär som
Etiopiens idag. Dock med undantag av Eritrea.
1889 undertecknades ett avtal i Wuchale (Uccialli) mellan kejsare Menelik och Italien. Avtalet var skrivet på två språk - italienska och amharinja. Enligt den italienska versionen skulle Menelik överlåta åt italienska regeringen att sköta alla fårhandlingar
med främmande makter. I den amhariska versionen kunde han
göra detta om han så önskade. I avtalet bekräftades att Eritrea inte
utgjorde en del av Abessinien och den italienska överhögheten
erkändes. Det finns ingenting som tyder på att Italien skulle ha
"ockuperat och ryckt till sig" Eritrea från hans land, som kejsare
Haile Selassie skulle komma att hävda många år senare i Förenta
Nationerna.
Men de italienska ambitionerna sträckte sig betydligt längre än
till Eritrea - målet var ett i talienskt imperium i Östafrika omfattande utom Eritrea också Abessinien och Somaliland. Italienarna
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En ita/ienskjramsliillning av fälttåget i El/trea 1897

hävdade att Abessinien var att betrakta som ett italienskt protektorat i enlighet med Wuchaleavtalet.
Denna tolkning erkändes också av engelsmännen dock med det
viktiga förbehållet att italienarna skulle hålla händerna borta från
Blå Nilen.
Menelik var aven helt annan uppfattning. Han förklarade att
"Abessinien har inte behov av någon - hon sträcker sina händer
mot Gud". J
Motsättningarna ledde till italiensk-abessinska kriget 1895-96.
Det avslutades med slaget vid Adua som blev ett förkrossande
nederlag för italienarna. In te sedan Hannibal marscherade över
Alperna två tusen år tidigare har en afrikansk arme besegrat en
europeisk. Slaget vid Adua var troligen en av de främsta anledningarna till att Abessinien kunde bevara sin oavhängighet i närmare fyrtio år. Italienarna fick tills vidare nöja sig med sin eritreanska koloni.
Eritreanerna tilldelades koloniserade folks vanliga roller: att
sälja sin arbetskraft billigt till kolonialmaktens industrier och
plantager i kolonin, att leverera råvaror till kolonialmaktens industrier i moderlandet, att bemanna kolonialarmen.
Under de första decennierna uppmuntrades italiensk bosättning
i Eritrea. Italienska immigranter tilldelades jord av kolonialregeringen. En stor del av den eritreanska lantbefolkningen sökte sig
I Last, Geoffrey & Pankhurst, Richard, A His/oT)'
Ababa ... : Oxforcl UP, 197+, s 35.
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till städerna bl a därför att kolonialmakten behövde arbetskraft i
städerna: tillfällighetsarbetare, soldater, servicepersonal och så
småningom industriarbetare. Många sökte sig till väg- och järnvägsbyggena.
I början av 1930-talet bÖljade italienarna förbereda fälttåget
mot Abessinien. Industrin utvecklades och de två hamnstäderna
Massawa och Assab moderniserades.
I oktober 1935 angrep italienarna Abessinien utan krigsförklaring. Abessinierna bjöd ett segt motstånd hjälpta av den svårtillgängliga terrängen. Italien satte in stora truppstyrkor, moderna
vapen, stridsvagnar, bombplan och senapsgas. Efter drygt ett halvt
år var kriget över. Haile Selassie flydde till London och Italiens
kung Viktor Emanuel utropades till kejsare. Abessinien införlivades med kolonin Italienska Östafrika som också omfattade Eritrea
och Italienska Somaliland. För första och enda gången var Eritrea
förenat med Abessinien. Men det varade bara i fem år.
1940 förklarade Italien krig mot Storbritannien och italienska
trupper ryckte in i Brittiska Somaliland. Aret därpå startade Storbritannien en framgångsrik motoffensiv. Haile Selassie återinsattes
med brittisk hjälp som kejsare - dock endast över Etiopien som
landet nu kom att kallas. Eritrea undantogs, det ansågs alltför'
viktigt och ingen visste riktigt vad man skulle göra med den
italienska kolonin. Etiopien blev genom det anglo-etiopiska avtalet
av 1942 i praktiken ett brittiskt protektorat. Bia stod den etiopiska
armen under brittiskt befäl.
Eritrea ockuperades av britterna. Många eritreaner hoppades
på förändringar till det bättre kanske to m på självständighet i
enlighet med den brittiska propagandan om befrielse av undertryckta folk. Men de förändringar som följde efter den brittiska
ockupationen av Eritrea blev snarare till det sämre för stora delar
av befolkningen. Järnvägsbyggena avbröts, likaså en stor del av
råvaruutvinningen, handeln med grannländerna minskade.
Stadsbefolkningen drabbades av arbetslöshet och sökte sig i
skaror tillbaks till jorden som inte gav utrymme för ytterligare
belastning. Och de italienska jordägarna satt .i viss utsträckning
kvar på sina plantager. Andra kolonialister sålde sin jord till dem
som kunde betala, dvs representanter för den eritreanska och etiopiska kapitalistklassen.
Den brittiska administrationen som leddes av militärer var helt
inriktad på att lösa de kortsiktiga problemen. De personella och
ekonomiska resurserna var små och några större investeringar
företogs inte. Under diskussionerna om Eritreas framtid föreslog
Storbritannien att landet skulle delas så att de västra delarna
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skulle komma att tillhöra Sudan och de östra med höglandet och
Rödahavskusten Etiopien. Huruvida det också var det eritreanska
folkets uppfattning var till en bÖljan okänt. Men britterna tillät
politisk verksamhet och så småningom också partibildning. Detta
efter stormakternas fredsforhandlingar enligt vilka befolkningens
vilja i de f d italienska kolonierna skulle beaktas vid diskussionerna
om koloniernas öde.
Unionistpartiet, Eritrean-Ethiopian Union Party, mobiliserade i
forsta hand den kristna höglandsbefolkningen for en fårening med
Etiopien. Tedla Bairu, senare Eritreas forste premiärminister, blev
dess ledare. Unionistpartiet stöddes av etiopiska regeringen och
ortodoxa kyrkan.
Men långt ifrån alla kristna strävade efter en union med Etiopien. De bildade det separatistiska Liberalprogressiva partiet som
arbetade for ett självständigt Eritrea eventuellt utökat med provinsen Tigrai. Partiet understöddes troligen av Storbritannien medan
det Pro-italienska partiet stöddes av Italien.
Även det Muslimska forbundet krävde självständighet.
1947 genomfordes en folkomröstning som visade att ungefär
hälften av befolkningen var for självständighet, hälften for någon
form av samgående med Etiopien. De fyra segermakterna, USA,
Storbritannien, Sovjetunionen och Frankrike, som skulle avgöra
Eritreas öde lyckades inte enas och ärendet överfordes till Förenta
Nationernas generalforsamling. Efter en månads intensiv diskussion gav också FN upp. Eritrea forblev under brittisk administration tills generalforsamlingen tog upp frågan om de fd koloniernas
öde igen två år senare. Delegaterna enades på en punkt - Etiopien
skulle ha tillträde till Röda havet bl a därfor att "vi har moraliska
skyldigheter gentemot Etiopien, det forsta och främsta offret for
fascistisk aggression",2 som den brittiska delegaten formulerade
det.
Generalforsamlingen lyckades inte heller den här gången komma fram till någon lösning. En undersökningskommission sammansatt av delegater från Burma, Guatemala, orge, Pakistan och
Sydafrika skickades till Eritrea for att ta rätt på vad eritreanerna
egentligen ville.
Kommissionen framlade vid sin återkomst två rapporter och tre
alternativa forslag eftersom den inte lyckades enas om ett gemensamt forslag. Enligt den ena rapporten ville bara en minoritet av
eritreanerna ha självständighet, enligt den andra rapporten ville en
majoritet ha självständighet. De tre forslagen var:
2

Shapillg a people's destill)'. The stoT)' of Eritrea alld the Ullited Vatiolls, published by
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l. Federation med Etiopien under etiopisk överhöghet.
2. Att hela landet med undantag fOr den västra provinsen skulle
forenas med Etiopien - den västra provinsen skulle fOrbli under
brittisk administration fOr en begränsad tidsperiod.
3. En tioårig period av FN-forvaltning som forberedelse till
fullständig självständighet.
Med tanke på Sovjetunionens agerande idag kan det vara intressant att erinra om sovjetdelegatens uttalande i FN under debatten
om Eritreas öde: "Vårt forslag att ge Eritrea fullständig självständighet är helt i överensstämmelse med Förenta Nationernas
grundprinciper som måste verka for folkens befrielse och inte tjäna
kolonialmakternas in tressen ."3
Generalforsamlingen bestämde sig for en federation, alltså en
kompromiss. Vid det tillfället var ingen eritrean närvarande. USA
som på den tiden helt dominerade FN fick en överväldigande
majoritet for sin federationsplan - den antogs den 2 december
1950. Resolutionens fOrsta punkt: "Eritrea skall bilda en självständig enhet i federation med Etiopien under den etiopiska kronans
överhöghet."4
Federationens svaghet berodde bl a på att resolutionen inte foreskrev hur federationen skulle utformas. I stället for två oberoende
regeringar i de två länderna och en tredje gemensam federal regering identifierade FN-representanten den federala regeringen med
den etiopiska. Att resolutionen inte bara främjade kejsarens intressen i Eritrea utan också USAs blev fullt klart ett par år senare.
1953 undertecknades två avtal mellan USA och Etiopien. Ett av
avtalen garanterade USA rätten att fortsätta sin militära närvaro i
Eritrea, i fOrsta hand i Kagnew.
U nder den brittiska administrationen hade britterna beviljat
USA rätten att utvidga och använda Radio Marina som inrättades
under den italienska kolonialtiden. Detta var foregångaren till vad
som senare skulle bli känt som Kagnew Station - en serie militära
baser och det största telekommunikationscentret utanfor USA.
Utom att vidarebefordra normala diplomatiska meddelanden
användes centret till att avlyssna hela arabvärlden och delar av
Sovjetunionen.
Detta avtal skulle gälla i 25 år, dvs till 1978. Det andra avtalet
gav Etiopien omfattande militärt bistånd från USA. Den etiopiska
armen blev på det sättet en av de största och bäst utrustade i
Afrika.
3
4

Eritrean Revolution, Yol 2:7, May/July 1977.
Final report oj the Vnited Nations commissioner in Eritrea, s 3.
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Why are we destroying the Ethiopian ports? frågar Sylvia Pankhurst i en bok som utkom 1952 medan engelsmännen höll på att
lämna Eritrea. Hon berättar hur de engelska trupperna monterade
ner och sålde eller helt enkelt fårstörde byggnader och maskiner i
Eritrea. Det gällde inte bara sådant som de allierade uppfårt under
kriget utan också italienska anläggningar som byggts fåre kriget.
I Massawa t ex monterades alla hamnkranar och oljetankar ner
och fårdes bort får fårsäljning. Magasin, kontor och bostäder revs.
Cementfabriken demonterades och såldes till Sudan, likaså sjukhuset med all utrustning. 300 järnvägsvagnar och 20 radiostationer
såldes också.
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Federationen - en parodi

På kvällen den 13 november 1962 kommenderades de etiopiska
trupper som stationerats i Asmara ut ur sina kaserner. En del
besatte viktiga platser och områden i staden, andra drog igenom
gatorna och provocerade befolkningen. De sjöng en sång med
orden: "Låt våra kulor ta hand om dem som inte rättar sig efter
våra önskningar." Jetplanen dånade fram över hustaken.
Samtidigt sammanträdde Eritreas parlament i en parlamentsbyggnad som var omringad av etiopiska trupper och stridsvagnar.
På förmiddagen den 14 november läste premiärminister Afaha
Woldemichael upp en deklaration.
"Den deklaration som jag tänker läsa upp för er är den slutliga
fasen i den eritreanska frågan. Ni har ingenting annat att göra än
att godta den. Federationen har visat sig av noll och intet värde
och hädanefter är vi fullständigt förenade med vårt moderland."!
När deklarationen lästs upp började någon klappa händerna,
några andra föll in och ordföranden förklarade federationen upplöst. Tilläggas bör att deklarationen lästes upp på amharinja som
de flesta parlamentsledamöter inte förstod. På eftermiddagen
samma dag meddelade radion i Addis Abeba att federationen
upplösts och dagen därpå kom radiomeddelandet att Eritrea införlivats i kejsardömet som dess fjortonde provins.
Hur kunde detta ske? Vad hade hänt med federationen under de
tio år den existerat? Hur kunde Etiopien sätta sig över ett FN-beslut utan att någon reagerade?
En federation mellan två stater är naturligtvis dömd att misslyckas om den federala regeringen identifieras med den ena statens
regering. Dvs federationen står och faller med den ena statens goda
vilja. Att den goda viljan helt saknades hos Etiopiens kejsare blev
mycket snart uppenbart.
Redan från början uppstod absurda förhållanden. Samma dag
som kejsaren undertecknade federationsfördraget utfärdade han
order nummer 6-1952 enligt vilken den etiopiska konstitu tionen
skulle tillämpas i Eritrea! Strax innan hade han undertecknat och
l Eritrea alld the Federal Act, presented to the Afro-Arab Summit Conference by the
Eritrean Liberation Front, Cairo, March 7,1977, s 105.
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godkänt en särskild konstitution for Eritrea. Vad skulle nu gälla i
Eritrea? Det etiopiska enväldet? Eller den eritreanska parlamentarismen som tack vare FN-resolutionen ändå blivit något aven
demokratisk ordning? Och hur skulle det gå med den självständighet som Eritrea garanterades i FN-beslutet?
Svaren på dessa frågor var givna från början. I stället for att dra
upp riktlinjerna for en rättvis federal ordning skickade kejsaren sin
svärson till Asmara som sin representant, sin forlängda arm. Kejsaren foreslog att hans representant skulle ha makt att "utnämna
regeringschef (i Eritrea) eller godkänna hans utnämning, att ge
laga kraft å t lagar eller ha vetorä tt när det gäller lagar som Eri treas
parlament beslutar samt att bekräfta utnämningen av domare".2
Naturligtvis protesterade eritreanerna mot att kejsarens representant skulle utrustas med någon som helst makt. Men steg for
steg övergick representanten till att bli guvernör över en etiopisk
provins med full politisk och militär makt. Bakom sig hade han en
etiopisk arme på 20.000 man.
Enligt FN-beslutet (paragraf 5) och Eritreas konstitution (artikel 7) skulle ett kejserligt federalt råd inrättas med lika antal
medlemmar från de båda länderna. Avsikten var att kejsaren i
federala frågor skulle rådgöra med det kejserliga federala rådet.
Typiskt for kejsarens syn på federationen och självstyrelsen var att
han krävde att de eritreanska representanterna i rådet skulle utses
av honom ty "det var en allmänt accepterad regel att en rådgivare
utses av den som han skall ge råd".3 På detta svarade FN-ombudet
att de eritreanska medlemmarna skulle vara representanter for
Eritrea och att de då inte kunde utses av kejsaren. FN-ombudet
forsökte också forklara for kejsaren att "det var mycket vanligt i
demokratiska länder att rådgivare inte utsågs av dem som de skulle
geråd".4
Kompromissen blev att kejsaren formellt skulle bekräfta (invest
in office) de eritreanska rådgivarnas utnämning (paragraferna 328
och 330). Men om kejsaren vägrade bekräfta en misshaglig rådgivares utnämning?
När rådet efter långvariga forhandlingar äntligen sammanträdde for forsta gången i Addis Abeba blev det ett möte mellan två
oforenliga världar. De etiopiska medlemmarna vägrade att diskutera väsentliga frågor som de eritreanska medlemmarna foreslog.
2 Eri/rea: A vie/im of UN decisioll alld of E/hiopiall aggressioll, New York 1971, Eritrean
Liberation Front, People's Liberation Forces, Foreign Mission, s 50.
3 Eri/rea: A viclim of UN decisioll al/d of Elhiopial/ aggressioll, New York 1971, Eritrean
Liberation Front, People's Liberation Forces, Foreign Mission, s 53.
4 Eritrea: A viclim of UN decisioll ... s 53.
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Etiopierna hävdade att frågor av sådan vikt endast fick diskuteras
av kejsaren själv. De förklarade också att de inte ens hade rätt att
föredra för kejsaren de förslag som de eritreanska medlemmarna
framlagt.
Efter fyra meningslösa månader återvände de eritreanska medlemmarna till sitt land. I en rapport till parlamentet förklarade de
varför deras uppdrag misslyckats. Rapporten betraktades av kejsarens representant som ett angrepp på den etiopiska regeringens
auktoritet. Han avskedade några av rådets eritreanska medlemmar.
Listan på de etiopiska övergreppen kan göras lång.
I januari 1952 beslöt FNs generalförsamling att all egendom som
tidigare tillhört italienska regeringen skulle tillfalla Eritrea. I augusti strax innan kejsaren undertecknade federationsakten lade
han beslag på all den egendomen.
Hundratals hus som bebotts av italienska regeringstjänstemän
såldes av kejsaren i stället för att tillfalla den nya eritreanska
regenngen.
I enlighet med Eritreas konstitution grundades en landsorganisation. Den tvingades mycket snart att upphöra med sin verksamhet - fackföreningarna upplöstes.
U nder den brittiska administrationen hade full pressfrihet rå tt.
Nästan i samma ögonblick som federationen bildades började inskränkningarna i press- och yttrandefriheten för att så småningom
helt upphöra.
Domstolarna underordnades de etiopiska när kejsaren fick klart
för sig att de slog vakt om den eritreanska konstitutionen och
vägrade dansa efter kejsarens pipa.
De politiska partierna som förde en allt mer tynande tillvaro
skickade i oktober 1953 ett telegram till FNs generalsekreterare där
de krävde ett omedelbart ingripande mot de etiopiska övergreppen. De begärde också att FN skulle skicka en undersökningskommission till Eritrea. Dag Hammarskjöld besvarade varken
telegrammet eller följande skrivelser och ignorerade fullständigt
alla protester och klagomål från det eritreanska folket.
Premiärminister under federationens första år var Tedla Bairu.
De ständiga konflikterna mellan å ena sidan kejsaren och dennes
representant i Eritrea och å andra sidan premiärministern och det
eritreanska parlamentet ledde 1955 till att Tedla Bairu tvingades
avgå. Han lever numera som landsflyktig i Stockholm.
Tedla Bairus efterträdare, Asfha Woldemichael - ett kejsarens
lydiga verktyg - satte omedelbart in hela sin kraft på att avlägsna
de sista resterna av federationen. Han förbjöd alla offentliga mö16

ten, använde terrormetoder far att bekämpa federationsanhängarna och farsökte rusta upp Unionistpartiet som önskade farening
med Etiopien och som länge legat i dvala. Genom hot och korruption tvingades allt fler medlemmar av parlamentet till underkastelse.
1958 avskaffades den eritreanska flaggan och 1959 infardes den
etiopiska lagen i Eritrea.
Det eritreanska folket reagerade vid flera tillfällen med väldiga
demonstrationer. Landsorganisationen som efter sin upplösning
1953 gick under jorden anordnade i mars 1958 den största demonstration som någonsin ägt rum i Eritrea. Under fyra' dagar lamslogs Asmara och andra större städer fullständigt. Trupper kallades ut: 9 demonstranter dödades och 534 sårades.
I maj 1962 demonstrerade bl a elever vid samtliga skolor i Eritrea. Over 1.000 elever arresterades och fängslades.
Men redan i september 1961 hade Eritreas befrielsefront startat
gerillaverksamhet i liten skala i västra Eritrea. Befrielsekriget var
ett faktum.
I sin rapport ger FN-representanten uttryck får sina farhoppningar infar federationen som han varit med om att skapa. Hans
ord klingar som ett hån:
"Mina samtal med Hans Majestät Kejsaren av Etiopien har
övertygat mig om att det är Kejsarens uppriktiga önskan att den
federala konstitutionen ska genomfaras i enlighet med resolutionens ordalydelse och anda."s
Tilläggas bör att oavsett hur det gick till när det eritreanska
parlamentet upplöste sig själv så stred det mot Eritreas konstitution. Enligt denna kunde endast Förenta Nationerna ändra eller
avskaffa kons ti tu tionen.
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2 - Eritrea - tre resor

Bombarifallet

Jag sitter på en hotellgård i staden Tessenei i västra Eritrea.
Klockan är 15.56 den 2 januari 1978. Hotellägarens son Tesfai
kommer gående med ett glas mangojuice somjag beställt. Han ser
förväntansfull u t och jag vet varför. Vi ska leka "byta språk". Han
har lärt sig några ord engelska och jag ungefär lika många ord
tigrinja.
"Good morning, sir", börjar han fast klockan är närmare fyra på
eftermiddagen.
"Salamat, Tesfai."
"How are you?"
"So bo."
Tesfai skrattar så han måste ställa ifrån sig glaset för att inte
skvimpa ut. Vi har kört vår lilla dialog säkert ett dussin gånger
men det är alltid lika roligt.
"Thank you, sir."
"Schuckran, Tesfai."
Jag sveper mangojuicen och går in i mitt hotellrum. Lägger mig
på sängen och börjar läsa Simone de Beauvoirs Alderdomen. För
att lära mig hur man ska hantera den. Jag hade så när inte behövt
bekymra mig.
Jag hör en explosion på avstånd. Eric, en fransk student somjag
delar rum med, kommer inrusande och sliter åt sig. sin Canon. Jag
störtar upp mot min filmkamera men hinner aldrig fram. Genom
fönstret kommer ett litet grått melonformat föremål farande rakt
emot mig. Jag är ute ur rummet på högst en halv sekund. Bakom
mig exploderar bomben. Jag har kastat mig ner på golvet i den
öppna gången utanför, tätt intill den låga muren mot hotellgården.
Då exploderar en bomb till i badrummet 7-8 meter ifrån mill;. Det
slår lock för öronen 'och för ögonen med eftersom jag ser rakt in i
explosionen.
Då hör jag Eric: "Mitt ben", kvider han, "mitt ben, hjälp mig."
Han ligger i dörren till hotellrummet ett par meter ifrån mig. En
tredje bomb exploderar ute på gården. Jag ligger raklång tryckt
mot muren med armarna över huvudet.
Det blir alldeles tyst. Eric ligger på rygg och ser på mig. Hans
18

Sjukhuset i Tessenei eJter el! bombanfall
ben är blodigt menjag kan intese vad som hänt honom. Han är "it
i ansiktet, har fortfarande glasögonen på sig. De är oskadda. I en
annan hotelldörr står Rezene, vår guide och tolk. Oskadd. "Jag
hämtar en doktor", skriker han och rusar iväg. 1\'å ELF-krigare
kommer gående över gården blodiga i ansiktena och pa armarna.
Det är dåjag får syn på Tesfai. Han ligger på marken hopkrupen
som om han sov. Hotellägaren kommer ul på gardell och ser SIl(
omkring. Han går tätt fcirbi sonen utan alt se honom, sa ,ändel
han och får syn på honom. "Tesfai, Tesfai", skriker han. Barncl
rör sig inte. Hotellägaren lyfter upp Tesfai - han iiI' diid ..\led
sonen i armarna och skrikande "Tesfai, Tesfai" springer han lit
genom grinden.
Två sjukvårdare med rödakorsväskor i händerna (hkrr tipp I
porten. De springer fram till Eric och lyfter upp honom pa en hal
Försvinner ut ur porten.
Jag fciljer efter dem ut på gatan. Hassan, "in chaul1c)r, kOIJ1 n Il' I
emot mig: "Bo, Bo", ropar han. Han håller sig om ena armen sonl
är blodig, bruten får jag veta senare. Bakom hOllOlll siar '.II
landrover med sönderskjutna fcinster och lvå punkleradc rliick. Uri
sipprar bensin ur reservdunken bak.
Strax efter kommer Rezene springande runl hörnet. '1 ar mig i
armen andfått: "Kom Bo du måste rädda livel, dom kommer SlI.I"
tillbaks." Vi springer nerfcir gatan, sneddar ö"rr del stora l"mm.l
Il)

torget och kommer till utkanten av stan. Vi stannar utanför en
hydda, där sitter tre män och tre kvinnor. På planen framför
hyddan har de konstruerat ett skyddsrum - ett hål i marken med
grova stockar till tak och över dem tillstampad lera.
Vi sitter framför hyddan och väntar på nästa raid, tysta, allvarliga, beredda att rusa ner i skyddsrummet så snart vi hör något.
Men ingenting händer.
Men så en kraftig smäll i närheten. Snabbt på benen och mot
skyddsrummet. Då upptäcker någon att det var en grind som slog
igen i grannhuset. Vi brister ut i ett stort gemensamt lättat skratt.
Vi väntar någon timme vid skyddsrummet. Ingenting händer.
Solen börjar gå ner och i och med det är faran över. Rezene och jag
går in mot stan. Träffar ett par krigare som tar oss med och visar
ett tjugotal små bomber som inte exploderat. Jag känner igen dem,
det var en sån jag såg komma emot mig i hotellrummet. "Israeliska", säger någon.
De visar oss skalet aven halv bomb väl en meter lång ursprungligen. Bakre delen med styrfenan ligger på gatan. Det är en splitterbomb som innehållit ett stort antal små bomber laddade med
järnspli tter.
Rezene och jag går till kliniken för att se till Eric. Han ligger i en
säng utomhus med dropp i armen. Han har ett komplicerat benbrott och järnsplitter i bröstet och magen. De sårade ligger tätt i
alla rum, ibland två i samma säng. Blodiga med bandage om
huvuden, armar, ben. I en säng ligger Hassan. Han lyser upp när
vi kommer - armen är spjälad.
I ett hörn i samma rum opereras en man i ljuset aven fotogenlampa eftersom elektriciteten inte fungerar efter bombanfallet.
"Har du sett ditt hotellrum?" frågar en krigare. Vi går tillbaks
till hotellet. På vägen möter vi en stor truck på gatan. På flaket
skymtar jag en luftvärnskanon som just anlänt till stan. Lite sent
kan man tycka. Tessenei hade bara en luftvärnskanon före anfallet
som inte lyckades skrämma bort de etiopiska planen. Nu har man i
alla fall två.
U tanför hotellet si tter hotellagaren och stirrar i marken. Hotellet
är i stort sett oskadat. Det är bara mitt rum och badrummet som
totalförstörts.
Den stora kameralådan är tillskrynklad och den stora filmkameran krossad. Den lilla filmkameran är bara skelett och de båda
bandspelarna ett virrvarr av trådar och tryckta kretsar. Kläderna
är svartbrända trasor. Men jag hittar flera filmrullar. Burkarna är
buckliga och vinda men en del ser ut att klara sig. Men nästan allt
ljud är förstört.
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Detta är den mest direkta kontakt jag haft med kriget i Eritrea
under mina tre resor dit. Och det inträffade i slutet av den tredje
resan. Efter det for jag hem. Det är ju det vi journalister alltid kan
göra när det börjar kärva till sig eller vi blir illa behandlade eller
har tråkigt.
Men en befrielsekamp är verkligen inte bara bomber och krig.
Det finns så mycket annat som egentligen är mer spännande. Och
som jag hellre vill berätta om.
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Första resan
1969

))Vi kommer inte att skjuta))
Hotell Nil i Kassala i östra Sudan nära gränsen till Eritrea. Jag
ligger i sängen och stirrar upp i det en gång vitmålade trätaket.
Väntar. Att filma är mest väntan med korta perioder av intensivt
skjutande. Jag väntar mig mycket väntan den här gången eftersom
jag ska filma ett krig som också mest består av väntan.
När fonsterluckorna slår i vinden kan jag genom gallret se krönet
på stenmuren som omgärdar den lilla hotellgården. Ljuden från
gården forstärks när de studsar mellan mur och väggar. Det är
därfor jag så tydligt kan höra den sudanesiske läraren som jag
delar rum med. Han sitter utanfår fonstret och mumlar franska
fraser och starka verb. Han hoppas komma till Paris i vår. Han har
just hållit ett litet foredrag for mig om Sverige och Dag Hammarskjöld. "8 miljoner svenskar är lika mycket värda som 100 miljoner
andra." Vad svarar man på sånt?
ågra timmar tidigare kom jag flygande från Khartoum tillsammans med Taha, ELFs representant i Sudan. Dvs inte tillsammans. Det var överenskommet att vi inte skulle känna varandra. Det finns ett etiopiskt konsulat i Kassala och stan vimlar av
etiopiska spioner. Som en god och laglydig främling gick jag genast
till polisen och anmälde mig. Förklarade att jag tänkte stanna i tre
dagar som turist. Undrar om någon tidigare foretagit sig något så
absurt som att turista i Kassala. Naturligtvis forstod poliserna
mycket väl varfor jag var i Kassala men de höll god min och så
gjorde jag.
Det knackar på dörren. In sveper en man klädd i ett stort vitt
skynke som döljer allt utom händer och ögon. Det är först när han
börjar tala som jag känner igen Taha.
"Du måste stanna här över natten. Håll dig beredd i morgon
klockan 10."
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JlJorgonrast vid det stora trädet
Han sveper ut igen. Det blir tyst så när som på flugornas
surrande och den sudanesiske läraren som somnat och nu låter
sina snarkningar studsa mellan väggarna.
En man kommer in med rena lakan: "Det är tisdilg idag. Vi
byter alltid lakan på tisdagar." Tur att jag kom på en tisdag!
Hettan ligger som en mjuk vägg runt omkring mig som jag
måste igenom varje gång jag rör mig. Jag sätter ner mina bara
fötter på stengolvet. Det blir våta fotspår. Masar mig ut i stan och
köper en vit plastflaska, det närmaste fältflaska jag kan hitta.
Tillbaks till sängen igen nu på rena lakan. I skymningen kommer kvällsbrisen med stojet av cikador och grodor. Temperaturen
faller nerå t 30 grader.
Jag ligger och tänker på kriget några stenkast härifrån. Inte är
det särskilt mycket som jag eller någon annan utomstående vet om
det. Världens mest nertystade krig? Etiopierna har väl sina skäl
men varför har inte eritreanerna velat eller kunnat få ut informationer om vad som pågår i deras land? Det är möjligt att någon
journalist varit här före mig men alldeles säkert inget TV-bolag.
Och aldrig har jag sett några pamfletter eller flygblad eller överhuvudtaget någon tryckt information från ELF.
Från Etiopien hör man någon gång talas om några små band av
eri treanska bandi ter som överfaller fredligt folk och rövar och
plundrar. l'vlen om rörelsen är av så obetydlig omfattning som
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etiopierna hävdar varfår då alla vakter på vägarna i Eritrea och
varfår utegångsfårbud nattetid i exempelvis en stor stad som Keren? Det såg jag själv några veckor tidigare när jag besökte Eritrea
så att säga officiell t.
Det är alltså lite jag vet men mycket jag vill veta och hoppas få
veta. Jag har hört talas om etiopiska massakrer på civilbefolkningen, jag känner till att det finns tusentals eritreanska flyktingar i
Sudan. Menjag vill gärna veta om ELF har något annat mål än att
kasta ut etiopierna ur sitt land. Hur tänker de sig att ett befriat
Eritrea ska se ut? Med andra o'rd finns det något politiskt program?
Vilken omfattning har kampen? Hur stor är medvetenheten bland
befolkningen i städerna? På landsbygden? Är det fråga om en
religiös motsättning som etiopierna hävdar? Alltså att befrielsekampen är ett led i en muslimsk sammansvärjning mot det kristna
Etiopien. Vilka samhällsklasser stöder ELF?
Morgonen därpå. På slaget 10 stannar en stor lastbil utanfår
hotellet. Tre vitklädda män störtar in och mer eller mindre fåser
mig in i lastbilen. Vi kör snabbt genom de trånga gatorna, stannar
framfår en lerhydda i utkanten av stan. Ett tiotal man kommer ut,
hoppar upp på flaket. Så med högsta fart mot bergen i öster vid
gränsen mot Eritrea.
En timme senare stannar vi i en by bara några kilometer från
bergen, gränsen. De knuffar in mig i en stråhydda där sex män
sitter i en ring runt ett grötfat och äter. Själv placeras jag på en
flätad säng och uppmanas med tecken att sträcka ut mig och sova.
Jag ligger och lyssnar på barn som leker på avstånd. Genom den
öppna dörren ser jag en jeep passera med sudanesisk polis på väg
mot gränsen. På golvet står vita tygpåsar med mjöl och gryn och
socker. Och i en särskild låda som de visar mig konserver som de
fårsöker klargöra är avsedda får mig. Där finns t o m en burk
engelsk apelsinmarmelad.
Vi fårsöker kommunicera men vi talar inte varandras språk.
Plötsligt går det upp får mig något som de tydligen fårsökt fårklara
hela tiden - de unga männen runt omkring mig i sina vita arabkläder är i själva verket inte alls sudaneser utan eritreaner, befrielsekämpar. Uniformer och vapen finns uppe i bergen tror jag de
fårsöker säga.
De pekar på klockan, mimar att vi ska gå mot bergen klockan
sex. Det är flera timmar dit. Jag plockar fram kamerautrustningen,
går igenom den. Runt omkring mig en andlöst uppmärksam skara
som fåljer alla mina rörelser. Filmkameran snurrar som den ska
och stillkameran knäpper som den ska. Jag är mer orolig får
bandspelaren. Det finns en glappkontakt nånstans som jag inte
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kommer underfund med. Vad gör jag om den skulle strejka helt?
Skuggorna är långa, ljuset rödstickigt när vi bryter upp. Jag är
lite nervös for min ork. De kommer visserligen med två kameler,
den ena for kamerautrustningen, den andra for mig. Men så länge
jag kan tänker jag hålla mig borta från kameler och så länge jag
kan tänker jag gå for egen maskin. Det är mindre mörbultande. Vi
går bara någon timme. Just där öknen tar slut och bergen tar vid
slår vi läger. Dvs jag brer ut min sovsäck i sanden och får en burk
sardiner och en kopp sött te.
Ligger och lyssnar på lågmält obegripligt prat. Vad talar de om,
vad har de fOr planer for min räkning? Jag kan inte kommunicera
med någon, inte fråga bara undra, inte veta något bara gissa och
dra slutsatser av vad man ser.
Strax fore fem på morgonen säger ledaren något och alla reser
sig omedelbart som om de legat vakna och väntat på det. Gryning.
Hastig hoppackning och iväg uppfor en smal brant stig. Kamelerna krånglar, de gillar inte berg. Det går långsamt och jag har inga
svårigheter att hänga med.
Efter någon timme kommer vi till en uttorkad floddal och vi
vadar i lös sand. Redan vid 7-tiden slår vi oss ner under ett stort
träd. Två tar ett svart getskinn som hänger på kamelen och går for
att hämta vatten. Jag tar min plastflaska och foljer med. Några
hundra meter bort mitt i den torra flodfåran träffar vi en gammal
man som pekar på ett stort hål i sanden, en dryg meter djupt
kanske. På botten svart grumligt vatten. Med nakna fotter kliver
han ner i hålet, fyller getskinnet och min plastflaska. Vattnet luktar
ruttet kamelpiss. Det blir inte bättre av plastsmaken i min flaska
eller av klorsmaken från svenska armens vattenreningstabletter
som jag omsorgsfullt petar ner.
U nder trädet sitter nu ett gäng gerillasoldater istället for de
skynkbehängda araberna. Någonstans i närheten har de bytt kläder och hämtat vapen, tjeckiska och ryska kpistar. En ny man har
anslutit sig, Bashir. Han talar lite engelska och for farsta gången
kan jag samtala och fråga.
Jag får veta att vi passerat gränsen for någon timme sen - vi
befinner oss inne i Eritrea. Vi ska rasta här hela dagen till framåt 4
på eftermiddagen for att slippa den värsta hettan.
"Är det fOr min skull?"
"Nej, vi går alltid bara på mornar och kvällar."
"Tänker ni göra något annat for min skull? Eller låta bli att göra
något for min skull?"
"Nej, du ska få vara med om befrielsekriget precis som det är till
vardags."
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"Fint, det var precis vad jag hoppades."
"Fast vi kommer inte att skjuta. Vi ska inte ta några risker så
länge du är med."
Jag är inte särskilt strids- eller äventyrslysten. Men ger jag mig
ut i världen för att berätta om ett befrielsekrig så vill jag ju gärna
också se kriget och visa det. Inte minst för att väcka en opinion
hemma mot det korrumperade etiopiska kejsardömet. Jag vill visa
att de etiopiska stridsflygare av vilka några kanske utbildats av
svenska flygvapnet på 40-talet använder sitt kunnande för att bomba civilbefolkningen i Eritrea. Och att vårt bistånd till Etiopien
gör det möjligt för kejsaren att frigöra pengar och resurser för kriget i Eritrea. Och så kommer BashiI' och säger att vi ska inte skjuta. När han ser min besvikelse skyndar han sig att tillägga att vi
ju befinner oss på slagfåltet hela tiden och ingen kan förutsäga
vad som kommer att hända. Jag vet inte vad jag ska tro.
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Detfinns inget krig

Vi har varit på väg någon vecka. Jag har ännu inte riktigt fått klart
för mig vart och inte heller varför. Men jag har börjat vänja mig
vid de långa marscherna, bristen på tvättvatten och det söta teet,
liksom vid de militära rutinerna. Jag vet ungefår när ledaren ska
göra stopptecken och när vi måste kasta oss ner på marken. Vet
när spejare ska skickas fram, att vi måste vänta på deras klartecken
innan vi drar vidare. Så fort vi gör en paus störtar genast kgskytten *
fram till en strategisk position och närmar vi oss ett kritiskt ställe
så vän tar han tills vi har passerat.
Jag har genast funnit mig i den militära disciplinen på ett sätt
som jag aldrig skulle drömt om 25 år tidigare när jag gjorde
värnplikt. Skillnaden är att här fungerar disciplinen utan enskilda
ställningar och anhållanden och liknande larv. Också utan den
snorkighet i umgänget mellan officerare och manskap som vi vant
oss vid hemma. Och ändå vågar jag påstå att disciplinen, lydnaden, uppmärksamheten är mycket påtagligare här än hemma.
Förmodligen också kamratskapet. Aldrig märker jag något gnäll
eller diskussion om tunga och oangenäma jobb. Bära kg, hämta
vatten, hålla vakt. Men det är väl meningslöst att jämföra ett
gerillakrig med värnplikten i Sverige även om det krigades runt om
oss då.
De lämnar aldrig sina vapen. De sover med dem, äter med dem,
konverserar med dem. Det gör att vart man än vänder blicken så
stirrar man alltid in i en mynning på ett laddat skjutvapen av
något slag. Det må vara hänt, man vänjer sig. Svårare är att vänja
sig vid deras sätt att leka och bolla med handgranaterna. Vid ett
tillfålle schabblar BashiI' när en kamrat kastar en handgranat till
honom. Den faller med ett metalliskt ljud mot berget. Ingenting
händer. "Den är säkrad." Visst jag vet, men jag tycker inte om det
i alla fall.
Vi har passerat krönet av ett bergsparti och är på väg ner mot en
högslätt. Kamelerna har det besvärligt och plötsligt hör jag ett
hjärtslitande skrik från en av dem. Den har fastnat mellan två
klippblock, kommer varken fram eller tillbaks. Det är just den
• kg

= kulsprutegevär.
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kamel som bär min kamerautrustning - den oroar mig mer än
kamelen. Ali, kamelföraren, försöker lugna ner sin skyddsling.
Börjar försiktigt lasta av den - kameran, bandspelaren, ryggsäcken, sovsäcken, vattenflaskan. Då kommer kamelen loss. Både den
och utrustningen har klarat sig.
Vid foten av berget slår vi läger. Vi får inte ge oss ut på slätten i
dagsljus. Ett par kilometer söderut ligger ett etiopiskt fort med 300
soldater. är vi bryter upp i skymningen ser vi det tydligt men
ingen räknar tydligen med att de skulle kunna se oss. Det gör de
inte heller.
Vi har gått ett par timmar i mörker när vi skymtar eldar på
avstånd. Vi närmar oss en by. Hör hundskall och barnskrik. En
viskande överläggning. Två man skickas in i byn. Efter en halvtimme är de tillbaks med två bybor som bär på en brinnande
trädgren och ett getskinn med vatten. Och strax efter kommer två
andra bybor med en säng! För mig. De ställer upp den på högplatån och tecknar åt mig att prova den. Den är för kort. De tar
sängen och försvinner. Kommer tillbaks med en annan som är lika
kort men en halv meter bredare. Jag försöker krypa ihop för att
visa att den är precis lagom.
Byborna slår sig ner vid elden. Som alltid när vi kommer till en
by börjar ett långt samtal mellan gerilla truppen och några bybor.
Ibland högljutt med skratt och glam, ibland viskande nästan hemlighetsfull t.
"Vad talar ni om, Bashir?"
"Mest om kriget."
"Vad säger ni om kriget?"
"Dom berättar allt om etiopiernas rörelser i den här trakten.
Och vi berättar vad vi vet från andra trakter."
"Är ni aldrig misstänksamma mot varandra?"
"Vi känner ju folket i byarna och dom känner oss."
"Men varför är ni då så försiktiga varje gång vi närmar oss en
by?"
"Vi vet ju aldrig på förhand om någon främling eller etiopier
finns i byn. Kanske en hel patrull."
Byborna drar sig hemåt. Gerillatruppen sprider ut sig. De sover
i en cirkel runt mig. Jag bildar navet i ett stort hjul. Det är inte
enbart angenämt att utgöra jordens medelpunkt. Men man vänjer
sig - oroande fort kan man tycka. Jag protesterar inte längre mot
att de lagar min mat, passar upp mig, proppar i mig vitamintabletter och ger mig en säng om det finns. Inte heller mot att den
rörsta tanken alltid tycks vara min säkerhet och mitt beskydd. Jag
inser att det är viktigt rör hela befrielserörelsen att ingenting hän28

der en utländsk TV-journalist. Jag inser också att urgamla gästfrihetslagar råder i detta liksom i de flesta andra bondesamhällen och
vem är jag att sätta mig upp mot de lagarna? Men naturligtvis
isolerar det mig, ställer mig utanför omjag nu nånsin föreställt mig
något annat. Det är ju fråga om journalisters ständiga dilemma att antingen stå utanför och på distans iaktta och berätta om det
som sker "som en kamera" eller bli en del av händelserna och inte
kunna berätta om dem.
Innan jag somnar hinner jag konstatera att Che har rätt när han
i sin anvisning för gerillakrigare påpekar att kex nog är bra i
gerillakrig men att de lätt smular sig i packningen.
Det är sent när jag vaknar. Jag ser ingenting av de vanliga
aktiviteterna. Några ligger och slöar, Bashir gör upp eld, två
krigare som är muslimer förrättar sin morgonbön. Det religiösa
intresset i truppen är inte särskilt stort annars. Ett par kallar sig
kristna, en av dem säger att han brukar be tyst på kvällarna innan
han somnar. Men annars verkar inte religionen spela någon större
roll och någon motsättning mellan kristna och muslimer ser jag
aldrig - i varje fall i den här lilla truppen.
"Bashir, varför går vi inte?"
"Vi ska vänta här."
"På vad då?"
"Det ska komma många många kamrater som du ska ra träffa."
"När då?"
"1 eftermiddag eller i morgon."
Jag ligger kvar på min flätade säng. Solen står redan högt på
himlen men har ännu inte börjat gassa. På avstånd skymtar jag
byns lerhyddor och hör svagt de vanliga byljuden - tuppar, hundar, barn. Mellan oss och byn ligger ett sädesfalt med manshög
mogen durra. På plattformar som byggts upp i faltet står smågrabbar med slungor, sådana som David hade, i högsta hugg. De
vaktar faltet mot raglar. När en ragel närmar sig susar en sten
genom luften. Jag ser visserligen aldrig någon ragel träffas men
hotet är tydligen tillräckligt.
Alldeles nära vår lägerplats ligger ett stort rostigt järnkors.
"Vad är det där?"
"En telefons tol pe."
"Finns det telefon här?"
"Nej men det fanns. Under den italienska tiden."
"Och nu?"
"Etiopierna rev ner stolparna."
"Varför?"
"Telefon hjälper befrielserörelsen, sa dom."
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En kvinna med ett barn på armen närmar sig. Hon säger något
till BashiI' och pekar på barnet. Han tar barnet och känner på
pannan som är våt av svett. Börjar skala av barnet några av de
paltor det är svept i. Gräver så i sin väska och får fram ett par piller
som han ger modern. Närmare än så här har hon aldrig kommit en
läkare. BashiI' har gått på en tre veckor lång sjukvårdskurs.
"Barnet har malaria." BashiI' fOrklarar att den lilla mängd
medicin han har naturligtvis i fOrsta hand är avsedd fOr befrielsefronten. "Men folket i byarna är ju nästan lika viktiga, får vad skulle det bli av oss om vi inte hade dom i ryggen?"
Fram på fårmiddagen kommer några ·äldre bybor släntrande
genom durrafåltet. De slår sig ner på marken lite ceremoniöst och
börjar samtala med våra ledare. Jag har fått lov att filma på villkor
att "filmen inte visas i Etiopien". Det kan jag lugnt lova. Bandspelaren fungerar inte. Jag blir fårbannad och använder den enda
metod jag fårstår gentemot maskiner - våld. Jag slår till den hårt.
Då går den.
I övrigt händer ingenting. Inga gerillatrupper ansluter sig. Jag
fattar två beslut - jag ska borsta tänderna och jag ska raka mig.
Tar necessären och drar iväg till vattenhålet. Genast reser sig två
gerillakrigare och fåljeI' mig. Jag får inte lov att gå nånstans utan
eskort. Runt det bruna skitiga vattnet trängs en ring av getter. Jag
får hjälp att knuffa undan dem. Borstar tänderna, tvålar in ansiktet
och börjar raka mig. Just då hör jag ett rop bortifrån lägret.
"Kamraterna är här!"
Jag störtar iväg med halva ansiktet rakat. Rafsar åt mig kamera
och bandspelare. Mot oss kommer 40-50 man marscherande med
ELFs blåvita fana i spetsen. När de kommer närmare hör jag att de
marscherar till musik. En transistorradio. När de kommer ännu
närmare hör jag att Beatles sjunger Yellow submarine. Bandspelaren går inte. Inte ens när jag sparkar den. Den är död. Gerillatruppen marscherar utan ljud.
Truppen marscherar, paraderar, exercerar till ära får min kamera - men inte får min bandspelare. Jag ser hur hela projektet - mitt
projekt alltså - går upp i rök. Jag har inte spelat in, inte ens träffat
någon som jag kan diskutera kriget med, den politiska målsättningen om det finns någon, fårhållandet mellan politisk och militär
ledning, mellan människor som kämpar inne i landet och människor som lever i exil. Inte heller har jag fått några uttalanden från
krigarna - vad de gjorde fårut, vilken miljö de kommer ifrån och
vilken samhällsklass, när de anslöt sig till fronten och framfårallt
varfår. Och allt detta bara får att en av mina maskiner inte
fungerar. Men inte bara det ändå.
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En ledare lösgör sig från truppen. Han talar inte engelska men
Bashir översätter mina frågor.
"Jag undrar var kriget är?"
"Det finns inget krig."
"Finns det inget krig?"
"Inte just nu. Vi håller på att omorganisera hela befrielserörelsen. Vi ska snart ha en stor kongress.
Det var först". gången jag hörde talas om kongressen. Det skulle
komma att dröja nästan två år innan den förverkligades. Naturligtvis begrep jag inte då vilken betydelse den första nationella
kongressen skulle få. Överhuvudtaget begrep jag ganska lite efter
mitt första besök i Eritrea. Det gav mig ingen uppfattning om
avsikternas allvar, om beslutsamheten, viljan, styrkan, enigheten.
Det som jag har skrivit om besöket i Eritrea 1969 bygger på mina
dagboksanteckningar. De tyder inte på någon större medvetenhet
om vad som pågick varken hos mig eller hos de representanter för
ELF somjag var tillsammans med. Menjag fick lära mig en del om
hur kampen fördes under sitt inledande skede.
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Den väpnade kampen

En gammal krigare sitter och minns:
"När Hamid Idris Awate började den väpnade kampen var vi
bara 35 personer. 17 av oss var beväpnade med gamla brittiska
gevär, de övriga 18 hade inga vapen alls.
Den första drabbningen vi hade med fienden var vid en plats
som heter Omal. Nästa var i Kar Marawit. En av våra tappra
krigare tillfångatogs. I slaget vid Hanag Hangar sårades Hamid
Idris Awate och en av oss stupade.
Slaget vid Haikota var 1964. Vi tog 45 gevär. I ett annat slag tog
vi ytterligare 35 gevär och ett maskingevär. Det var ett av de
våldsammaste slag som vi utkämpade på den tiden. 17 av oss blev
martyrer. 84 fiender dödades.
Redan i början av revolutionen mötte folket oss med entusiasm.
Vi fick hjälp med pengar, mat och information om fiendens rörelser. Vi brukade köpa vapen och ammunition. Men för det mesta
hade vi vapen som vi tog från fienden.
Ibland delade vi upp oss i grupper och gick in i byarna för att
tala med folk och förklara för dom att vi kämpade för vår frihet och
självs tändighet."
Den väpnade kampen bÖljade den I september 1961. Vad berodde det på att det skedde just i de västra delarna av Eritrea?
Folket i västra Eritrea var för det mesta nomader. De utgjorde
inte en enda nation utan flera. De talade flera olika språk och de
var muslimer. Alltså en klar skillnad från högländarna som var
kristna och för det mesta jordbrukare och som talade ett gemensamt språk - tigrinja. När italienarna kom i slutet av förra århundradet befann sig högländarna i ett feodalt utvecklingsskede och de
integrerades utan större svårigheter i den kapitalistiska ekonomin.
Lågländarna däremot levde kvar i periferin. I själva verket
tyckte de sig ha mer gemensamt med Sudan. Människorna på
båda sidor om gränsen mellan Sudan och Eritrea talade samma
språk och hade intima kulturella och religiösa förbindelser. Lågländarna lärde sig förr att tala arabiska än tigrinja. De påverkades
starkt av händelserna i Sudan särskilt efter 1956 då Sudan blev
självständigt.
För lågländarna blev Sudan dessutom en alternativ marknad för
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deras varor. Folket i Barkaområdet sålde trävaror till sudaneserna
som använde det till byggnadsmaterial särskilt i Kassala. Många
säsongarbetare från låglandet arbetade tidvis på bomullsplantager
i Sudan.
Under perioden närmast före federationen underströks skillnaderna ytterligare. De flesta kristna högländare arbetade för en
union med Etiopien medan de flesta muslimska lågländare krävde
full självständighet. Muslimerna förtrycktes. Det var huvudsakligen de kristna som fick utbildning och som försökte styra landet.
Många muslimer emigrerade - de bodde och arbetade i Sudan.
En del av dessa lät enrollera sig i den sudanska armen. Bland
dem var de 35 krigare som startade den väpnade kampen i Eritrea.
De hade starka nationalistiska känslor och anordnade ofta möten
där eritreanska problem diskuterades. Den algeriska revolutionen
och utvecklingen i Nassers Egypten gjorde utan tvekan ett djupt
intryck på dessa krigare som alltså till slut insåg att det enda sättet
att befria Eritrea var att gripa till vapen mot Etiopien.
De valde att börja i västra Eritrea av flera skäl. För det första
föreföll det naturligt därför att majoriteten av lågländarna hade
krävt självständighet under den brittiska administrationen. Och
det visade sig också att befrielsekämparna redan från början fick
ett entusiastiskt gensvar från befolkningen.
För det andra var de etiopiska militärposterna lataliga eftersom
etiopierna trodde att folket i de här områdena inte utgjorde något
hot mot kejsardömet. Och för det tredje kunde gerillan söka skydd
i grannlandet Sudan.
Dessa första krigare hade inget politiskt program och ingen
strategi. De var småborgerliga nationalister utan någon klar uppfattning om innebörden av neokolonialism och imperialism. De
närde illusioner om att FN skulle ingripa och återställa ordningen.
Det gällde bara att la FN att inse att det eritreanska folket inte var
tillfredsställt med federationen eller senare med den olagliga annekteringen.
De militära operationerna bestod av dag-för-dag-aktiviteter utan
någon långsiktig och samlad strategi. Verksamheten koncentrerades mest på att komma över vapen från fienden. Frågan om hur
självständigheten skulle nås diskuterades aldrig på allvar och inte
heller hur den politiska strukturen i ett självständigt Eritrea skulle
utformas.
Men de insåg att en rörelse måste ha ett ledarskap för att lyckas i
sina syften. Istället för att kontakta studenter och andra intellektuella i själva Eritrea vände de sig till eritreaner i utlandet, i Kairo i
första hand, och bad dem ta sig an den politiska sidan. Det var en
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åtgärd som naturligtvis var dömd att misslyckas. Dessa exils tudenter och politiska fårdettingar hade ingen uppfattning om hur
man gör revolution. Deras ideer baserade sig på erfarenheter från
ett Eritrea i federation med Etiopien och från revolutioner i andra
länder. De saknade kontakt med det folk som skulle göra revolution. Och när de väl utsetts till ledare blev de kvar i utlandet, i
Kassala, och fårsökte leda revolutionen utifrån.
I och med att rörelsen växte, växte också motsättningarna. Det
största problemet var att revolutionen saknade en klar politisk linje
vilket gjorde det svårt eller omöjligt att fårsöka höja eritreanernas
politiska medvetande. Någon nationell enighet kunde inte åstadkommas under dessa fårhållanden.
1967 hade stora områden i Eritrea befriats men rörelsen var
splittrad. Landet var indelat i fyra zoner, var och en med sin ledare. Ledarna rekryterade krigare som hade samma religion som de
själva och i allmänhet kom de också från samma trakter. I högländerna var ledare och krigare kristna, i lågländerna muslimer. En
krigare berättar om fårhållandena under den här perioden:
"Om en enhet utkämpade ett slag i exempelvis fjärde zonen så
kunde man inte räkna med hjälp från tredje zonen även om de
verkligen behövde det. Var och en gick sin egen väg."
Folket och krigarna började ifrågasätta ledarnas kompetens.
Hur var det till exempel möjligt att leda en modern revolution utan
ett politiskt program? Hur kunde en revolution ledas från utlandet
särskilt med tanke på att ingen i revolutionskommandot eller i
höga rådet hade någon egen erfarenhet eller kunskap om fårhållanden och problem i landet?
Protesterna var till en början sporadiska och spontana men blev
med tiden allt mer uttalade. Vad kritikerna ville var enighet,
avskaffandet av zonsystemet och en fårenad befrielsearme som
leddes inifrån landet. Vad de i själva verket krävde var en nationell
kongress som skulle lösa alla dessa problem.
1969 anordnades militärkonferensen "Adobah". I den deltog
samtliga zoner och ett nytt ledarskap tog över - överkommandotett provisoriskt ledarskap i väntan på den nationella kongressen.
Överkommandot bestod av 38 krigare, hälften muslimer och hälften kristna från samtliga zoner. Avsikten med att välja så många
ledamöter var att etniska och religiösa motsättningar bättre skulle
kunna balanseras.
En fårberedelsekommitte bildades får att fårbereda den nationella kongressen. Vidare tillsattes en undersökningskommitte får
att utreda vilka misstag som begåtts inom revolutionen.
En av de viktigaste synpunkterna som kom fram på konferensen
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var att armen skulle blandas så att krigare från olika områden
skulle ingå i de militära enheterna. På det sättet skulle man kunna
åstadkomma en enad befrielsearme. Men en av ledarna, Osman
Saleh Sabbe, vägrade att gå med på en uppblandning av armen
och flera krigare förklarade att de skulle känna sig isolerade och
vilsekomna om de tvingades operera i andra områden än de egna.
Osman Saleh Sabbe satte igång en politisk aktion mot överkommandot. Hans mål var att skapa en egen organisation. Och det
var möjligt att åstadkomma inom revolutionen eftersom många
krigare var desillusionerade av den utveckling revolutionen tagit.
Anklagelser utväxlades och misstänksamheten spreds både bland
folket och krigarna. Förvirringen var fullständig.
Senare på året anordnade Osman en konferens för ELFs politiska ledare med undantag för de två viktigaste - Idris Mohamed
Adan och Idris Gelawdeos. De flesta konferensdeltagare kom från
högländerna. De bildade en organisation som de kallade Generalsekretariatet och generalsekreterare blev Osman Saleh Sabbe.
I oktober 1970 höll de en ny konferens - militärkonferensen
"Sahadohella" i Jordanien. Generalsekreteriatet antog ett nytt
namn - the Popular Liberation Forces (PLF).
En andra befrielserörelse hade alltså skapats. Eritreanerna var
splittrade i två oavhängiga organisationer.
U nder tiden gjordes stora ansträngningar inom ELF att få till
stånd en nationell kongress. Redan på Adobaha-konferensen 1969
hade en nationell kongress utlovats inom ett år. Men 1971 verkade
den nationella kongressen för krigarna och det eritreanska folket
lika avlägsen som någonsin. En ELF-krigare beskriver situationen:
"Vi hade konflikter mellan reaktionära och progressiva krafter
inom revolutionen. Konflikterna blev allt allvarligare och spreds
alltmer tills det slutligen blev fråga om de mest livsdugligas överlevande. Folket och krigarna krävde en nationell kongress eftersom
ELF saknade teoretisk ledning. De reaktionära krafterna försökte
resa hinder i vägen för kongressen. En kongress skulle vara förödande för dem eftersom det skulle innebära att de skulle komma
att avlägsnas från revolutionen. Reaktionärerna försökte följaktligen vilseleda folket. Det gällde särskilt Osman Saleh Sabbe."
Men på hösten 1971 kom ändå den första nationella kongressen
till stånd. Den skulle komma att få stor betydelse för den eritreanska revol u tionens fortsa tta utveckling.
Att ELF lyckades anordna och hålla en kongress inne i själva
Eritrea var i och för sig en styrkedemonstration gentemot den
etiopiska regeringen och PLF.
Folkliga representanter från Eritreas alla hörn deltog i kongres-
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sen tillsammans med representanter för befrielsearmen - politiska
kadrer, kvinnor, flyktingar. Vänner till revolutionen från flera
andra länder hade inbjudits. Allt som allt samlades 600 människor
för en månadslång diskussion.
Politiska och militära ledare utsågs i val. Program antogs som
gav revolutionen en solid politisk grund. En nationell demokratisk
befrielsefront skapades. Nya principer utarbetades för den revolutionära armen som "ska inlemmas i den ekonomiska produktionen
och utbilda bondemassorna i nya metoder inom jordbruk, boskapsskötseloch handel".
Kongressen beslöt att massorganisationer skulle bildas för arbetare, kvinnor, bönder och studenter.
Den jord som exploaterats av utländska kolonialister och inhemska kapitalister skulle konfiskeras utan ersättning. "Den revolutionära regeringen skall tålmodigt klargöra för bönderna de kooperativa och kollektiva ägandeformernas fördelar." Mineraltillgångarna skulle nationaliseras och likaså alla utländska banker och industrier. Den handel som bedrevs av utländska kapitalister skulle
underkastas den revolutionära statens kontroll. "Staten skall
emellertid skydda de eritreanska affarsmännens intressen, där det
in te är oförenligt med det allmännas in tress en ."
Nationell enighet var kongressens främsta mål. Politisk orientering bland massorna ansågs vara den korrekta metoden att åstadkomma enighet.
PLF uppmanades att följa de resolutioner och program som
antagits vid kongressen och att ansluta sig till befrielsearmen
(ELA). Men PLF var fas t besl u tet a tt organisera en oberoende
militärstyrka. Detta var möjligt genom att Osman Saleh Sabbe
lyckades uppdriva tillräckligt med pengar från arabländerna.
Efter 1972 har verkliga raltslag utkämpats mellan de båda organisationerna till stor besvikelse för det eritreanska folket och till
stor glädje för den etiopiska regeringen.
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Fienden

När de väpnade styrkorna övertog makten i Etiopien 1974 så var
det mer än något annat ett tecken på den feodala samhällsstrukturens nedgång och fall. Ett system hade överlevt sig självt. Det var
ingenting plötsligt och överraskande i detta. Under hela 50-talet
blev förruttnelseprocessen allt tydligare. Redan 1950 försökte sig
reformvänliga militärer understödda av radikala byråkrater på en
kupp. Den misslyckades. Men efter kuppen växte ett motstånd
fram mot kejsaren som fullständigt ignorerat signalerna från
kuppförsöket. Alla illusioner om sociala och ekonomiska reformer
grusades. Också alla illusioner om att de nationella frågorna skulle
lösas eller ens erkännas.
Så sent om 1959 när jag intervjuade kejsaren förklarade han att
"inga som helst problem existerar i Eritrea. Visserligen stör ett
fåtal banditer då och då ordningen men dem kommer befolkningen
att ta hand om så det är ingenting att oroa sig för." Detta samtidigt
som hundratals byar i Eritrea brändes av kejsarens trupper.
I mitten på 50-talet utvecklades studentrörelsen särskilt vid
universitetet i Addis Abeba till en militant organisation som gång
på gång drabbade samman med makthavarnas polisstyrkor. För
första gången uttalades högt det farliga slagordet: "Jorden åt den
som brukar den."
De stora jordägarna flyttade i allt större utsträckning in till
städerna. Därifrån skötte de eller misskötte de sina gods. Man kan
säga att de själva var med och grävde sin egen grav när bönderna
började avkrävas skatter i form av kontanter och inte som tidigare i
form av varor. Feodalherrarna beredde vägen för kapitalismen.
Många bönder lyckades aldrig få ihop tillräckligt med kontanter.
De skuldsatte sig, pantsatte jorden och tvingades till slut sälja sin
jord. I tusental drog de iväg till städerna där arbetslöshet, slum
och nöd väntade. Under 50-talet fördubblades tex befolkningen i
Addis Abeba.
De stora jordägarna lierade sig allt intimare med det styrande
byråkratiska etablissemanget och utgjorde en oligarki som med all
makt motarbetade reformer och bet sig fast vid sina privilegier.
Utan imperialismens villigt hjälpande händer skulle detta aldrig
varit möjligt.
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Etiopien erbjöd ovanligt gynnsamma villkor för utländska investerare med bl a skattefrihet. I "Den dömda dalen" berättar t ex
Lars Bondestam om hur utländska bolag exploaterade Awashdalen i nordöstra Etiopien. Störst var det holländska Handels Vereniging Amsterdam och därnäst det brittiska MichelI Cotts. Utländska investerare slog sig ihop med inhemska jordägare för att
inrätta moderna plantager helt inriktade på export. Beroendet av
de industrialiserade ländernas behov och önskemål ökade.
Det amerikanska militära biståndet till Etiopien uppgick mellan
1946 och 1974 till ca US $300 miljoner. I själva verket gick mer än
hälften av det militära bistånd som USA gav till Afrika till Etiopien och den etiopiska armen var också en av de största och bäst
utrustade i Afrika.
Jag frågade kejsaren vad Etiopien skulle med en så stark arme,
gällde det försvar mot yttre eller inre fiender? Han svarade förstås
att det gällde yttre och drog den vanliga förklaringen om det
kristna Etiopien omgivet av fientliga muslimska länder. Men redan
då, 1969, stod det fullt klart att krigsmaktens viktigaste funktion
var att hålla samman det sönderfallande kejsardömet. Men det
visade sig snart att inte ens krigsmakten var pålitlig. Gnistan som
skulle tända den stora branden uppstod inom armen.
I början av 1974 gjorde delar av armen myteri i protest mot de
dåliga lönerna som urholkats genom en närmast galopperande
inflation. Myteriet spred sig inom krigsmakten och vidare till civila
områden. Taxichaufförerna i Addis Abeba strejkade i protest mot
de kraftigt höjda oljepriserna, lärarna strejkade också, studenterna
demonstrerade öppet på huvudstadens gator. I flygblad, broschyrer och press krävdes reformer.
På landsbygden, särskilt i de södra provinserna, började bönder
och arrendatorer spontant kräva sin rätt. De vägrade betala skatt
och arrenden och jagade bort de främmande amhariska jordägarna. Bondeföreningar och folkkommitteer·bildades runt om i landet.
"Februarirörelsen" växte de härskande över huvudet. Var fanns
den kraft som ville och kunde återställa lag och ordning? Och som
kunde ta itu med korruptionen i samband med hungerkatastrofen i
Wollo- och Tigraiprovinserna?
Den etiopiska krigsmakten var en förhållandevis demokratisk
institution. Både officerare och soldater rekryterades från alla delar
av landet och kom ofta från enkla förhållanden, i synnerhet från
landsbygden. Många av de yngre officerarna var politiskt medvetna och ivrade för sociala och politiska förändringar. Den revolution
som militärjuntan i grannlandet Somalia höll på att genomföra
måste ha framstått som ett mönster för många etiopiska officerare.
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U nder våren 1974 började de väpnade styrkorna organisera sig
politiskt och blev allt aktivare. De bildade en kommitte, dergen,
med ca 120 medlemmar av alla militära grader upp till och med
major. Den 12 september 1974 avsattes kejsaren och parlamentet
upplöstes - dergen tog makten i landet. General Aman Andom
blev dess ordförande. Dergen hade från början ett starkt stöd från
stora delar av det etiopiska folket, som hoppades på sociala reformer och en fredlig lösning på de nationella problemen framförallt i
Eritrea.
Aman Andom inledde förhandlingar med både ELF och PLF,
den andra befrielserörelsen, säkerligen uppriktigt inställd på att
försöka få ett slut på kriget och en uppgörelse med befrielserörelserna. Men majoriteten av dergens medlemmar hade en helt annan
inställning till Eritreafrågan. En fd medlem av dergen, kapten
Michael Gabre Negus, som hoppade av i juni 1975 och anslöt sig
till ELF berättar om dergens diskussioner och planer beträffande
Eritrea:
"1 början tänkte sig dergen en fredlig lösning av Eritreafrågan
genom förhandlingar. Huvudtanken var regionalt självstyre. Men
innan de ens tagit de nödvändiga kontakterna och de inledande
stegen i den riktningen började de tillämpa samma taktik som
kejsaren. De flesta av dergens medlemmar skrek på mötena: 'Vi
behöver landet inte folket', och de krävde förstärkningar. Dergen
planerade att plundra hela landet utan åtskillnad och att trappa
upp förtrycket. De satte sin plan i verket när de skickade 5.000
utvalda soldater till Eritrea för att ansluta sig till andra divisionen
som redan befann sig där. För att summera den taktik som Etiopiens nya regim tillämpar mot Eritrea skulle jag vilja säga att de
har bestämt sig för att utradera hela det eritreanska folket och
behålla hamnarna Massawa och Assab."
Aman Andom sköts i november 1974 och därmed återstod bara
militära medel att lösa Eritreafrågan. Ungefär sådant var läget när
jag för andra gången besökte Eritrea i december 1974 och januari
1975.
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Andra resan
1974-1975

"För att bli av med geväret är det
nödvändigt att gripa till geväret"
På bussen från Khartoum mot Kassala vid gränsen till Eritrea.
Timme efter timme genom öknen, sand som virvlar upp utanför
fönstren.
Bussen går på 9 timmar, bekvämt, snabbt genom väglös öken.
Uppehåll för te och naturbehov. Alla sprids i öknen, fumlar i de
fotsida bomullskläderna, sätter sig på huk. Inte jag - en vit man
står och pissar även om det stänker på skor och byxben. Kvinnorna sitter kvar i bussen, har de inga naturbehov?
Uppehåll nummer två. En lång matta har rullats ut i öknen.
Männen samlas kring en vattenpump, tvättar händer, fötter och
ansikte. Radar upp sig på mattan och förrättar bön. Kvinnorna gör
sig osynliga - en man kan inte be i kvinnors närvaro.
Närmare en vecka väntade jag i Khartoum på klartecken från
ELFs högkvarter i Kassala. Jag lämnade till slut ett Khartoum i
kaos. Demonstrationer, tårgas, polisbrutalitet. Sockerpriset chockhöjdes dagen innan från 8 piaster per pund till 15 piaster, nästan
100%.
Det är mörkt när jag känner jämn asfalt under hjulen och rullar
in i Kassala. Ett rött dammlager täcker lådor, mjölkflaskor och
koffertar som chauffören lyfter ner från taket. En lyckligt skrattande skara av vänner, släktingar, passagerare och nyfikna möter. Det
är bara jag som inte blir mött. Jag väntar i mörkret omgiven aven
dammig ryggsäck och kameraväskor. En lätt klapp på axeln. En
kraftig man i solglasögon och fotsid bomullskjorta.
"Är du den svenska journalisten? Ta en taxi till hotell Africa.
J ag kommer i morgon klockan 10." Han försvinner i mörkret.
Jag vaknar på morgonen av ett välkänt ljud. Demonstranter som
ropar slagord. Jag sitter på parkett i hotellfönstret. "Sockerpriset
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ner, sockerpriset ner." Ett par hundra ungdomar drar förbi under
mig. En lastbil med poliser kör fram. Ett skott, ett rökmoln. Jag vet
vad det betyder. Stänger fönstret men tårgasen tränger in, svider i
ögonen. Kring tvättställen samlas hotellgästerna, skrattar och
skämtar och gråter. Demonstrationståget har skingrats, på avstånd
ser jag nya rökmoln. Affärsägarna längs gatan har bommat igen
fönster och dörrar.
Mannen från i går kommer inte klockan 10, inte II heller.
Klockan 12 går jag ut för att försöka få tag i något att äta.
Restauranger, kafeer och affärer är stängda. Gatorna ligger tomma
och övergivna. Till och med kor och åsnor som brukar ströva
omkring fritt har försvunnit. En liten grabb kommer fram till mig
och säger på skolengelska: "Sudans chef är dålig." Jag kommer
över några bananer.
På hotellrummet väntar mannen från igår - Debron, ELFs
säkerhetschef i Kassala. Med sig har han Gime, en spenslig,
pratglad 25-åring. "Det är studenter som demonstrerar. En spontan och meningslös aktion. Dom saknar analys."
"När ska vi gå?"
"Håll dig beredd klockan 6 i kväll."
Jag ägnar eftermiddagen åt att gå igenom utrustningen. Dammar av objektiv och tonhuvuden, laddar batterier, kollar motorer
och kablar. Den här gången ska ingenting klicka - ingenting tekniskt i alla fall.
Vi ser inte vägen framför oss - är inte ens säkra på att det är en
väg, bara hjulspår i sanden. Strålkastarna pekar med bilens rörelser ibland ner mot sanden ibland upp i himlen. Då och då en glimt
aven buske eller en törnig trädgren. Lastbilen tjänstgör som buss
på dagarna, chauffören är eritrean och ställer frivilligt upp på
transporter från Kassala till gränsen, så där en timmes körning.
Han är en av de tusentals eritreanska flyktingar som tagit sig
över gränsen till Sudan för att undgå det etiopiska förtrycket. I
Kassala lär 75 % av befolkningen vara eritreaner. En stor flyktingvåg, kanske den största, kom 1970-71 då de etiopiska massakrerna och bombningarna var särskilt intensiva i höglandet. Många
dog på vägen. En FN-observatör räknade över 1.000 gravar på den
sudanska sidan av gränsen. De flesta flyktingar var kvinnor och
barn, utblottade och utmärglade - 43.000 människor enligt sudanska regeringens beräkningar. Sedan dess har antalet flyktingar
bara ökat i takt med etiopiernas utrotningskrig i Eritrea. En del
har lyckats anpassa sig och fått arbete i jordbruk eller serviceverksamhet - personalen på hotell Africa var t ex helt eritreansk. Men
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de flesta lever i utomordentligt svåra fårhållanden utan arbete,
mat, sjukvård. För att undvika inflytande från den eritreanska
revolutionen har sudanregeringen flyttat flyktingarna inåt landet.
Vi tar en lång omväg får att undvika en sudansk gränsstation.
Ingen är intresserad av att annonsera vår närvaro.
Lastbilen stannar utanför ett par stråhyddor. Strålkastarna
släcks, det blir kolmörkt. Någon viskar, "fort in i hyddan". Jag ser
ingenting, men snubblar fram till ingången och placeras på en
säng. Jag vänjer mig vid mörkret, börjar urskilja Gime och Debron
som byter kläder och fårvandlas från oskyldiga araber till gerillasoldater. Gime stoppar en revolver i bältet. Han citerar Mao: "För
att bli av med geväret är det nödvändigt att gripa till geväret."
En kalashnikov, det sovjetiska automatgeväret, kommer fram ur
mörkret. Invånarna i gränsbyarna håller vapnen gömda medan
gerillakrigarna går in i Sudan. På återvägen behöver de bara
hämta dem.
Vid niotiden sätter vi igång. Det är mörkt, ingen måne, men jag
vänjer ögonen och ser siluetter av träd. Det är slät mark, men då
och då går jag rätt in i en törnig buske. Jag vet inte så noga när vi
passerar gränsen, men redan från början ser jag två ljus på himlen,
båda i Eritrea. Det ena från en bomullsplantage, ägd aven italienare som lär beskattas av ELF med 15.000 etiopiska dollar i
månaden (ca 40.000 kronor). Han gillar nog inte befrielserörelsen.
Det andra ljuset kommer från en by - Adhomar. Dit ska vi.
Vi går hela tiden i rask takt, kamelerna bestämmer. Vi går
bakom dem, deras vaggande vita bakdelar är urskiljbara i mörkret.
Gime berättar att det finns tre slags kameler. En tränad får gerillakrig. Duckar och lägger sig ner när kulorna visslar, kan springa fort
och är tränad att undvika poliser och soldater. Kan till och med gå
på knäna, säger Gime. Den andra sorten är vanliga traditionella
lastdjur, som vi har nu. Den tredje typen används får kapplöpningar och är helt oduglig i berg.
Vi går ett par timmar. Det är svalt och angenämt. Det blir tätare
med träd, vi skymtar palmsiluetter och akacier. Gime viskar:
"Från och med nu måste vi vara tysta och inte röka." Vi hör
trummor från byn, ett bröllop pågår. Vi anar hyddor, ser svaga
eldar, som vi passerar emellan. Hundar får ett fruktansvärt oväsen.
Några kommer rusande men hejdar sig i tid. Vi stannar under ett
stort träd, brer ut sovsäckarna. Marken är hård och törnbeströdd.
Palmkronorna rasslar.
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Långtfrån krigets verklighet

Vi lever i en sann idyll långt från krigets verklighet. Vi ligger under
ett träd med en krona som bildar ett tak. Gime ligger och läser
Fanon, ett par andra oljar en uråldrig pisto!' En läser en italiensk
kommunisttidning som innehåller en artikel om ELF. För en stund
sen kom en man från byn med en get som slaktades och nu rostas
över elden. Från alla håll säregna fågelljud, en åsna ger hals, på
avstånd trummorna, bröllop lär firas i en vecka. Allt blandat med
en transistorradio som ömsom ger nyheter på arabiska och amharinja, ömsom musik och just nu tydligen radioteater.
Det är lätt, alltför lätt att hemfalla till någon sorts småborgerlig
gerillaromantik. Långa stunder glömmer man bort det fruktansvärda allvaret när man hör killarna skratta och skämta och sova
och läsa. Det är ibland nästan en ansträngning att inse att jag
befinner mig mitt inne i den stora världskampen, att jag är vittne
till en liten skärva av världsrevolutionen.
Jag är omgiven av ett tiotal gerillakrigare som ska bli mina
följeslagare under två månader. Med de flesta kan jag bara samtala med hjälp av tolk, de talar inte engelska. Gime talar bra
engelska liksom Ibrahim Gadame, ledaren som stött till här. Han
är lång, smal, fint byggd, känsligt ansikte, stora bruna ögon, lång
rak näsa, sparsam skäggväxt som de flesta afrikaner. I stället stort
afrohår som han ofta kör en trä kam igenom. ELFs gröna kamouflageuniform med emblem på axelklaffarna - blått med rött band
som ersatt det gamla blå med de vita liljorna. I bältet revolver och
en handgranat. Han är lågmäld men alla lyssnar på honom. 30 år,
elektroingenjör, utbildad i Asmara och Kairo. Hans vanliga arbetsuppgift inom ELF är att organisera fackföreningar i Gashdistriktet. Tillsammans med sina medarbetare har han organiserat
arbetarna vid en stor bomullsplantage. Av de 1.000 arbetarna är
460 eritreaner, resten etiopier. Fackföreningen är i första hand
avsedd för eritreanerna, men om en etiopier exempelvis får sparken
kan han också räkna med bistånd.
En krigare kommer mot mig med ett glas te. Över axeln ett
tjeckiskt au tomatgevär från andra världskriget. I bältet en kniv och
en handgranat. Han är kortklippt och lätt hjulbent.
"Talar du engelska?"
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BeJrielsekämpar i elt läger
"Sure." Med stark amerikansk accent.
"Vad heter du?"
"Rossum. "
Teet är bedövande sött. Ibrahim förklarar att "socker är ELFs
bränsle. Utan socker orkar ingen gå timme ut och timme in. Det
ger kraft och energi."
Vi ser en nykomling resonera med ett par krigare. Han är
mycket ung kanske 16-17, klädd i civila kläder, vit skjorta och grå
byxor, gymnasisten AIi. Han går i skola i Keren, har lov och
besöker sina föräldrar som är bönder i Tessenei, en liten stad i
närheten. Han har sökt oss hela dagen, men bönderna har vägrat
att tala om var vi finns eftersom de inte kände honom och alltså
inte litade på honom. Han kunde vara en etiopisk spion.
Jag vet från Stockholm att eritreanska studenter och gymnasister har en sammanslutning, GUES - General Union of the Eritrean Students som verkar i alla länder där det finns eritreanska
studenter. GUES är inte representerat i ELFs revolutionsråd, men
arbetar intimt tillsammans med befrielsefronten, betraktas som en
del av den. I Stockholm ger GUES ut en liten tidskrift var eller
varannan månad. Tillhör Ali också GUES?

)'Ja."
"Tillhör alla studenter och gymnasister i Eritrea GUES?"
"Nej, inte alla, det finns reaktionära studenter också, men de
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flesta av oss. Några arbetar får de etiopiska myndigheterna som
spioner. En del av dom är fådda i Eritrea, andra i Tigrai, en av
Etiopiens nordliga provinser. Där talar dom samma språk som vitigre och tigrinja. Det är lätt att identifiera dom därfår att dom har
vissa privilegier i skolan."
"Hur arbetar GUES i Eritrea?"
"En del särskilt utvalda studenter går ut i byarna och berättar
får folket att det som etiopierna säger bara är propaganda, att dom
bara fårsöker bedra vårt folk och motarbeta kampen får självständighet. Andra studenter söker kontakt med ELF och rapporterar
vad etiopierna gör och säger i städerna, deras propaganda t ex och
vidare etiopiska armens aktiviteter. Sen återvänder vi till skolan
och berättar får kamraterna vad ELF gör. Jag har just kommit från
mina fåräldrar och berättat får dom om vad som händer i Keren
och nu har jag kommit hit till ELF får att berätta om en stor
demonstration som vi nyligen hade i Keren. Nu fårsöker etiopiska
regeringen att fårhandla med studenterna får att få oss att avstå
från befrielsekampen."
"Har fattiga barn möjligheter att studera? Barn till bönder
tex?"
"Barn från bondeklassen kan studera, men då oftast bara till
klass 8. Etiopiernas politik är att dessa barn ska bli poliser eller
soldater i armen. Dom som passerat högstadiet och gymnasiet
fårsöker etiopierna värva till flottan och flyget. Ett fåtal går vidare
till universitetet, men då är det mest barn till fäder som samarbetar
med etiopierna eller som är kapitalister. Fast barnen är ofta lojala
mot ELF. Det som vi uppfattar som det värsta fårtrycket är att vi
tvingas lära oss deras språk, amharinja. Alla elever måste gå
igenom en examen i amharinja. På låg- och mellanstadiet klarar
omkring 20 % av oss sin examen, på högstadiet och gymnasiet är
det bara 3-5 %. Klarar man in te dom här språkexamina så får
man inte studera vidare. Så många av oss har nästan glömt vårt
modersmål- tigrinja."
Geten är färdigrostad. En krigare i orangefärgad jumper virad
runt huvudet och med geväret över axeln kommer fram till mig
med en stor träskål fylld till brädden med kött. Han står kvar ett
ögonblick, tar mod till sig och säger: "How are you?" Jag frågar
vad han heter men han fårs tår inte, kan i själva verket bara de tre
engelska ord han just demonstrerat.
"Ahmed", säger Gime.
Vi väntar en representant från byn. Han kommer när vi ätit
färdigt. En äldre man, ordfårande i bykommitten, som går rakt
fram till Ibrahim och omfamnar honom. "Camellowha", hälsar
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han - hur mår du? En snabb dialog vidtar, en blandning av
artigheter och informa tioner med korta frågor och svar.
Ibrahim: "Hur mår du?"
Ordfåranden: "Jag mår bra."
Ibrahim: "Hur har ni det i den här byn?"
Ordfåranden: "Vi lever ett gott liv."
Ibrahim: "Hur är din hälsa?"
Ordfåranden: "Den är utmärkt."
Ibrahim: "Har ni några problem i byn?"
Ordfåranden: "Nej, allting är bra."
Ibrahim: "Hur är fårhållandena i området?"
Ordfåranden: "Landet är torrt."
Ibrahim: "Har ni sett fienden?"
Ordfåranden: "Vi har inte sett fienden på två år."
Ibrahim: "Och hur mår du?"
En del av frågorna upprepas gång på gång. Och efter ett tag
byter man så att den svarande blir den frågande. Om de båda
mötande känner varann väl utvidgas frågorna till att omfatta
familjens tillstånd och andra personliga omständigheter - hur mår
fåräldrarna, hustrun, barnen, bröder och systrar. Och hur är det
med boskapen? Med skörden? Osv osv.

En ELF-krigare på besök i sin hemby
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Den långa marschen

Vi bryter upp strax efter 3 på eftermiddagen. Går genom sval
vacker skog - lianer, täta buskage och törnen, 6-7 cm långa. Jag
river sönder skjorta, panna och ett finger. Vi kommer till en stor
uttorkad floddal- Gash. Våra två kameler har skickats i förväg, vi
ska möta dem om ett par timmar. Vi följer Gash, aktar oss för att
komma för nära - ett etiopiskt läger ligger ett par kilometer bakom
oss vid floden. Gash är en av de många eritreanska floder som bara
är flod några månader varje år under vintern. Resten av året torr
mjuk sand. Vi ska gå över den i natt.
Vi går raskt, men jag har inga svårigheter att hänga med - till en
början. I spetsen går Idris. Han går lätt, rytmiskt, nästan dansande. Han verkar hålla till mer ovanför än på marken. Som om
fötterna gjorde ett litet misstag varje gång de hastigt snuddar vid
marken: "Förlåt, vi är strax uppe och svävar igen."
När skogen då och då öppnar sig mot floden kan vi skymta berg
vid horisonten. Ibrahim pekar på bergen och säger att vi ska
genom ett pass mellan två toppar. De verkar oändligt långt borta.
En av bergen heter Kassalon och har gett namn åt staden Kassala.
Vi stannar ett tag framför ett träd. Något lianliknande hänger
ner från trädet. "Det är en pyton, som vi sköt nyligen. En bonde
kom till oss och klagade att en pytonorm ätit en av hans getter, så
vi jagade rätt på den och sköt den. Den är 3,5 meter lång. Vi tog
vara på skinnet."
Vi gör en kort rast i en by. Byborna kommer med skålar och
getskinn med vatten.
Det börjar skymma när vi går över slätten mot bergen i fjärran.
Ordföranden i bykommittl~n som vi träffade på morgonen kommer
ridande i sporrsträck på sin kamel. Han har fört våra kameler med
packning till en plats ett par timmar bort dit vi nu är på väg. Vi ser
ljusen från Tessenei. De följer oss under flera timmar till höger.
Snett bakom till höger andra ljus.
"Det är min hemby", säger Gime.
Ibrahim: "Han kommer från en kapitalistisk by. Alla dom där
ljusen ägs aven enda man." Gime: "Allting i byn är hans. Men
min far var småbonde."
Det är nermörkt nu. Vi kommer till en torr flodbädd med mjuk
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Eli ELF-patrull anländer till en by
sand vid 7-tiden efter fyra timmars snabb marsch. I fin form. Vi
ligger på rygg och ser upp mot en främmande stjärnhimmel.
Vi bryter upp igen klockan 9 och nu börjar det bli jobbigt.
Framfår mig anar jag Gime. Då och då fårsvinner hans siluett och
då vet jag att jag måste passa på får han har fårsvunnit ner i en
ravin eller ett hål. Jag fårsöker fålja honom runt törnbuskar - han
ser dem men inte jag. Bergen kommer närmare. Plötsligt uppstår
rörelser i ledet. Skuggor uppfår en sorts krigsdans. Hoppar runt
och dunkar med gevärskolvarna mot marken. En ficklampa glimtar till. Jag ser en orm, grå, drygt en meter, giftig. Tacklom
sprättar upp den och ut kommer en liten svart slemmig råtta, som
den just slukat. Men hur kunde de se ormen i mörkret?
Vi har kommit in i passet mellan bergen. Jag börjar känna av
knän och lår. Takten är hela tiden hög. Då och då kommer
kamelerna upp jämsides. De går tyst, lika tyst som vi. Benen känns
mer och mer samtidigt som de verkar som en sorts främmande
maskindelar som rör sig rytmiskt.
Jag får får mig att räkna dubbelsteg som de gamla romarna.
Men innan jag börjar kommer vi till den fårsta vägen vi ska
passera, den mellan Tessenei och Kassala i Sudan. Gime viskar att
det är den vägen som ELF blockerade när Sudan vägrade genomfart får ELF. ELF tvingade Sudan att släppa igenom ELF-folk
annars skulle handeln med Etiopien äventyras.
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Jag tar upp tanken med dubbels teg. Räknar ut att vi gör ca
4.000 på en timme, alltså 4 engelska mil, dvs 6 km. Vi har redan
gått 6 timmar, alltså mellan 30 och 40 km. När jag räknat till 1.364
kommer vi till en stor by. En hund ger hals och strax efter bryter en
helvetisk kakafoni lös. Det måste ha funnits hundratals hundar i
den byn. Vi passerar helskinnade, kommer igenom ett torrt majsfålt. Rasslandet är nog får att väcka fiender på mils avstånd.
Klockan är halv tolv. Vi tar rast och väntar på en vägvisare från
byn. Vid midnatt kommer han och vi fortsätter. Nu börjar det
verkligen bli jobbigt.
En timme hankar sig fram. Gashfloden igen. Ibrahim säger att
på andra sidan ska vi slå läger. Långt, långt borta skymtar vi träd
på andra stranden. Nu blir takten halsbrytande. Vi halvspringer
nästan hysteriskt. Det är djup sand, det jobbigaste som finns att gå
i. Halv två finner vi en lägerplats. Vi har gått 8 timmar den dan.
Jag får ut sovsäcken som i trans, det är hård mark, men jag märker
det inte.
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))Revolutionen måste se till dJurens hälsa))

GRRRÖÖGRRRÖGRÖGRÖGRÖ - det ska föreställa en kamel
som protesterar när den blir vaccinerad. En grov nål i halsen med
en orangefårgad plastslang upp till en stor plastbehållare som
Abdullah Sherif, veterinären, håller i höjd med sitt huvud. Det ser
ut som en blodtransfusion men är en vaccinering.
Abdullah Sherif och hans team har valt en plats för sin verksamhet som ger dem full sysselsättning rör lång tid framåt. Mitt i
floden Gazet, u ttorkad som de fles ta andra floder, har ett tiotal
djupa hål grävts i sanden. Nomaderna hissar upp vatten i getskinn
och häller över det i grunda dammar som formats av lera, ett jobb
som för det mesta görs på natten.
Ett muller på avstånd, ett dammoln som växer och kommer
närmare. Ett hundratal kor kommer störtande mot vattnet. Det
låter och ser ut som en buffelhjord i en västernfilm. De tvärstannar
vid vattendammarna, väntar på signal från nomaderna som dirigerar hjordarna med små skrik och visslingar. Trängseln skulle ha
varit ännu mer outhärdlig om inte nomaderna organiserat sig så
att varje boskapsägare bara kommer hit varannan dag med sina
djur.
Nomaderna tycks ha perfekt kontroll över sina djur. Jag får veta
att korna dresserats att lyda speciella visselsignaler. Särskilt förr
fanns det gott om rövarband i de här trakterna som brukade
överfalla nomaderna och försvinna med deras kor. Idag hotar
faran in te från rövare u tan från etiopiska soldater. Vid ett anfall
visslar herden på ett speciellt sätt och korna skingras omedelbart i
alla riktningar. När faran är över återvänder de till ägaren.
Själva upplever vi ofta en annan variant. Vi närmar oss en
samling kor. De ser att vi är främlingar, delar upp sig på två
grupper en på var sida om oss. Alla huvuden riktas mot oss,
hornen sänks. Hade nu herden visslat en särskild signal skulle
korna anfallit från båda håll och trampat ner oss. Av naturliga skäl
kan jag inte bekräfta detta av egen erfarenhet.
Abdullah Sherif är ELFs enda fullt utbildade veterinär. En ung
man på kanske 30 klädd i kamouflageuniform.
"Jag har ansvar för djurens hälsa. Det är ju välkänt att revolu-
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tionen tar hand om en rad olika aktiviteter. Och det är väl bara
naturligt att revolutionen också måste se till djurens hälsa. Jag
började arbeta här 1973. Dom som är ansvariga för revolutionen
bestämde sig för att en kurs skulle starta där våra bröder bland
nomaderna skulle få lära sig djurhälsovård och att ge injektioner.
Och också att bekämpa alla slags sjukdomar som vi har här i
Eritrea. Vi arbetar under stora svårigheter därför att vi saknar
medicin och bärbara kylskåp - somliga mediciner behöver förvaras
i kylskåp. Revolutionen är inte alltid i stånd att förse oss med
sådana saker. Men vi måste ändå fortsätta vårt arbete och använda mediciner som inte måste förvaras i kylskåp.
En av de allvarligaste sjukdomarna här är boskapspest som är
mycket spridd i Eritrea och som har skördat många offer bland
boskapen.
Etiopierna- åstadkommer stor förödelse inte bara bland människor utan också bland boskap. Men numera har vi en mycket
starkare ställning och kan ta vara på våra djur mycket bättre."
"Fanns det någon veterinär verksamhet här innan du började?"
Abdullah Sherif berättar hur etiopierna brukade skicka "vaccin" till nomaderna för dubbla priset. Men vad de skickade var
bara vatten. Korna dog förstås precis som förut - inen när ELF
vaccinerar dör dom inte.
Med Abdullah Sherif och hans team har vår grupp ökat till ett
20-tal man och en kvinna. Den första kvinnliga gerillakrigare jag
hittills träffat.
"Jag heter Allarnash. Jag började bli politiskt medveten och
hade en stark känsla för revolutionen. Jag lämnade Asmara på
grund av tortyren där och förtrycket mot vårt folk som jag såg. Jag
är sjuksköterska och jag tänkte att jag skulle kunna hjälpa revolutionen. När jag lämnade Asmara för att bege mig till Tessenei blev
jag tillfångatagen och satt i fängelse i 24 dar. Jag blev slagen och
misshandlad i en hel vecka och sen tog dom mig till domstolen. Jag
sattes i fängelse igen och misshandlades i ytterligare två veckor.
Till slut frigavs jag mot borgen och började arbeta som sjuksköterska på sjukhuset. Jag gav mig iväg igen till Tessenei och därifrån
till Kassala. I Kassala var jag tillsammans med mina bröder frihetskämparna. Jag sa ingenting om att jag tänkte ansluta mig till
revolutionen. Men dom tog själva initiativet och sa att dom skulle
acceptera mig om jag ville ansluta mig till revolutionen eftersom
dom hade planer på att bilda en kvinnoorganisation. Någon speciell uppgift för mig hade dom inte tänkt sig. När jag gick med i
revolutionen började jag gå omkring i byarna och ta hand om de
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Veterinärer i arbete med vaccination
sjuka och hjälpa till vid barnsbörder. Jag kan lösa mina uppgifter
tillfredsställande med undantag for att det är ont om medicin."
"Varfor satt du i fängelse?"
Allarnash är blyg, nästan skygg. Vill inte tala om sig själv mer:
"Jag är ingen talare." Gime berättar att det är den gamla vanliga
historien: hon misstänktes for att ha samarbetat med ELF.
Vi stannar hela dagen i Garzet. Runt vattenhålen trängs vi med
djuren. Vi passar på att tvätta våra kläder. Varje krigare har ett
plastskynke som bres ut på marken när de sover. Nu bres det ut i
sanden, de pressar ner mitten av skynket så att en skål, en tvättbalja bildas. Nomadpojkar kommer med vatten i getskinn och
fyller baljorna. Tvättvålar har delats ut och vi gnor och tvättar i ett
par timmar.
Men det blir ändå gott om tid. Jag passar på att prata med ett
par krigare som jag inte haft mycket kontakt med tidigare.
Tacklom har en intressant bakgrund. Han blev politiskt medveten omkring 1968, men anslöt sig inte till ELF då. "Befrielserörelsen var inte särskilt välorganiserad vid den tiden." Han fick sin
utbildning i en privatskola, började arbeta i en bomullsplantage,
där han så småningom blev forman. Det var i högländerna inte
långt från Asmara. Han blev sekreterare i fackforeningen. Även om
han inte anslöt sig till ELF så arbetade han intimt tillsammans
med dem. Men etiopierna fick reda på hans mellanhavanden med
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ELF och en natt kom de till hans hus får att arrestera honom. Han
lyckades smita och anslöt sig till befrielsefronten. Det var 1973.
Senare har han fått sjukvårdsutbildning och tjänstgör nu som vår
trupps "doktor". Han delar ut tabletter av olika slag och ger
injektioner.
Ornar lägger in en mullbänk, spottar ut några tobakskorn och
berättar: "1970 var jag i Massawa och när jag for därifrån mötte
jag revolutionen och jag sa till dom att jag vill fålja med er och
kämpa får min frihet. Men eftersom jag var får ung så sa dom att
jag var får ung. Du är får ung, du kan inte gå med oss, du kan inte
bära tunga saker. Därfår måste du vänta lite, två eller tre år och
sen kan du gå med oss. Men jag vägrade att återvända. Dom
vidhöll och sa till mig att gå tillbaka och vänta och sa att när du
har blivit större så kan du komma med oss. Det här hände 1970. Så
jag var tvungen att återvända till stan där jag arbetade. Senare
kom jag till Asmara och började arbeta där. Jag hade ett bra jobb,
men jag brukade ofta möta revolutionen. Och varje gång bad jag
att få gå med dom. Jag sa att nu kunde ju också kvinnor få lov att
vara med och kämpa, så varfår måste jag då stanna i stan?
Nu har dom i alla fall antagit mig, nu är jag här och jag har det
bra. Jag har lärt mig mycket, dom har givit mig ett vapen. Nu kan
jag se att alla, också kvinnor och barn fårstår och hjälper oss. När
jag var i stan så insåg jag inte att alla fårstod. Jag har inte träffat
någon som inte fårstår revolutionen. Unga och gamla, när dom ser
revolutionen så är dom inte rädda utan är glada när vi kommer,
dom springer inte. Jag har aldrig sett någon som är fientlig mot
oss. Ibland ger dom oss en get till mat. Nu när jag har sett allt det
så är jag glad och full av hopp."
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Domstol på rörlig fot

Idag på morgonen när vi drar ut ur byn där vi sovit följs vi av ett
tiotal barn på åsnor på väg att hämta vatten. De tomma getskinnen dinglar över åsneryggarna. Barnen skrattar och sjunger i takt
med åsnorna som smattrar med benen som trumvirvlar över den
torra marken. Solen har gått upp men det är fortfarande svalt. Om
begreppet "pastoral idyll" existerar så ser det väl ut så här. Både
barnen och åsnorna verkar lyckliga. Det är nog fint att rida ut varje
morgon - kul tillsammans och dessutom en känsla av ansvar redan
i 7-IO-årsåldern. Vatten är i alla fall det viktigaste av allt. Men de
har en lång väg, vi ser och hör dem säkert 4-5 km innan de viker av
åt väster.
Vi har kommit in i ett bergigt område - ett berg höjer sig över de
övriga: Hamid. Uppkallat efter ELFs förste ledare Hamid Idris
Awate. Revolutionens första skott lär ha ekat bland just de här
bergen. Det var 1961.
Tacklom stannar och lyssnar - "jag kan höra en traktor". Jag
hör ingenting. Vi går igenom ett majsfält och jag tror att han
menar en traktor i arbete nånstans på åkern. Då säger Gime att vi
väntar en traktor som ska ta oss med en bit. Vi ser ett dammoln
och nu kan jag också höra ljudet. Vi gömmer oss bakom ett par
buskar. En traktor med ett stort flak fullt av skrattande krigare
stannar framför oss. Den körs aven civilklädd man, Osman, en
gammal vän till Gime. Vi äntrar flaket. Omfamningar, handskakningar, skratt. Vi sitter bland gevär, matkorgar, kokkärl.
Det bär iväg med svindlande fart genom landskapet. Hastighet
och avstånd är relativa. Vi gör kanske 25 km/tim, men när vi åkt
en kvart vet vi att det är detsamma som en timmes marsch.
I kvällningen kommer vi till en by - Al Ka~en. Matkorgarna
packas upp. Läckerhet på läckerhet kommer i dagen - bananer,
apelsiner, spagetti, fårskt bröd och viktigare än något annat socker och te. Också burkar med sardiner och makrill. Dagen
innan har Ibrahim skickat en lista till Ghelug, en stad som vi just
passerat. Osman som är medlem av stadsgerillan i Ghelug har
köpt upp allt som stod på listan och lite till. När Ibrahim vill betala
honom vägrar han att ta emot något. Vi har en festmåltid på
makrill, tomater och lök, vi äter apelsiner och dricker citronsaft.
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Vi sitter på traktorflak igen. Färdas söderut som vi gjort nu i flera
dagar. Mot Um Hajer i Eritreas sydvästra hörn. Ibland på riktigt
hyggliga småvägar, ibland över torrspruckna åkrar med durra och
millet. På sätt och vis är en timme på traktor lika ansträngande
som en timmes promenad. Benen somnar, ryggen domnar, stjärten
ömmar. Men det är klart man hinner dubbelt så långt minst på en
timme. Träd och buskar med långa törnen på bägge sidor om
vägen. Mössor fastnar, skråmor i ansikten, på armar, ryggar, ben.
Flaket hoppar och skakar, vi slår emot varandra, får bösspipor i
huvudet. Det blir en sport att reagera snabbt när överhängande
törngrenar dyker upp.
"Jallah, jallah", hetsar vi på föraren. Vi far mitt i ett väldigt
dammoln. Svarthåriga krigare blir rödgråhåriga. Vi måste ha
synts och hörts på mils avstånd. Men området är befriat, det finns
inga etiopiska armeförläggningar eller polisstationer.
Allarnash är sjuk. Hon sitter hopkurad mitt på flaket skyddad av
en mur av krigare. Hon har en öroninfektion. Vi gör ett kort
uppehåll i en by för att dricka te och lämnar Allarnash i bybornas
vård. Hon får en hydda för sig själv och ett förråd av frukt och
penicillintabletter. Hon protesterar, vill inte bli lämnad kvar, men
är alltför sjuk. Framför oss har vi minst tre timmars färd genom
öknen utan tillgång till vatten. Någon vecka senare när vi återvänder samma väg träffar vi henne fullt återställd.
Ett dussintal man dyker upp bakom en klippa. Sex av dem är
obeväpnade. Fångar får vi veta, på väg att dömas för sina brott.
ELF övervakar och organiserar rättsväsendet i de befriade områdena. En av fångarna är anklagad för förräderi, de andra är civila
fall. Det verkar inte röra sig om alltför allvarliga brott. En har
kidnappat en gift kvinna som han älskar och som älskar honom.
Den äkta mannen var bortrest. De båda älskande flydde till en
annan by, men bykommitten i deras by sökte upp dem och grep
dem. Bykommitteer har rätt att döma, men överlämnar mer komplicerade fall till högre instans. I det här fallet kunde kommittemedlemmarna inte enas. Den äkta mannen hade behandlat sin
hustru illa och eftersom de båda ungdomarna verkligen tycktes
älska varann så fanns det förmildrande omständigheter. Några
yrkade på ett mycket milt straff, andra ville statuera ett exempelalltså ungefär samma sorts diskussion som hålls överallt på jorden.
Eftersom man inte kunde enas förs nu "brottslingen" till högre
rätt. Juridiska byrån inom ELF leds aven jurist - Hamedai som
också är medlem av revolutionsrådet. Till honom är alltså fångarna på väg och till honom är också vi på väg.
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Fångarna förefaller inte alls bevakade. De skrattar
med krigarna, äter tillsammans med dem, hjälper
vanliga sysslorna och går omkring fullständigt fritt.
våra langar ska känna sig oberoende", säger Gime,
menar med det.

och skämtar
till med de
"Vi vill att
vad han nu

Vi vet inte hur det går för kvinnorövaren men det tippas allmänt
på ett milt straff. Hamadai vill inte föregripa domen genom att
uttala sig. Det kommer att dröja några dagar innan fallet kommer
upp i domstolen. Kön av gripna brottslingar och rättssökande är
lång. Vi ser dagligen hur Hamedai och hans assistent Idris sitter
tillsammans under ett träd och lyssnar på människor. En eftermiddag gör sig Hamedai fri och berättar om ELFs, dvs i praktiken
Eritreas, rättsväsen.
"Resolutionerna från den första nationella kongressen nämner
bara i korthet vilken rätt och vilka lagar som ska tillämpas i
revolutionen. Den lagstiftande makten ligger hos revolutionsrådet.
Den juridiska byrån utarbetar och förbereder lagar som presenteras för revolutionsrådet. Där stadfästs lagarna. Den dömande
makten ligger hos den juridiska byrån. Detta är ett provisoriskt
system anpassat efter de revolutionära förhållandena.
Jag ska ge ett par exempel på vår verksamhet. Vi har en traditionelllag här kallad 'Sinbitir'. Det är egentligen en sorts pantsättning. Den traditionella lagen tillåter den som äger jord att
'pantsätta' den till en pantlånare dvs i realiteten till någon som är
förmögen. Den juridiska byrån skickade en rapport om detta till
revolutionsrådet och föreslog. att den traditionella lagen skulle
upphöra att gälla. Den står i klar motsättning till det program som
antagits av revolutionen och också till vår uppfattning om elementära mänskliga rättigheter.
Ett annat exempel. Det finns en traditionell lag som har sitt
ursprung i Islam, kallad'Al Nashiz'. Den lagen förbjuder kvinnor
att ta ut skilsmässa även om de misshandlas av männen. Den
juridiska byrån är fast besluten att avskaffa denna orättvisa lag
som binder och förtrycker kvinnorna. Det intressanta är att vi inte
mött något motstånd från männen när vi velat ändra den här
lagen. Tvärtom har de flesta män välkomnat lagen.
Under kolonialtiden infördes italienska lagar och under den
brittiska administrationen brittiska. En del av dem gäller ännu.
Även en del etiopiska lagar tillämpas men de får allt mindre användningsområde. De italienska lagarna reglerade framförallt jordfrågor och kriminalfall. När det gällde andra problem tillämpades
den traditionella lagen, i första hand beträffande familjerätt.

56

,

-

-

.....

-..

'-

ELF-krigare !ljät/JU till med tröskning
Då vi ställs inrår ett rättsligt problem måste vi gå igenom de
olika lagarna - inklusive de traditionella innan vi avkunnar ell
domslut.
När det gäller domstolsväsendet så har vi flera instanser: Den
lägsta är bykommitten. Nästa instans är den juridiska assistenten
som finns vid varje administrativ enhet. Så kommer den juridiska
byrån och till slut revolutionsrådet som betraktas som högsta
domstol.
De flesta problem som vi ställs infår rör dels jordfrågor, dels
personliga fårhållanden. De som anklagas får något brott fårs till
säkerhetsbyrån som fåretar en undersökning. Efter undersökningen fårs den anklagade till den juridiska assistenten vid den administrativa enheten. På en del platser finns fasta permanenta domstolar dit den anklagade fårs får att dömas men i allmänhet är
domstolarna rörliga.
Vi har inga fängelser - vi har bara moraliska och materiella
straff. Det moraliska straffet innebär att brottslingen ifråga får en
varning och tillhålls att aldrig upprepa sitt brott. Ibland hålls han
någon tid under kontroll. Dvs medborgarna i hans by iakttar hans
uppfårande och ser till att samma brott inte begås igen.
Det materiella straffet innebär helt enkelt böter.
Så långt när det gäller lindriga straff får lindriga fårbrytelser.
Men det finns också stränga straff beroende på brottets natur. Det
strängaste är dödsstraffsom utmäts får spioner och fårrädare.
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I vår traditionella lag har vi inte dödsstrafffcir mord eller dråp.
Föräldrar och släktingar till brottslingen betalar en kompensation
till den dödes fciräldrar och släktingar. Det kallas 'dia'. Vi fcirsöker nu ändra den lagen så att straffet drabbar individuellt, dvs
brottslingen har ett personligt ansvar. Detta framfcirallt fcir att
forhindra stammotsättningar som ofta uppstår vid sådana här
tillfällen.
Numera har befolkningen på landsbygden accepterat ELFs lagstiftning och domstolsväsen. På senare tid har också befolkningen i
städerna börjat komma ut till oss det kan vara fråga både om
civila och kriminella fall.
ELF hjälper folket att lösa juridiska problem utan att begära en
penny i ersättning. Vi ser på vårt arbete som något vi är skyldiga
det eritreanska folket. De etiopiska domstolarna däremot löser ju
inga problem utan väl tilltagna mutor.
De straffsom utmäts av ELFs domstolar är betydligt mildare än
i motsvarande fall vid de etiopiska domstolarna som dessutom
kräver stora penningsummor. Så helt naturligt foredrar de eritreanska medborgarna att vända sig till ELF framfcir de etiopiska
domstolarna. Därfcir har också de etiopiska domstolarna i allt
större utsträckning upphört att fungera i Eritrea. Det eritreanska
folket ser på ELF som sin egen regering."
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"Hundarna blev mätta"

, I warn everyone against my bias, and I warn everyone against
my mistakes. Still, I have done my best to be honest. ,,*
En lat dag. Jag ligger under ett stort träd och läser Orwells
Homage to Catalonia. Tänker att omjag nånsin skriver en bok om
Eritrea så ska jag citera det där.
Flera av krigarna läser också. Hamed är djupt försjunken i en
bok på arabiska om kinetisk energi. Han läser inte så mycket för
själva ämnets skull utan för att öva upp sin arabiska.
Språkförbistringen inom ELF är något av ett problem. Krigarna
blandar friskt tigrinja, tigre och arabiska när de talar med varandra, beroende på vilket ämne de diskuterar. Rekryter som ansluter
sig till ELF talar ofta bara ett språk. De uppmuntras att lära sig
fler språk - arabiska och tigrinja är obligatoriskt. Tessfai och
Tackelom sitter med varsin lärobok i arabiska och stavar sig
igenom texterna. De brukar använda de långa eftermiddagsrasterna att lära sig läsa arabiska. Båda talar ganska bra arabiska men
att läsa det tycks vara svårare. Av de eritreanska språken är
tigrinja det enda språket som skrivs, men det verkar vara möjligt
att skriva också tigre med tigrinjabokstäver.
Ornar sitter med örat tätt intill transistorradion och lyssnar på
en sudansk popsång. Vi har följt den sudanska gränsen söderut och
är på väg till V m Hajer vid det treriksröse som kanske finns där
Eritrea, Etiopien och Sudan möts. Genom Vm Hajer rinner Setit,
en av de ra floder som aldrig torkar ut. Sommaren innan läste jag i
tidningarna om en stor massaker som etiopierna genomfårt i Vm
Hajer. Jag hoppas nu träffa vittnen som kan berätta om vad som
verkligen hände.
Hamed slutar läsa om kinetisk energi, reser sig och går med
Idris en bit bort. Det är dags får bön. Hamed och Idris är de enda
muslimerna i vår grupp, de övriga är kristna eller ateister. De
sjunker ner på knä i sanden med ansiktena mot Mecka. Ingen tar
notis om dem. Läsning, samtal, popmusik fortsätter som förut.
Idris tar sitt bedjande djupt allvarligt, försöker så gott fårhållandena medger att förrätta fem dagliga böner som Islam föreskriver.
• "Jag varnar alla ror min partiskhet och jag varnar alla ror mina misstag. Menjag
har gjort milt bästa rOr" lt vara hederlig."
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Hamed verkar ta lättare på sina böner. När kamraterna skämtar
runt omkring honom under hans bön skrattar han ofta med. Idris
däremot är helt koncentrerad. Båda har svept in sina bara ben i det
skynke som de sover under på natten. De har tvättat ansikte,
händer och fötter eftersom det finns tillräckligt med vatten i den
här byn. Är det ont om vatten så går det bra att be ändå.
Rossum har skickats iväg att leta rätt på en traktor som kan ta
oss till Setit i närheten av Vm Hajer. Han kommer tillbaks och
rapporterar att traktorn är på väg. En äldre man med ett gammalmodigt gevär över axeln hjälper oss bära ut prylarna från
gästhyddan där vi tillbringat en stor del av eftermiddagen. Mannen är medlem av milisen. I byn finns det fyra medlemmar, i andra
byar bara en eller två. De har uppgifter liknande våra hemvärnsmän. När en fientlig trupp närmar sig varnar de befolkningen
genom att skjuta ett par gånger i luften. Byborna hinner ge sig
iväg. Även om byn bränns så undviks ändå massaker på människor och djur. En miJismedlem är inte alltid medlem i bykommitten men han kan vara det och är det ofta. Om en milismedlem
befinner sig i närheten av fronten måste han delta i strid. Det är
ELF som utser milisen, det betraktas som en stor ära att bli
medlem. Engagemang, nationella känslor och pålitlighet är nödvändiga fårutsättningar får att få delta. En milis medlem bär alltid
vapen, ofta av äldre modell. Det händer att de lyckats fårsvara sin
by tills ELF hinner undsätta dem, men deras huvuduppgift är att
se till att befolkningen hinner sätta sig i säkerhet.
En kamrat lämnar oss. Muhamed ska tillbaks till Khartoum där
han arbetar på ett ministerium. Hans semester är slut - som
eritrean och medlem i ELF måste han hålla kontakt med befrielserörelsen genom att tillbringa sina semestrar i Eritrea. Han har haft
uppenbara svårigheter att hänga med, lite tjock, ovan vid kroppsrörelser och strapatser. u ska han helt enkelt smyga sig över
gränsen till Sudan och ta en buss till Khartoum. Krigarna skojar
med honom: "Passa dig nu så att fienden inte kommer och tar dig.
Dom kommer att sticka en bajonett rätt in i din stora mjuka
mage." Muhamed skrattar ansträngt.
Sent på kvällen kommer traktorn. Föraren har haft svårigheter
att komma iväg från sin plantage. Vi kör genom mörkret, kommer
fram till Setitnoden 5 km ovanfår Vm Hajer. På avstånd ser vi
ljusen från Humara på den etiopiska sidan av Setit som bildar
gräns mellan de båda länderna. Området vi befinner oss i klassas
inte längre som befriat utan som halvbefriat. Det innebär att vi inte
får röka, att vi bara får tala viskande, att vakthållningen skärps.
Två man går på vakt hela natten.
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Vi tvättar oss i Etiopien. Gränsfloden är långgrund, man kan
lätt vada över den. Vi hittar en bra tvättplats på andra sidan om
mitten. Köttbullar kommer flytande - kamelskit - hundratals,
tusentals. Vi ser en kamelhjord någon kilometer ovanför oss i
floden.
En landrover kommer från Um Hajer och tar oss ytterligare
någon kilometer närmare. Här ska vi träffa vittnen från massakern.
Den 2 juli 1974 lämnade kapten Belaw med 250 soldater ur etiopiska armen staden Humara på den etiopiska sidan om gränsfloden Setit. De for över bron in till staden Um Hajer. Två dagar
senare lämnade de en rykande ruinhög och 500 döda efter sig.
Drygt 400 människor lyckades undgå massakern genom att fly över
gränsen till Sudan och mellan 500 och 1.000 anslöt sig till befrielserörelsen.
Några överlevande från massakern berättar hur det gick till:
Vittne 1: "Den 2 juli ungefär halv åtta på kvällen började skjutandet i baren. Skjutandet pågick i flera timmar sen började dom
bränna stan. Hela natten var folk i ett tillstånd av skräck och på
morgonen gick jag till mitt jobb. Efter det att vi börjat arbeta vid
halv tiotiden drevs folk ut ur sina hus. Soldaterna knuffade ut folk
från deras hem och drev alla mot idrottsplatsen. Där fick vi veta att
en kungörelse skulle läsas upp, men innan vi fick höra kungörelsen
började dom skjuta. Skjutandet började från alla håll och vi var
helt omringade. Många människor dödades. Efter några dagar
hjälpte jag till att begrava dom. Vi begravde 54."
Vittne 2: "Tisdagen den 2 juli på kvällen fördes fjorton människor in i ett hus och Etiopien sköt dom. Nästa dag, det var på
onsdagen, samlades alla dom ihop som var spridda runt stan och
besköts, även kvinnor som just fött barn. Dom besköts och Etiopien jagade alla igen och drev dom mot floden. Många sprang ner i
vattnet. Många spädbarn låg utspridda och hundarna blev mätta.
Omkring 460 människor lyckades ta sig in i Sudan. Det regnade
hela dagen och dom fortsatte att jaga oss och plundra. Även
kvinnor som födde barn åts upp av hyenor och hundar, deras
anhöriga hade ingen möjlighet att begrava dom. Och många döda
har ännu idag inte påträffats. Somliga säger att dom lyckades fly
till Sudan, men man har inte funnit dom i Sudan. Och andra säger
att dom finns nånstans i Eritrea men ingen har lyckats finna dom."
Vittne 3: "Jag kommer från Um Hajer och är ungefär 45 år
gammal. Hela natten hörde vi skott. På morgonen gick vi ut för att
titta och fann människor som bränts i sina hem och deras ben var
brutna. I ett hus såg vi tex två människor som bränts till döds. I
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ett annat hus hade en skjutits till döds och i ännu ett hus fann vi en
som var död. Armen sa till oss: 'Bär de lama och led de blinda, ta
med barnen till idrottsplatsen.' Ingen lämnades kvar. Armen
tvingade alla att gå. Plötsligt släppte dom ut något över oss som ett
duggregn.* Vad kunde det vara? Vi tittade upp men det var inget
regn, inget moln. Efter någon minut öppnade de eld med en
kulspruta."
Vittne 4 (änka efter massakern): "På tisdagen kom dom till vårt
hus. Dom fann inte den dom sökte. Då gick dom till vår affär och
när dom inte kunde få tag i Ali Said, min man, så plundrade dom
affären. Nästa dag kom dom tillbaks vid midnatt. Dom var tre
stycken och dom tog med sig min man. Jag försökte följa med men
dom knuffade undan mig. Gråtande och skrikande sprang jag till
vår granne. På morgonen fann jag min man död utanför vår affär.
Dom hade skjutit honom. Nu försöker jag sköta affären på egen
hand för att försölja mina två barn."
Vittne 5: "Vid ettiden sa dom till oss att gå hem och samla ihop
våra döda och vi begravde dom som inte brunnit upp. Alla hade
förlorat åtminstone någon familjemedlem och all sin egendom.
Min brorsdotter var havande och hon bar ett barn i famnen och
höll ett annat i handen och plötsligt träffades hon aven kula.
Kulan gick tvärs igenom henne och kom ut genom bröstet. Den
träffade barnet i huvudet. Barnet dog och vi begravde henne. Det
andra barnet fick sin fot krossad aven kula. Efter det sammankallade armen oss och sa: 'Nu är allting över.' Somliga hade dött och
andra hade överlevt. Dom sa till oss: 'Nu är det fred igen och håll
er lugna.' Sen kom general Andom hit och sa till oss: 'Var inte
rädda, var modiga. Vad vill ni ha?' Vi sa till honom att folk dödats
och husen bränts. Han sa: 'Från och med nu kommer ingenting att
hända er. Jag ska ge er fred. Dom som har dödat er ska jag skjuta
framför era ögon eller sätta dom i fängelse.' Och undan för undan
började folk komma tillbaka. Och det är slutet på historien."
"Tilläggas bör", säger Ibrahim, "att någon kompensation aldrig
gavs åt folket och kaptenen som ledde massakern befordrades kort
efter till major och förflyttades till Gondar i Etiopien."
Jag försöker få klart för mig om det finns något särskilt skäl för
att massakrera just befolkningen på den här platsen och vid just
den här tidpunkten. Men något entydigt svar får jag inte förrän ett
par dagar senare när jag träffar säkerhetschefen i D m Hajer H S.
Vi promenerar genom en majsåker när H S plötsligt säger: "Jag
dödade officeren i Dm Hajer!"

*

En bedövande gas som spreds över idrottsplatsen.
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H S berättar att han skjutit militärchefen i U m Hajer. Denne, en
kapten, hade utbildats fem år i Israel och "lärt sig många dåliga
saker". Han ville "införa fullständig kontroll av alla människor,
alla deras steg och aktiviteter. Dessutom dödade han två revolutionärer" .
Så H S fick order att döda honom. Han gick in på en bar där
kaptenen satt och drack och sköt honom med sin k-pist som han
alltid bär med sig.
"10 meter från baren ligger en polisstation. När jag skjutit kom
polisen ut och ~köt efter mig. En kula visslade förbi huvudet, men
jag undkom."
Efter det kom massakern. Så fick H S order att döda den nya
officeren som gett order om massakern - kapten Belaw. Han
försökte två gånger, men Belaw var alltid omgiven aven livvakt på
10 man. Första gången försökte han skjuta honom, men lyckades
inte. Andra gången kastade han en bomb, men dödade i stället två
livvakter. Nu har Below förflyttats till Gondar i Etiopien.
"Kan du inte fara dit och skjuta honom?" frågar jag.
"Visst men jag måste först få order att göra det och det har jag
inte fått. Gör jag det utan order så kan jag själv bli skjuten."
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Skatteuppbörd

Vi lyssnar på nyheter från Asmara. Dergen låter meddela att de
vänder sig emot de metoder som använts av den föregående regeringen för att skapa enighet i Etiopien. Dergen har för avsikt att
bygga enigheten på folkens - inklusive eritreanernas - vilja. Nyhetsuppläsaren rapporterar att fyra bomber kastats i Asmara. Sex
militärer dödades, 41 sårades varav 20 militärer. Radion förklarar
att detta var ett verk av banditer och provokatörer och vädjar till
befolkningen att hjälpa till vid spaningarna efter dessa ... ELF
kallas alltså fortfarande banditer som stör strävandena för enighet
mellan Etiopien och Eritrea.
"Nu är vårt tålamod slut", förklarar en medlem av dergen och
hotar med stränga straff för "banditerna". Därpå utfårdas en
krigsförklaring mot "banditerna".
Vi har samlats i två grupper runt de två transistorapparaterna.
Gerillakrigarna lyser upp alltmer under nyhetssändningen. Alla
vill dra iväg till Asmara omedelbart.
På en annan kanal kompletterar BBC från London. Kommandotrupper, delar av andra armen, har övergått till "utbrytarorganisationen" ELF. Från hamnstaden Assab rapporteras explosioner.
Det är julafton, ett faktum som är helt likgiltigt i sammanhanget.
Däremot råkar Id-al-Adha infalla just den 24 december det året.
Id-al-Adha är en av de viktigaste muslimska helgdagarna. Firas 70
dagar efter fastemånaden Ramadans avslutning. Den dagen samlas pilgrimmer från hela den muslimska världen i Mecka. Id-alAdha firas också till minne av Abrahams offer av Isak.
Bara några dagar tidigare har etiopiska regeringen infört religionsfrihet i Etiopien. Tre officiella islamitiska helgdagar har införts - Id-al-Adha är en av dem. Ett får ska slaktas men det finns
just inga får i de här trakterna så det blir en get istället. Byborna
kommer med en get som gåva. Men vi hinner inte slakta och laga
till den. Ber att få återkomma om ett par dagar. Vi ska iväg och se
på skatteuppbörd.
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Jag har nu med mig 25 man, hälften våra ordinarie krigare, hälften
medlemmar av finansavdelningen. Skattmasar. Överskattmasen,
Abdullah Shagrai bär revolver i bältet, automatgevär i ena handen
och portfålj i den andra.
Vi ligger och sover i en lång rad i en torr bäck nära vägen mellan
Dm Hajer och Gheluj. Klockan 4 ska skattmasarna dra iväg och
stoppa trafiken. Jag vaknar strax fåre 4 av att Abdullah Shagrai
som sover bredvid mig med sin portfålj som huvudkudde, snarkar
som ett sårat lejon.
"Han ska upp nu", tänker jag och sover vidare. Jag vaknar strax
fåre 6. Abdullah Shagrai sover fortfarande och så gör hans uppbördsmän.
Inga bilar har passerat än far vi veta. Vid halv 7 drar vi oss mot
vägen. Det är inte så nära som det sas. Strax fåre 7 hör vi en bil på
avstånd. Kvart över en annan nu mycket nära. Jag går bakom en
av uppbördsmännen. Han har en axelväska som spruckit, han
måste hålla ihop den med handen. Han visar mig innehållet - den
är full med tjocka sedelbuntar. Vi stannar så nära vägen att vi kan
se en buss fara fårbi. Då kommer order att vi ska dra oss tillbaks.
Det är vägarbetare på vägen, man vet inte än om de är bevakade
av etiopiska soldater.
Vägarbetarna är inte bevakade så vi närmar oss igen. Ett par
bussar och flera lastbilar tillhörande vägfårvaltningen har stoppats. Jag far inte gå fram - Ibrahim vill inte att folk ska se mig och
sprida i städerna att en europeisk journalist är med ELF. Så jag
måste stå bakom en buske och filma och fotografera.
Gime far låna bandspelaren och går fram till bussarna. Passagerare och chauffårer har samlats och Ibrahim håller tal får dem. Ber
flera gånger om ursäkt får det obehag som åsamkats dem och
fårklarar varfår det varit nödvändigt.
"Vi är oroade över vad som händer i Asmara sen ett par dagar.
Ni kommer kanske ihåg när Aman Andom var här så sa han att
folket i Eritrea måste fa fred eller något sånt. Men hur kan dom
mena att folket i Eritrea kan fa fred efter allt dödande och massakrerande? Det är alltsammans bara lögner. Det betyder ingenting
om Aman Andom eller någon annan kommer hit. Det är vi, det
eritreanska folket, som måste fårsvara vår frihet och lösningen är
självständighet får Eritrea. Det är det vi kämpar får och lider får.
Många eritreaner har stupat och sårats får barnen och får dom som
ännu inte fåtts. Eritreaner dör, kroppar offras, endast ben återstår.
Nu vill jag säga helt kort till våra bröder, ni som är arbetare, att
det är ni som är de mest utsugna. Det är sant att bönder också lider
därfår att deras byar bränns ner. Men en arbetare som far en
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dollar om dagen, vad kan han göra med den? Om ni vill köpa säd
eller annan mat så räcker inte er enda dollar. Ni kan inte ens köpa
en bit bomullstyg som används när vi föds och som svepning när vi
dör. Inte ens det kan ni köpa.
Eritreas kamp berör inte alla utan bara dom som är utsugna.
Det är visserligen sant att Ali Radai (plantageägare) är eritrean till
namnet men inte i verkligheten. Tesfahannes Berhe (mångmiljonär) är eritrean till namnet men inte i verkligheten. Vem är då
eritrean? Vi som är fattiga och utsugna och som inte äger nånting.
Om arbetare och bönder förenas kan vi motstå vad som helst. Vi
vädjar därför till er arbetare att förena er med oss. Det är sant att
vi inte har haft til!f<ille att träffa er tidigare och tala med er som vi
gör idag för att förklara situationen och vad som måste göras av oss
alla för att förenas.
Vad är det då vi vill? Vi vill ha självständighet. Vi vill ha frihet
för bönder, arbetare och alla som är utsugna. Vi vill inte ha frihet
för de rika. De rika är redan fria. Till exempel Haregot Abbai (fd
borgmästare i Asmara, mångmiljonär). Vad finns det som inte han
kan la? Ingenting. Så friheten måste vara för dig och för mig. Om
jag hade varit son till en rik man så skulle jag inte ha anslutit mig
till revolutionen. Jag är här med er därför att jag är en av dom som
exploaterats."
Busspassagerarna applåderar länge och hjärtligt. En man stiger
fram och håller ett litet svarstal.
"Vi arbetar för er, vi är er hjord. Det är alldeles klart att om ni
inte funnes så funnes inte vi heller. Om inte ni vore här så skulle vi
in te heller vara här."
En äldre passagerare kommer fram till Gime: "Först blev jag
rädd när jag såg er. Jag trodde det var banditer som hade stoppat
oss. Jag var väldigt lättad när jag förstod att det var ELF."
Det är första gången i år som fordon stoppats och kontrollerats
på just den här platsen. I vanliga fall brukar det ske närmare
Gheluj. Busspassagerarna vet ofta att de kommer att bli stoppade
och brukar ha med sig mat och vatten åt ELF som brukar tillbringa större delen av dagen på vägen.
Uppbördsmännen har kontrollerat chaufförernas papper som
visar att de har betalt sin skatt. Passagerarna går ombord på
bussarna. På bägge sidor om vägen står gerillasoldater och vinkar
åt dem. Alla far iväg utom en lastbil från vägförvaltningen som styr
in på en biväg. Vi äntrar och far med den en halvtimme. Chauffören är ELF-sympatisör och kör oss till vår traktor. Vi byter snabbt
fordon, en av krigarna, fd traktorförare, kör med våldsam fart till
den by där vår get väntar.
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Bussarnas skat/ekv/lian kontrolleras

Hur är finansväsendet inom ELF organiserat? Abdullah Shagrai
berä ttar:
"Som du vet består bykommitteerna av fem medlemmar. En av
dem är ansvarig får finanserna. Han samlar in pengar i byn. Över
byn kommer så zonen som består av 20-25 byar. Också i zonkommitteerna finns en man som är ansvarig for finanserna. Flera zoner
gör en 'administrativ enhet'. Jag är ans\'arig for finanserna i den
här adminis tra tiva enheten - nummer I. Till min hjäl p har jag nio
uppbördsmän som ingår i enheten. Vi arbetar bara på landsbygden. Uppbördsmännen går med pengarna som de samlat ihop i
byarna till zonkommitteerna.
I städerna har vi en särskild man som samlar in pengar från folk,
bl a från bilägare. Han gör en lista med bilnummer på de bilägare
som betalt. Listan skickas till kontrollanterna på vägen. Idag
kontrollerade vi just att de bilar som passerade stod på vår lista.
Om en bil kommer som star pa vår lista så får den forstås passera.
Om den inte står på listan måste chaurroren kunna visa ett brev
eller kvitto att han har betalt sin skatl. Alla som betalt skatt får
nämligen ett kvitto som cle måste forvara i bilen. Om en bil
kommer som inte betalt vägskatt så får ägaren forst en varning.
Om han fortfarande inte betalar så får han inte använcla vägen.
Det är en annan avdelning som ser till det.
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När vi började ta upp vägskatt blev vi ofta anfallna av fienden.
Vi hade en stor sammandrabbning mellan ELF-styrkor och etiopier. Fienden led nederlag och numera stör dom oss inte. Även om
fienden känner till våra aktiviteter så gör han ingenting utan vi kan
arbeta i fred."
Det finns 12 administrativa enheter i Eritrea var och en med sin
finansavdelning. Toppen på pyramiden är den centrala finansavdelningen som samordnar och är ansvarig rör hela befrielsefrontens
ekonomi.
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Äktenskap uppmuntras inte

Radio Addis Abeba kallar får fårsta gången ELF får ELF och inte
får banditerna.
Som vanligt tillbringar vi större delen av dagen i eller utanfår en
by. Vi sitter i en by den här gången, har hyddor eller rättare
solskydd får oss själva. Abdullah Sherif, veterinären, är tillbaks hos
oss och likaså Allarnash som nu har hämtat sig från sin öroninOammation. Hamadai och Idris har fåljt oss från Vm Hajer. Ett
par nykomlingar har tillstött, bia Hamar Nur, cheffår ELFs kaderutbildning. Allarnash kokar kaffe och Hamar Nur berättar om sitt
arbete.
"Jag utsågs av den fårsta nationella kongressen till chef får
kaderutbildningen och jag är medlem av exekutivkommitten. Till
att börja med kunde vi inte starta så många kaderskolor men vi
arrangerade kurser. Kursernas längd varierade från 15 dagar till
en månad eller längre beroende på innehållet. Det var fårsta
gången som ELF haft kaderskolor. Tidigare hade vi bara militära
skolor, inte politiska.
När kongressen utvärderade erfarenheterna från de gångna 10
åren kom dom fram till att den politiska nivån inte var jämfårbar
med den militära. Så vi beslöt inrätta skolor där krigarna kunde få
politisk orientering och utbildning. Den militära kampen är meningslös utan politisk bakgrund.
Kongressen beslöt att inrätta en politisk kommissarie får varje
administrativ enhet. När vi utbildat dem fortsatte vi att utbilda de
militära kadrerna så att de skulle fårstå våra erfarenheter under de
senaste 10 åren. Den militära kampen tolkas alltså politiskt.
Eleverna är får det fårsta alla som innehar ansvariga poster
inom ELF. Läs- och skrivkunnighet är inga absoluta fårutsättningar. Många av kadrerna har tillhört ELF under lång tid och har
genom sina erfarenheter fårs tå tt vad det gäller. Vi kan in te säga till
dom att bara får att dom inte kan läsa och skriva så får dom inte
komma till kaderskolan. Naturligtvis finns det många analfabeter
som inte är politiskt medvetna, som sover och som inte kan fårstå
den situation de befinner sig i. Dom måste få politisk orientering så
att dom fårs tår vad vi gör och vad får sorts relationer dom måste
ha med folket och med kamraterna i enheten.
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Ibland har vi möjligheter att skicka kadrer till kurser utomlands,
till vänskapligt sinnade länder. Dom som u ttas till sådana kurser
måste kunna läsa och skriva och fårstå ELFs erfarenheter och
innebörden av den fårsta nationella kongressen. Vi hade utarbetat
ett program får kaderutbildningen, men efter kongressen satte
fienden igång anfall eftersom dom insåg betydelsen av kongressen.
Så alla måste ut och kämpa mot fienden. Vi hade inga möjligheter
att då genomfåra vårt utbildningsprogram. Men hittills har vi
u tbilda t 140-150 kadrer.
Kurserna omfattar ELFs historiska bakgrund, program och resolutioner från den fårsta kongressen, vidare kolonialismens utveckling, innebörden av kapitalism i allmänhet och i vårt speciella
fall. Vi studerar och lär av andra revolutioner och naturligtvis
kommer vi in på marxism-leninismen när vi behandlar kolonialism
och kapitalism. Och vi fårklarar kolonialism och befrielserörelsen
vetenskapligt.
Det är fullmåne och ljust som enjuninatt hemma. Vi sitter i en ring
utanfår vår hydda och lyssnar på musik från radion. Ibrahim,
Abdullah Shagrai, Hamadai och Hamar Nur. Vi diskuterar äktenskap. Hamar Nur ska gifta sig. Ska en frihetskämpe överhuvudtaget gifta sig? De flesta är emot det, men Hamadai som själv är gift
menar att det är bra får den sociala u tvecklingen i Eritrea. Det
politiska medvetandet ökar inte minst bland hustrurna.
Argumenten mot äktenskap är många och starka. Till att börja
med ekonomiska. ELF har stora problem att fårsörja krigares och
martyrers familjer. De flesta har varit tvungna att fly till Sudan där
de lever under usla fårhållanden. Barnen har inte samma utbildningsmöjligheter som om de stannat i Eritrea. Ibrahim säger att en
gift krigare använder får mycket tid att tänka på hustru och barn
och familjeproblem i allmänhet. "Hustrurna brukar klaga över att
männen aldrig är hemma hos dem och barnen. När mannen är på
slagfältet vandrar kanske hans tankar hem till familjen i stället får
att koncentreras helt på kampen."
Det är lätt att fårstå att många vill gifta sig. Traditionen är
stark, enda möjligheten till sexuella fårbindelser är att gifta sig,
enligt Hamar N ur.
Hamar Nurs äktenskap verkar vara ett undantag. Hans blivande hustru är medlem av ELF. De har bestämt sig får att inte ha
några barn utan helt inrikta sig på att kämpa tillsammans.
"Många män som gifter sig lämnar ELF och återvänder till sina
familjer", säger Abdullah Shagrai som är gift. Hans uppfattning är
att en krigare inte skall gifta sig. Själv har han haft stora svårighe-
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ter särskilt fåre kongressen. Han var tvungen att sälja sina kor och
getter. Hans hustru sålde sina smycken och måste fårsörja sig på
att sy näsdukar. Senare övergick hon till att odla öljästsvamp får
öltillverkning. Det var svårt får henne eftersom hon därigenom
kom i konflikt med Islam som ju fårbjuder sina anhängare att
dricka alkoholhaltiga drycker. Numera har Abdullah Shagrais familj klarat upp situationen någotsånär. Hustrun arbetar fortfarande och ger bidrag till ELF. Äktenskap är inte acceptabelt om inte
också hustrun aktivt bidrar till revolutionen. Men de flesta kvinnor
vän tar sig ett rik tigt hemliv och gifter sig in te gärna med en
ELF-krigare. Deras framtid är alltfår osäker.
"Äktenskap är också mycket dyrbart. Mannen måste ge presen ter till brudens far. Det finns alltså många skäl varfår ELF inte
uppmuntrar äktenskap får närvarande. Först när äktenskap inte
längre är något hinder får revolutionen, när man och kvinna
kämpar sida vid sida kan vi uppmuntra det", avslutar Ibrahim
diskussionen.
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Exercisplatsen

Hamar ur lämnar oss ikväll eller i morgon. Han skall till den
administrativa enheten nummer 2. Med sina medhjälpare, sin
kamel och sina hundratals broschyrer. Han har tillfälligt fått ett
nytt jobb eller rä ttare en utvidgning av sitt gamla. Han ska informera befolkningen hur de bäst ska skydda sig mot etiopiska massakrer som väntas den närmaste tiden. Han ska ha genomgång med
sina kadrer, som sprider information till zonkommitteerna som får
dem vidare till bykommitteerna och till befolkningen.
Det är betydligt effektivare än om kadrerna skulle gå från by till
by och tala om får folk vad de ska göra. Om en kader gör ett
enstaka besök i en by glöms hans information snart bort. Om
däremot bykommitteerna aktivt engageras kan också bönderna
själva diskutera och komma med egna fårslag till lösningar. Hela
arbetet beräknas ta två månader.
De viktigaste punkterna på programmet är:
1. Befolkningen måste fårstå att det är nödvändigt att fortsätta
kampen och varfår.
2. De stora byarna måste delas upp i mindre enheter så att färre
människor och djur dödas om fienden anfaller.
3. Livsmedelsfårråd måste inrättas på hemliga platser så att
fienden inte kommer åt att plundra och bränna.
4. Platser måste iordningställas dit djuren snabbt kan fåras får
att undvika att de slaktas av fienden.
5. Vattenhålen måste kamoufleras så att etiopierna inte kan fårgifta dem.
6. Det måste klargöras får folket att etiopierna kommer att
tillgripa alla medel får att splittra befolkningen sinsemellan och i
fårhållande till ELF.
En gammal man kommer emot oss, leende tycker vi fårst, men när
han kommer närmare ser vi att hans ansikte är fårvridet av smärta.
Han visar upp ett pekfinger som är ett enda stort sår, blodigt,
varigt, sotigt.
"Jag högg mig med yxan, det ville aldrig sluta blöda så jag stack
in tummen i elden."
Hamar Nur tar sig an den gamle. Tvättar omsorgsfullt fingret

72

som är ohyggligt illa tilltygat. Den gamle grinar illa, men säger
ingenting. Fingret förbinds och han ler för första gången.
Vi har fått en egen kamel, en ELF-kamel. Vi behöver inte längre
låna i byarna vi passerar. Med kamelen kommer Musa, en av
dessa sällsynta människor som alltid verkar glad. Trots att han
försöker sluta tugga tobak. Skrattar och skämtar och hjälper till
överallt långt utöver sina plikter att föda och lasta kamelen. Det är
egentligen en kapplöpningskamel, snabb men dålig i berg. Ibrahim
kallar den Skylab.
Vi drar oss åt öster mot höglandet eller i varje fall "mellanlandet" - Haikota, Agordat, Keren. Vi har varit på väg i tre veckor nu
- är i närheten av floden Gash som vi passerade redan andra dagen
på väg söderut. Landsvägen mellan Tessenei och Asmara ska vi
passera i natt.
Radio Asmara meddelar att dergen sänt informationsministern
Michael Imru till Asmara för att diskutera en fredlig lösning av
Eritreafrågan. En kommitte av "framstående" eritreaner har bildats - stamhövdingar, höga ~änstemän, representanter för etablissemanget. Vid ett möte rekommenderade eritreanerna självständighet och föreslog att ELF skulle delta i förhandlingarna. Michael
Imru skulle kontakta president Numeiri i Sudan för att be honom
medla mellan Etiopien och ELF.
Krigarna jublar först men blir efterhand misstänksamma ju mer
de tänker på det och diskuterar det. Gime påpekar att det inte
verkar som om kom mitten hade några representanter från folket,
att det hela antagligen bara var en fars. Etiopierna skulle aldrig
frivilligt diskutera självständighet, möjligen federation - "och vi
eritreaner har haft nog av federation med Etiopien, vi vet att det
bara är ett annat ord för annektering". Ibrahim är övertygad om
att ELF aldrig kommer att förhandla, för sett från ELFs synpunkt
finns det ingenting att förhandla om. "Det är helt enkelt bara fråga
om självständighet eller inte."
Vi är på väg att lämna slättlandet, terrängen är bergigare. På
toppen av ett berg pekar Ibrahim ut över en stor högslätt framför
oss. Vi anar ett litet hus strax före nästa bergskedja.
Huset är en järnvägss ta tion där vi vilar ett tag. Men inga tåg har
nånsin stannat här. I talienarna påbörjade en järnvägslinje mellan
Agordat och Tessenei som skulle förbinda hamnstaden Massawa
med Khartoum. Tidigare fanns redan järnväg mellan Massawa
och Agordat och mellan Tessenei och Khartoum.
Men 1941 blev italienarna utdrivna ur Eritrea och engelsmän-
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nen tog över. Eftersom de visste att de bara skulle komma att
stanna under begränsad tid hade de förstås ingen lust att investera
något. Järnvägsbygget förföll. När etiopierna ockuperat Eritrea
fanns heller ingen vilja att utveckla landet eller ge arbete åt eritreaner. Nu är allt förfallet, stationshuset i ruiner, banvallarna
rasar, broarna vittrar sönder.
"Men", säger Gime, "det här är bland det första vi ska ta itu
med efter befrielsen. I talienarna lämnade alla planer efter sig. Vi
har dom."
Vi närmar oss Haikota. Det var här ELF utförde sin första
krigshandling för många år sen. Gerillakrigare klädda i civila
kläder och vapen gömda, närmade sig Haikota i en buss. Vägen
går tvärs igenom Haikota, på ena sidan ligger själva stan, på andra
polisstationen. Bussen stannade utanför polisstationen. Gerillakrigarna störtade in i polisstationen och tog alla vapen och all ammunition. Idag måste varje buss som närmar sig signalera tre gånger
innan den kör in i stan.
300 unga män exercerar på en stor slätt insvepta i ett stort dammmoln. Kommandon korsar varann, höger om, vänster om, avdelning halt, höger, vänster, höger, vänster, på stället marsch. Arvet
från kolonialtiden är påtagligt. Vi befinner oss inte på en kaserngård utan i ett utbildningsläger för ELF-rekryter. Aragai Haptu
kallas kursen efter en martyr som stupade året innan. De flesta
rekryter är studenter och gymnasister, som kommit från städerna.
U niversi tet och högskolor har stängts eftersom etiopiska regeringen startat vad de kallar en "kampanj" (zemcha). Dvs studenter ska
ut på landet för att undervisa bönder och nomader. I Eritrea har
s tuden terna vägra t. Is tället har de i hundra tal och tusen tal sök t sig
till ELFs träningsläger.
Student 1: "Min far är bonde och smed. Jag är också bonde men
sam tidigt är jag studen t. J ag har studera t vid E tiopiens na tionella
universitet. I hela mitt liv har jag känt förtryck därför att min
samhällsklass är den mest orättvist behandlade. När jag fick klart
för mig att ELF kämpar för de förtryckta bestämde jag mig för att
ansluta mig. Så nu är jag här. Min far var mycket olycklig. Han
hade hoppats att han skulle kunna komma upp i en högre samhällsklass genom mig. Det var därför jag kom till universitetet."
Student 2: "Vid ett tillfälle när jag var på väg till Agordat blev jag
tagen av etiopierna för att jag skulle besöka några medlemmar av
ELF. Jag sattes i fängelse i tre månader. Förhållandena där var
mycket dåliga. Det är två saker etiopierna gör med en. Först
stoppar dom in en i en mycket smutsig cell under lång tid utan att
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förhöra en. Själv var jag i en cell i två månader innan dom började
förhöra mig. Jag kunde inte tvätta varken mig själv eller mina
kläder. Så till slut såg jag ut som en golvmatta. Det fanns inget
solljus och maten var urusel. I fängelset träffade jag en ELF-medlem som varit där i två år och som ännu inte blivit förhörd. Han
såg inte längre ut som en mänsklig varelse.
Det andra som etiopierna gör mot en är tortyr. Jag blev inte
egentligen torterad eftersom jag genast erkände att jag var på väg
att träffa ELF-medlemmar. Jag blev bara slagen och dom band
ihop handlederna på mig och hängde upp mig i taket.
Jag har anslutit mig till ELF av två skäl. Jag kunde inte stanna
längre i stan, jag kunde inte studera längre eller arbeta. Och jag
ville inte gå med i deras "kampanj". Så jag kom raka vägen hit.
Min far som är bonde är mycket lycklig att jag äntligen har
kommit till ELF. Han brukade gråta för att jag inte anslöt mig till
ELF. Den inställningen är mycket vanlig bland bönderna nuförtiden. Dom säger till sina barn att ansluta sig till ELF därför att om
regeringen får tag i dom så kan dom råka illa ut."
Student 3: "Jag läste på studentexamen vid Haile Selassiegymnasiet i Asmara.Jag misslyckades med examen. Då bestämdejag mig
för att arbeta. Jag träffade en italienare och började arbeta i hans
verkstad. Jag arbetade utan lön i tre år. Han brukade ge mig lite
fickpengar mellan 5 och 10 dollar i veckan. Det var då jag började
inse hur förtryckta vi var. Jag började studera igen och kom i
kontakt med en underjordisk studentorganisation. Dom distribuerade broschyrer. Jag blev alltmer medveten om den etitreanska
situationen.
Vad som verkligen fick mig att ansluta mig till ELF var när
regeringen kom med sitt slagord 'Etiopien främst'. Det innebar att
vi bara skulle erkänna det som var etiopiskt och fullständigt glömma våra bröder i ELF som kämpat i 14 år.
Mina föräldrar förstår inte revolutionen. Dom fruktar bara Gud.
Dom tror att revolutionen ska komma genom Gud. Dom väntar på
Guds revolution."
Student 4: "När jag gick i skola i Asmara dödade etiopierna vissa
radikala studenter. Dom dödade vår dr Petros som var en mycket
kvalificerad föreläsare. Han höll föreläsningar om Eritrea alldeles
öppet. Han var socialist. Regeringen ströp honom med en ståltråd.
Dr Petros hittades död på gatan. ELF lyckades ta rätt på vem som
mördat honom och så dödade dom mördaren. Mördaren var anställd av regeringen som spion.
Medan jag gick hit för att ansluta mig hörde jag att ytterligare
50 studenter mördats och många fler har kommit i fängelse. Man
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blir tagen om man samlas i grupper. Om dom tar en på det sättet
så måste föräldrarna ofta betala upp till 1.500 dollar för att släppa
en. "
Mitt på dagen avbryts övningarna ett par timmar. Lägret ligger
vid en stor uttorkad floddal med ordentliga utgrävda vattenhål.
Bybor promenerar genom lägret, stannar upp och far sig en pratstund med rekryterna. I ett litet tillflöde till floden också uttorkat
- har en rad hyddor uppförts där alla sover. Med hjälp av palmgrenar har de olika "lokalerna" markerats - matsal, sovsalar, kök
osv.
Det våldsamma tillflödet av rekryter är en stor påfrestning för
ELFs ekonomi. Så många mUlmar att mätta, så många uniformer,
så många nya vapen. Många studenter som vill ansluta sig till ELF
har varit tvungna att vänta i sina hemorter tills de far klartecken.
När rekryterna väl har färdigutbildats och spritts ut på olika
förband minskar trycket och fler kan tas emot. Och många många
fler är på väg.
Två av de mili tära instruktörerna har tidigare tjänstgjort i den
sudanska armen. När befrielserörelsen först började i början av
60-talet hade de ingen möjlighet att ansluta sig. Men de stal vapen
och ammunition för de första befrielsekämparna och de tillbringade all sin lediga tid i Eritrea för att hjälpa till med den militära
u tbildningen. Men sedan 1963 har de tillhört ELF.
Vi frågar varför de utbildar rekryterna i brittisk ex l. Hur kan
det vara meningsfullt i ett gerillakrig? De förklarar att det bara är
fråga om någon vecka i bÖljan för att de ska få ett begrepp om militär disciplin. Studenterna är ju inte precis vana vid disciplin. Sedan vidtar ren gerillautbildning - att utnyttja terrängen, hur man
arrangerar bakhåll, att skjuta, kasta hanelgranat, bajonettfåkta,
aptera minor, slå till och elra sig tillbaks på klassiskt gerillavis.
Studenterna varierar i ålder från 15-25. De kommer från olika
samhällsklasser, har olika religion, olika stamtillhörighet. Men här
behandlas förstås alla lika. Även om de sannerligen inte ser lika ut.
Än så länge är det en brokig, ytterst omilitärisk samling. De har
ännu inte fått ut sina uniformer och klädseln varierar från jeans till
shorts och höftskynken, från granna skjortor till singlets.
Eftermiddagarna ägnas helt åt politisk orientering och diskussioner. Rekryterna sitter i skuggan av träd och buskar och lyssnar,
lär och frågar. En av de politiska kadrer som tjänstgör som lärare
berättar vad elen politiska orienteringen innebär och innehåller. På
kvällen, mitt i floden, i mörkret:
"Lika mycket tid ägnas militär och politisk undervisning. Det är
många olika typer som kommer hit. De flesta är någotsånär med-
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vetna, det är därför de kommer. Här finns t ex arbetare som
förstått vad som menas med förtryck. Här finns bönder som har
trakasserats och som lidit mycket. Graden av medvetande varierar
mellan olika grupper. Men det är mycket lätt att få dom att förstå
vad vi vill lära dom. Att vårt mål är att bli kvitt den etiopiska
regeringen och förtrycket, hur det inhemska borgerskapet utvecklats, att vi vill skapa ett jämlikt samhälle. Deras egna problem ärju
så nära förknippade med allt det där så det är ingen som helst
konst att få dom att förstå revolutionens resultat och mål.
Vi använder vårt eget språk för att förklara de politiska förhållandena, jag menar vår egen terminologi. Vi förklarar sammanhangen inte genom fakta som hänger i luften utan genom att påvisa
vår egen objektiva verklighet, vår egen historia och vad som hänt
oss. Så det är lätt för dom att förstå. Vi tänker inte lära dom något
metafysiskt, vi är materialister. Vi påvisar hur arbetarna arbetar
utan att se något resultat av sitt arbete. Vi lär ut elementär
marxism. Allt detta har vi på vårt program.
Vi påvisar också vilka som är fiender och vilka som är vänner.
Både internationellt och nationellt. Nationellt är det den eritreanska bourgoisien som är fienden, internationellt imperialismen och
sionismen. Det är fyra viktiga punkter som vi tror på: inlärning,
propaganda, organisation och kamp. Och dessutom lägger vi stor
vikt vid självkritik.
Om vi får elever hit som inte kan läsa och skriva så lär vi dom
det. Just nu har vi inte många analfabeter eftersom de flesta är
studenter. Arbetarna kan också i allmänhet läsa och skriva. En del
av bönderna kan, andra kan inte.
I vårt program ingår ofta diskussioner. Om någon inte förstår
något så tar vi upp det till diskussion och förklarar. Vi diskuterar
också dagspolitiken med utgångspunkt i vad vi hör i radio. T ex
vad innebär förändringarna i Etiopien jämfört med förhållandena
för tre månader sen, vad menar dom med sina uttalanden osv.
Vi förstår mycket väl vad som driver den etiopiska regeringen.
Det är fortfarande småborgare som har makten och vi vet vad det
är för förändringar dom är ute efter. Vi kan förklara allt detta rör
rekryterna med enkla ord. Vi kan ge dom faktiska exempel och
bevisa att regeringen inte har förändrats utom att de blivit mer
fascistiska. Um Hajer tex och strypningarna av studenter. Allt
detta är bevis nog för alla människor. Vi vet vilka det är som
regerar, vi vet hur de tänker nu och hur de tänkte förut. Vi vet. Vi
sitter ju inte bara här och vaktar dom där träden. Vi vet vad dom
heter, vilken bakgrund dom har. Vi vet allting om dom. Det är vårt
jobb. Om du inte känner din fiende då känner du inte dig själv."
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"Män och kvinnor är precis som
höger hand och vänster hand"

"Systrar! Nu ska jag säga vad jag verkligen vill säga. Först vill jag
att ni förstår varför våra söner ligger i fålt. Det finns fiender i vårt
land. Etiopien har kommit och tagit vårt land. När Etiopien tog
vårt land så lämnade våra söner som arbetade sina arbeten och
dom som studerade kunde inte fortsätta utan blev kvar i okunnighet. Och för alla dom som var sjuka fanns ingen medicin. Varför?
Därför att när fienden tog vårt land så tog han också vårt välstånd.
Det är därför som våra bröder och systrar har höjt sina vapen - det
är för att ge oss tillbaka friheten. När de har höjt sina vapen
kommer de att ge oss tillbaka friheten och göra oss lyckliga igen."
En gammal kvinna bland åhörarna skriker med gäll röst:
"Kvinnor ska stanna hemma i hyddan och laga mat och se efter
sina män och föda många barn."
Den gamla kvinnan är den enda som opponerar sig när Amna
Malakin, ledaren för ELFs kvinnoorganisation talar till kvinnorna
i byn Asaidna Mustafa i närheten av Agordat. Amna lyssnar
tålmodigt, hon har hört invändningen så många gånger förr. Den
gamla kvinnan börjar sjunga. En revolutionssång. Hon förstår inte
orden, kan bara melodin. Amna fortsätter.
"Friheten kommer att tjäna folket och barnen som också väntar
på friheten kommer att få undervisning, dom kommer att få gå i
skolan. Vi kommer att sörja för dom vare sig dom är sjuka eller
friska. Friheten kommer att förbättra våra dåliga och smutsiga
förhållanden. Men frihet är inte bara att hissa flaggor. Dom som
haft fel kommer att rättas, dom som är sjuka kommer att botas.
Friheten gäller er. Bland alla dom som har kämpat i tretton långa
år har ni nog aldrig sett kvinnor förrän i år. Och det är därför att
förr trodde folk att kvinnor inte kunde kämpa. Men män kan inte
kämpa ensamma. Om inte män och kvinnor kämpar sida vid sida
kan vi aldrig få vår frihet. Varför? Män och kvinnor är precis som
höger hand och vänster hand."
Amna är sjuk. Hon ligger på en flätad säng i en hydda. "Vi
trodde hon skulle dö", säger en av hennes medhjälpare. "Hon
måste ha ätit nånting dåligt. Diarn~ och kräkningar i flera dar."
Amna är fortfarande svag men febern har släppt och hon har just
78

hållit sitt fårsta möte efter sjukdomen. Vi sitter på hennes sängkant
när hon berättar om kvinnoorganisationen i Eritrea.
"Den eritreanska kvinnans historia är ingenting annat än historien om giftermål, barnafådande, att sitta i hyddan och leva med
tradition och seder och bruk. Hon har alltid varit fårtryckt av
traditionen. Först under den brittiska administrationen fick några
flickor möjlighet att slita sig loss och studera. Dom blev lärare. En
del av våra stadsflickor blev korrumperade av västliga seder läppstift, högklackade skor och europeiskt hårmode.
Men det gällde inte kvinnorna på landet. Där var kvinnan ännu
mer fårtryckt och fick aldrig en chans att studera. Inte pojkarna
heller fårresten.
Jag kan inte påstå att de eritreanska kvinnorna tog del i de
nationella rörelserna under kolonialtiden och federationen. Dom
saknade utbildning; bara ett fåtal flickor deltog i demonstrationer
och strejker med sina bröder bland studenterna. När befrielserörelsen kom i gång grundade ELF en kvinnoorganisation. Kvinnorna
deltog i kampen redan från början. De hjälpte till på många olika
sätt. De lagade mat åt befrielsekämparna, de gick med brev från
plats till plats eftersom männen misstänktes vara ELF-medlemmar, de hämtade medicin i städerna eftersom det var farligt får
männen. Allt detta gjorde de därfår att de fårstod att bara på det
sättet kunde de uppnå vad de hoppades på.
Kvinnorna i städerna kunde inte delta i revolutionen eftersom
det inte fanns någon organisation dit de kunde vända sig.
Vad beträffar de kvinnliga studenterna som studerade utomlands så var deras uppgift att delta i studentkongresser och där
fårklara de eritreanska problemen. Det varju inte fråga om särskilt
många men dom har gjort så gott dom kunnat.
Det har inte bara varit bristande utbildning och organisation
som hindrat kvinnorna att delta i revolutionen utan också männens inställning. Befrielsekämparna var bönder och arbetare och
kvinnorna kom från samma klasser. Männen trodde inte att kvinnorna kunde strida och leva i fålt.
När den fårsta nationella kongressen planerades insåg några
progressiva män hur viktigt det var att också kvinnor deltar i
kampen. På det sättet fick eritreanska kvinnor möjlighet att delta i
kongressen. Tio stycken deltog som fullvärdiga medlemmar och tio
deltog som sjuksköterskor. De tio fullvärdiga medlemmarna hade
utarbetar en fullständig rapport om den eritreanska kvinnans situation. De fåreslog bl a att en kvinnoorganisation skulle bildas och
att ELFs regler skulle ändras så att kvinnor kunde delta i kampen
på samma villkor som män. Också utanfår kampen skulle kvinnor
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betraktas som likställda männen. Ett exempel: Hamedai från den
juridiska avdelningen som ni ju har träffat ändrade äktenskapslagarna. Nu har män och kvinnor samma rätt till skilsmässa; tidigare
hade bara männen rätt att begära skilsmässa, inte kvinnorna.
Vi hade förstås väntat oss en stark opposition mot våra förslag
att kvinnorna skulle delta i revolutionen. Men alla våra förslag gick
Igenom.
Inte förrän förra året lyckades vi grunda en kvinnoorganisation
beroende på a tt vi saknade kvinnliga kadrer. När kvinnorna i
städerna hörde om vår seger i kongressen kom de ut till oss på
slagfältet. De gick igenom kurser, en militär, en politisk och en
medicinsk. Den medicinska är för att de på det sättet direkt kan
hjälpa folket i byarna och komma i kontakt med kvinnorna.
Traditionen förbjuder en eritreansk kvinna att gå till en manlig
doktor; på grund av sin blyghet kunde hon inte få en injektion av
en man. Hon kunde inte vara naken framför någon annan man än
sin egen make. För att kvinnorna överhuvudtaget skulle kunna få
medicinsk behandling var det nödvändigt att ge våra medlemmar
elementär medicinsk utbildning.
I städerna arbetar vi i hemlighet. Vi har förbindelse med kvinnorna i de eritreanska städerna och vi har en god organisation.
Det finns kvinnor i alla ELFs organ numera. Vi är beredda att
delta i alla slags arbeten - som sjuksköterskor, som gerillasoldater,
överallt där vi behövs.
När det gäller in terna tionella förbindelser så har vår organisation beslutat att vi ska upprätthålla förbindelser med andra kvinnoorganisationer i världen och bli medlemmar i kvinnornas internationella organisation. Vi är alltså inte isolerade från kvinnornas
kamp ute i världen. ELF har tidigare inte varit så känt internationellt så vi har haft en del svårigheter med kontakterna men vi har i
alla fall börjat. Vi tog redan från början kontakt med kvinnorna i
Syrien, Irak och Sudan och också med de palestinska kvinnorna.
Vi deltog i ungdomsfestivalen i DDR 1974 och träffade kvinnor
från bl a de skandinaviska länderna."
"Hur har männen ute i byarna reagerat på era försök att aktivera kvinnorna?"
"En del av dom har uppmuntrat och välkomnat oss. Andra har
inte varit så positiva. Männen i ELF har inga svårigheter att förstå
därför att dom ju förstår ELFs program. En del svårigheter har vi
haft med flickorna själva ute i byarna, särskilt när det gäller att
rekrytera dom som krigare. Det kommer säkert också att ta lite tid
innan dom och även männen börjar inse att en kvinna kan göra
mycket mer än dom trott.
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Det är de politiska kommissariernas uppgift att mobilisera folket
och det innebär också att dom måste få männen att acceptera
kvinnorna. Varje ELF-medlem som kommer till en by måste också
efter bästa förmåga förklara ELFs program.
När vi samlar folket i en by så samlar vi både män och kvinnor.
Vi diskuterar allt möjligt med dom men lägger förstås särskild vikt
vid kvinnornas rättigheter. På det sätter hoppas vi att män och
kvinnor tillsammans kan komma fram till förståelse.
Det är lättare att få unga kvinnor att förstå vad vi säger, det är
betydligt svårare med de äldre kvinnorna som ni hörde idag på
mötet.
Jag vill också tillägga att vi ger ut en bulletin - 'De eritreanska
kvinnornas röst'. Den distribueras framförallt i städerna."
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6 - Erilrea - tre resor

En sund själ i en skral kropp

Att klättra i berg är som kapitalismen. De starka och duktiga
kommer först till en topp. De sätter sig i bästa fall och väntar på de
svaga och långsamma och vilar sig samtidigt. De svaga kommer
långt efter trötta och pustande. När de äntligen når toppen fortsätter genast marschen till nästa topp. De som verkligen skulle
behöva vila får gå oavbrutet utan rast.
Vi klättrar i Debre Sala, ett stort bergsmassiv som spelar samma
mytologiska roll i det eritreanska befrielsekriget som Sierra
Maestra i det kubanska. Vi har delat upp oss på två grupper. Halva
styrkan stannar kvar nedanför berget med Skylab, kamelen, som är
helt oanvändbar i berg. Andra halvan går med oss mot kliniken.
Meningen är att vi ska återförenas om några dagar i närheten av
Keren. Jag har bara tagit det allra nödvändigaste med, sovsäck
och kamerautrustning. En liten ettrig åsna är allt som behövs för
att frakta det.
Efter två dagars klättrande ser vi kliniken djupt under oss. Den
ligger i en gryta skyddad av berg runtom. Ett perfekt strategiskt
läge. Vakter på alla bergstoppar som kan se en fiende på mils
avstånd.
u verkar inte risken för ett fientligt anfall överhängande. Etiopierna har försökt en enda gång att komma åt ELF och kliniken.
Det var 1973. Två etiopiska majorer kom från varsitt håll med
varsin bataljon. De skulle mötas vid kliniken för att förstöra den.
De hade alltså fått reda på var den låg antagligen genom en spion.
Men ELFs säkerhets~änst som har förgreningar - spioner - överallt inom den etiopiska krigsmakten, kände till planerna. En rad
bakhåll arrangerades med minor och dynamit och samtidigt flyttades kliniken. Så när resterna av de etiopiska bataljonerna kom
fram fann de ingen klinik. Och på återvägen fortsatte överfallen.
Sedan dess har ingen etiopier satt sin fot i Debre Sala.
Det finns en läkare på 70.000 människor i Etiopien och Eritrea (i
Sverige är motsvarande siffra 800). De få läkare som finns arbetar i
städerna. Landsbygdens befolkning ser överhuvudtaget aldrig en
läkare eller ett sjukhus. ELF har en fullt u tbildad läkare - dr
Youssuf som är chef för kliniken. En ung man med stort svart
skägg och Nkrumahpanna.
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Kliniken består av ett 20-tal "paviljonger", lövhyddor som antagligen är mycket svåra att upptäcka från luften. I varje hydda
bor två eller tre patienter. I en hydda har Youssufmottagning, gör
undersökningar och ställer diagnoser. En annan som är utrustad
med bl a mikroskop ~änstgör som laboratorium, där enklare analyser kan foretas. Det finns också en särskild behandlingshydda,
där patienterna kan hämta tabletter och få injektioner. Och så
operationshyddan. Utvändigt skiljer den sig inte från alla andra
lövhyddor, men invändigt är den klädd med presenningar och
innanfor dem vita skynken med MADE IN ETIOPIA tryckt i
stora blå bokstäver. Mitt på golvet operationsbordet, uppmurat av
sten och lera. Inget elektriskt ljus, inget rinnande vatten, inget
kylskåp, ingen narkos. Men inte desto mindre såg vi en kula
avlägsnas från ryggen på en krigare.
Nu är inte operationer den viktigaste verksamheten vid kliniken.
De vanligaste sjukdomarna är malaria, reumatism och dysenteri
och det drabbar militärer och civila lika. Av patienterna är ungefär
hälften från ELF, resten är civila från områdena runt kliniken.
"Därfor att", säger Youssuf, "kliniken är till for revolutionen och
revolutionen är ju inte bara befrielsearmen utan också folket."
"Hur bär ni er åt for att forvara medicin utan kylskåp i den här
värmen?"
"Man kan säga att vi har naturliga kylskåp. Av säkerhetsskäl
har vi flera hemliga forvaringsutrymmen. De absolut nödvändiga
medicinerna for det dagliga behovet forvarar jag i den där ryggsäcken. Men tanken är att om fienden skulle anfalla, så måste vi
vara beredda att flytta hela kliniken naturligtvis utan att lämna
kvar nånting av värde. Därfor har vi flera utrymmen under jord
där det är svalt. Och vi har en speciell sorts forvaringslådor som
jag hade med mig från Italien där jag fick min utbildning. Där
håller sig medicinen länge."
Första natten sover jag i Youssufs koja. När jag ligger på rygg
har jag en ojämn bergvägg till vänster om mig. Mot den står
Youssufs stora ryggsäck lutad fylld med mediciner. På en sten
ligger en blodtrycksmätare och ett par böcker, ett Larousselexikon
och en rorteckning på mediciner tillgängliga i Mellersta Östern.
Kojans väggar och tak med undantag av bergväggen är flätade av
grenar och kvistar med vissna löv. När jag ser upp mot taket lyser
s~ärnor igenom hålen. Det är dammigt, när någon går forbi känns
det i näsan som i en gammaldags vedbod. Flugorna som finns här i
miljoner har lugnat ner sig lite så här på nattkröken.
Sång och handklappningar väcker mig. Ljudet kommer från
botten aven klyfta, från köket. Morgonens vattenhämtning har
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just börjat. Vattnet hämtas upp ur en skreva djupt nedanför köket.
För att få upp vattnet måste man bilda en kedja nerifrån vattenytan och upp till köket och langa hinkar. En ställning har byggts
upp av trädgrenar där langarna kan stå - stigningen är nästan
lodrät. Den tråkiga men nödvändiga vattenhämtningen görs varje
gång till en liten fest. Någon leder en sång, de andra faller in och på
klippsidorna sitter patienterna och klappar händerna i takt. Vattenhämtning blir något som alla ser fram mot med en viss glädje i
stället för med motvilja som kan tyckas vara det naturliga.
Det var först efter den första nationella kongressen 1971 som ELFs
sjukvård fick en enhetlig organisation över hela landet. Den klinik
där Youssuf verkar blev den cen trala, den är ansvarig för sj ukvården i hela landet. Under den sorterar flera små kliniker som
tjänstgör som ett filter mot centralkliniken. Vidare finns det hälsokommissarier som går runt i byarna inte bara för att försöka hjälpa
så gott de kan utan också för att undervisa framförallt om hygien
och orsakerna till de vanligaste sjukdomarna. En sorts barfotaläkare om man så vill.
En viktig verksamhet vid kliniken är u tbildning av sjukskötare
och sjuksköterskor. Det har tidigare skett framförallt i Syrien och
Irak, de två länder som i första hand bistår ELF. Men numera
svarar alltså ELFs egen klinik för utbildningen. Valje morgon
håller Youssuf föreläsningar för ett 25-tal elever varav 10 kvinnliga. Samtliga, även kvinnorna har tidigare fått militär utbildning.
Kursen är densamma för män och kvinnor, men kvinnorna får en
extra utbildning som barnmorskor. Meningen är att de här eleverna när de fårdigutbildats ska följa gerillakrigarna i fålt. De flesta är
studenter som tröttnat på det etiopiska fortrycket vid gymnasier
och universitet och tagit steget över till befrielsefronten. När de här
eleverna utexaminera ts och förena t sig med ett forband så blir
deras verksamhet inte nödvändigtvis särskilt dramatisk. Det är
inte säkert att de lar hand om så många sårade krigare, inte heller
kommer de att träffa på fall av sådana tropiska sjukdomar som
gula febern och pest. Kolera däremot förekommer. Men vad de
framförallt kommer att syssla med är lätt att räkna ut om man ser
sig omkring bland det 20-tal man som följer mig i Eritrea.
Ibrahim, ledaren är förkyld när vi besöker kliniken, lider också
ständigt av tandvärk. Rossum har reumatism. Det är mycket vanligt och lätt att förstå. Inte bara är det stora temperaturskillnader
mellan dag och natt särskilt på högre höjder, det värsta är förmodligen nattfukten eller morgondaggen. På morgnarna när vi vaknar
är allt vått och kallt. Det är väl inte så farligt för mig i min varma,
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vattentäta sovsäck, men är man insvept i en tunn bomullsfilt, som
suger åt sig fukten, måste det kännas in till märgen ibland.
Tacklom låg ett år på sjukhus närmast förlamad och har fortfarande ont i skuldrorna ungefår varannan dag. Ahmed och Gabreheut har båda svårt att gå ibland. Tessfai tar penicillin för en
fotinfektion och dessutom ögondroppar. Hamar Sayid har influensa med feber, Gime har en svullen fot, Idrisk ett stort blödande
skoskavsår på ena foten. Då och då drabbas någon aven malariaattack och måste antingen lämnas i en by eller försöka hänga med
på kamelrygg.
Amna hade matförgiftning med diarre och kräkningar och det
tycks också vara mycket vanligt. Hygienen är dålig. Dels förstås
beroende på att det är ont om vatten, men dels också på okunnighet när det gäller elementär hygien. Kanske inte så mycket hos
ELF som hos befolkningen i byarna. Men det drabbar ju också
ELF eftersom vatten och mat levereras av byborna. Vattnet hissas
upp ur djupa vattenhål i uttorkade flodbäddar. Det är ofta smutsigt och grumligt i sig själv och dessutom blandat med get- och
kamel urin. Men värre är förmodligen de getskinn som vattnet
förvaras i som sällan eller aldrig rengörs.
Den ensidiga kosten minskar motståndskraften både hos befolkning och hos ELF. Durragröt dag efter dag ibland vecka efter
vecka utan tillskott av vitaminer och protein. Vitamintabletter
spelar en viktig roll i den eritreanska revolutionen.
Visst skulle väl ELF kunna köpa upp en del livsmedel inom
landet eller utomlands, men maten har tatt en politisk betydelse i
befrielsekampen. Vid den första nationella kongressen hävdade
böndernas representanter att om detta var en böndernas revolution då skulle också bönderna delta. Byarna skulle förse förbanden
med mat, den skulle inte köpas utifrån och krigarna skulle leva på
samma sätt som bönderna. Därför lever ELF på durragröt, dricker
sur mjölk och smutsigt vatten ur odiskade kärl. De har ständiga
magbesvär liksom förmodligen byinvånarna själva.
I vår grupp har vi också en utbildad sjukskötare - Tacklom.
Tacklom har gått i svensk missionsskola och träffat svenska läkare
och sjuksköterskor från Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Som de
flesta av oss är han beredd att göra våldsamma generaliseringar:
"Sverige är ett bra land", säger han. Han vet in te eller han
föredrar att glömma bort att svenskar utbildat piloter vid det
etiopiska flygvapnet - kanske har någon av dem bombat Tackloms
hemby. Kanske vet han inte heller att Sverige ger u-hjälp till
fienden.
Tackloms uppgift är att hjälpa kamraterna i den egna gruppen
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Mer om massaker

Vi närmar oss ett område som varit särskilt utsatt för etiopiska
övergrepp. De flesta byar vi passerar har bränts inte en gång utan
två, ibland tre gånger. I byn Sabaer träffar vi en gammal ELFkämpe, ordförande i en zonkommitte. Han har flera gånger jagats
av etiopier. Vid ett tillfälle omringades hans by. Men han lyckades
slinka igenom och försvinna upp i bergen. Men hans brorson fick
de tag i, förde ner honom till floden tillsammans med hans barn
och stenade dem till döds.
atur och klimat är helt annorlunda här på högplatåerna i
mellersta Eritreajämfört med låglandet i väst. Människor lever på
annat sätt, är inte nomader utan bofasta. Hyddorna som mer
liknar hus är solitt byggda. Stenväggar, trätak, ordentliga dörrar.
ätterna är kalla och kräver varma bostäder. Erosionen bekämpas
genom terrasseringar av bergssidorna. Solida stenkonstruktioner
och törnbuskar binder jorden. Den viktigaste grödan är jordnötter
som säljs till italienska köpmän som i sin tur säljer vidare till
Italien, Sudan och Etiopien. Byarna har alltså i viss utsträckning
del i penningekonomin.
Vi vilar ett tag vid några stora klippblock. En kvinna kommer
mot oss, hon leder en liten flicka. Flickans ögon är inflammerade,
tjockt var rinner nerför kinderna. Hon gråter. Kvinnan tror att jag
är en europeisk läkare. Det finns ingenting jag kan göra. Ibrahim
försöker tvätta barnets ögon men det är hopplöst. "Hon kommer
att bli blind", säger han.
Vi är bara ett par mil från Keren som ligger på andra sidan om
det höga berget. Vi sover i en moske vid foten av berget. Moskeen
har bränts ner tre gånger. Och byggts upp igen lika många gånger.
1972 användes den av etiopierna som förläggning men de gav sig
iväg efter att ha besegrats i en strid med ELF. Sedan dess har de
inte synts till i de här trakterna. Men byborna har ännu inte vågat
bygga upp sina hyddor- bara mosken. De lever i ständig skräck att
bli anfallna på nytt.
På toppen aven stor kulle ligger eller låg byn Forto. En spökby.
Bränd 1968. En katolsk kyrka, urblåst med uppbränt tak, ett tomt
skolhus. Av hus och hyddor återstår bara stengrunden. En gång en
välmående sisalodiande by. är etiopierna kom flydde befolkning87

Keren skymtar imorgondiset
en upp på kullarna runt om. De som inte hann iväg omringades,
fördes in i kyrkan och sköts ner där.
En annan plundrad by, Wasintet. Vi kan se resterna aven stor
by minst fyra kilometer lång. Skolan står fortfarande kvar med
svartbrända fönsterfoder och takbjälkar. Flera pulpeter ligger sönderslagna på golvet tillsammans med lösa stenar från väggarna.
Zonkommittens ordförande ]afur Mohamed kommer och besöker oss. Han berättar vad som hänt med byn.
"Det började med att etiopierna kom hit och sökte efter ELF. De
samlade ihop byinvånarna och började slå dom med påkar. En del
tog de med sig och satte i fängelse. Det upprepades varje gång de
hörde genom sina spioner att ELF besökt byn. Byn skulle straffas.
Men efter 1966 började de verkliga katastroferna. Första gången
samlade de ihop folket och sköt 50 stycken. Byn brändes. Det var i
början av 1967. I oktober kom de tillbaks och brände byn igen.
Och 1968, 1969, 1970 och 1971. 1968 dödade de ungefär 30 människor och 1969 20. Beträffande boskapen kan jag inte säga hur
många det var - det var för många. 1970 när byn just byggts upp
brände de ner husen och skörden som just bärgats.
1967 lyckades en del människor fly härifrån till Ona i närheten
av Keren. Så dom dödades där istället, vid massakern i Ona.
Människorna här är skräckslagna för dom vet att etiopierna inte
kommer att sluta med sitt mördande och brännande. Innan etio88

En by som bränts av etiopierna
En skolsal ifter ett etiopiskt bombanfall

89

pierna började komma hit bodde omkring 2.000 människor här.
Nu bor nästan inga alls här, de flesta har flytt till Keren och som
sagt många mördades vid Ona-massakern. När dom sätter igång
att mörda folk så gör dom ingen skillnad på män, kvinnor och
barn. Alla dödar dom.
Vi har vakter vid Keren som varnar oss när etiopierna kommer.
Dom ger tecken till närmaste kulle och så går tecknet vidare från
kulle till kulle och folket i byarna längs vägen har möjlighet att
sätta sig i säkerhet. Under sådana förhållanden kan förstås bönderna inte sköta sin jord ordentligt - de måste lämna allting så fort
dom hör att en bil närmar sig. Folket har skingrats. De vill inte
längre leva tillsammans i stora byar för att de inte vill bli dödade
tillsammans."
]afur Mohamed kämpade en gång i italienska armen mot britterna. Han är lite generad för det idag. Säger att han aldrig skulle
gjort det om han vetat vad han vet idag.
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"Marken började brännas under
mina fljtter", sa generalen
Jag har kommit upp på berget tillsammans med Ibrahim och ett
par andra krigare. Långt under mig ligger Keren. Med sitt militärfort, sitt gymnasium, sin svenska blind- och dövstumsskola. Där
nere finns alla civilisationens välsignelser: Trafik, affårer, restauranger, barer, knappar att trycka på, spakar att dra i, kanske köer
och trängsel och t o m luftfororeningar.
Ibrahim berättar på tal om militärfortet att det finns omkring
150 kommandosoldater i och omkring Keren. De ska bevaka Keren men det är ingen svårighet rör studenterna att gå ut och in i
stan för att besöka ELF. Etiopierna är förstås medvetna om kommandosoldaternas bristande lojalitet. Så nu bevakas de av polisen.
Men inte heller polisen är särskilt pålitlig - den bevakas av etiopiska armen. Även polisen som mest består av eritreaner, börjar
förstå den eritreanska befrielsekampen.
Vi har just fått höra en verklig sensation. Chefen för Eritreas alla
polisstyrkor, general Goito-om har lämnat Asmara med sina tre
söner och två landrover och anslutit sig till ELF. Inte ens polischefen är påliglig längre. Var finns han nu? Finns det en möjlighet
att träffa honom?
Han är välfödd, närmast fet, kraftig men inte särskilt lång, en man
i femtioårsåldern. General Goito-om, fd chef för polisväsen och
kommandosoldater i Eritrea från början av 50-talet till för några
dagar sedan då han hoppade av till ELF. Han sitter i en hydda på
en bönematta böjd över ett stort fat med en just slaktad get. Han
bjuder mig att delta i måltiden. Över honom hänger en lättviktskostym prydligt på en galge. Själv är han klädd i grå armeskjorta
med en pistol i en av fickorna. Grå nylonstrumpor, bredvid honom
ett par svarta lågskor. Utanför vilar två av hans söner i skuggan
klädda i jeans och skjorta av samma material. De fumlar ovant
med en kalashnikov.
När generalen lämnade Asmara gick det helt enkelt till så att
han lämnade hustrun hos några vänner, satte sig i en bil med två
söner och lät den tredje sonen ta en annan bil. Så körde de ut ur
stan och träffade ELFs vicepresident Herui Bairu. Hos honom
lämnade generalen en son och de båda bilarna.
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"Marken började brännas under fötterna", säger han som förklaring till sitt avhopp. "Jag skulle gärna ha velat stanna längre.
Som polischef kunde jag göra mycket för att hjälpa det eritreanska
folket. Det finns in te tillräckligt med ELF-gerilla i stan för att
skydda folket mot övergreppen."
Men Ibrahim berättar senare att sanningen om generalen är att
han alltid varit en energisk förföljare av studenter och arbetare som
strejkat och demonstrerat.
"Det är etiopiska armen som är ansvarig för de många strypningarna av studenter på senare tid", hävdar generalen. "Den nya
regimen har skapat en fascistisk grupp, en sorts dödspatrull som
dödar studenter därför att de inte vill delta i kampanjen på landsbygden. De använder sig aven gammal nazistisk metod när de
dödar, en blandning av strypning och elektrisk chock. En elektrisk
ledning kopplas till en bil. Strömmen slås på samtidigt som ledningen dras åt kring offrets hals. Dagen efter hittar vi kropparna på
gatan. De anhöriga hotas - om de inte håller tyst kommer samma
sak att hända dem. En pilot från flygvapnet, eritrean, hittades
nyligen på gatan med strupen avskuren som en get. Det är farligt
att leva i Asmara nu."
Generalen gör intryck av att vara en rädd, osäker man. Skrämd
av väldigheten i sitt avhopp. Ivrig att få bekräftelse på att ELF
verkligen är starkt. Ängsligheten flimrar omkring fullt synlig i hans
gummiansikte. Har han satsat på rätt häst? Kommer ELF att få
självständighet?
Det eritreanska borgerskapet som omfattar högre militärer, byråkrater, inhemska kapitalister och italienska kapitalister födda i
Eritrea, har länge utgjort en integrerad del av de etiopiska härskande klasserna. De kände sig otrygga och placerade sina pengar i
utländska banker. De italienska kapitalisterna förde över vinsterna
till sitt hemland. Den eritreanska borgarklassen har fasta band
med Etiopien - många bor och arbetar där. Det finns följaktligen
ingen riktigt klart definierad eritreansk nationell borgarklass - dvs
fram till november 1974.
Mordet på general Aman Andom slog ner som en bomb bland
det eritreanska borgerskapet. De hade betraktat honom som en
sorts frälsare som skulle åstadkomma fred mellan Etiopien och
Eritrea. Deras ställning inom det etiopiska borgerskapet hotades.
När dergen nationaliserade industrier i Etiopien och Eritrea i
februari 1975 så gällde det inte de stora multinationella företagen.
Det var det inhemska borgerskapet som drabbades och därigenom
minskade deras ekonomiska möjligheter att bekämpa dergen.
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Dergens tanke var att hindra det eritreanska borgerskapet från
att understödja ELF. Dergen hade nämligen, helt felaktigt, uppfattningen att det eritreanska borgerskapet deltog i självständighetskampen. Det var emellertid aldrig fallet eftersom de i likhet
med alla andra borgarklasser i världen var mer intresserade av att
värna om sina privilegier.
För det eritreanska borgerskapet är det en helt ny erfarenhet att
bli fortryckt och de tycker inte om det. Många har sökt sin tillflykt
till Sudan. Andra har som generalen anslutit sig till ELF.
"Den här generalen", säger Gime med en grimas, "är bara ute
efter en säkrad framtid. Han är klok nog att inse att han inte kan
stanna kvar på en hög post i Eritrea mycket längre. Inte med den
nya regeringens slagord 'Etiopien främst'. Etiopien använder Eritreas kamp for självständighet som ett medel i sin egen strävan efter
enighet. Alla etiopier hatar eritreaner fOr att vi är emot enighetstanken. Eritreaner som innehar höga poster löper risk att bli
mördade som general Aman Andom, alla s k proeritreaner. Generalen har väl tänkt sig att han skulle få någon sorts makt i ELF.
Han är fullkomlig politisk idiot. Han blev plötsligt nationalistisk
bara därfor att hans position var i fara. Men ELF kan använda sig
av honom."
Generalen har en del intressant att berätta. Han börjar tala om
forhållandena inom den etiopiska krigsmakten.
"Eritreaner i den etiopiska krigsmakten, armen, flottan och
flyget deserterar i allt större utsträckning. De som inte deserterat
övervakas av sina etiopiska kollegor eftersom de inte anses pålitliga. På det sättet urholkas krigsmaktens slagkraft eftersom så
många är upptagna av att bevaka varandra i stället for att arbeta."
Generalen berättar om general Aman Andom - "han verkade
alltid nervös". Andoms död var enligt generalen direkt forknippad
med Um Hajer. Andom ville forhindra en massaker där efter
kaptenens död. Han trodde inte på massaker som medel att kuva
eritreaner. Han ville nå en fredlig lösning. "Andom var en verklig
eritreavän, därfor dödades han".
Generalen var med Andom i Um Hajer efter massakern. Andom
höll tal där han beklagade det som skett. Han utlovade kompensation till dem som fått anhöriga dödade och hyddor brända. Dessutom skulle den ansvarige for massakern, en kapten, bestraffas.
"Men ingenting av detta inträffade. Ingen kompensation utbetalades och kaptenen befordrades till major sedan han forflyttats till
Gondar."
Generalen bekräftar alltså vad jag hörde redan i Um Hajer
några veckor tidigare.
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Vi, arbetarna

Ölet är gott, men inte fullt så gott som det jag druckit i fantasin
under de gångna veckorna. Samma sak med soppan, grönsakerna
och vinet. Vi sitter vid dukat bord hos Franco, en italiensk plantageägare~

Franco som är född i Eritrea var från början silversmed i Asmara. Han avskydde stan, drömde om öppna vidder och en egen
plantage. Så sålde han affåren, fick ihop ett kapital och köpte sig
mark i närheten av Barkaskogen. Med hjälp av riklig tillgång på
god och billig arbetskraft - 135 arbetare som enligt Franco har det
mycket bra - sitter han sedan 12 år som välbeställd plantageägare.
Odlar bananer, grön peppar och andra grönsaker. Han är vad
Gime kallar en' "indirekt eritrean". Själv betraktar han sig som
ELF-samarbetsman.
Han är stor och kraftig, närmast korpulent, med en omfångsrik
hustru. Vi har alla sjunkit ner i bekväma länstolar och smälter nu
den proteinrika maten vid en kopp kaffe. På avstånd hör vi ljudet
av hans vattenpumpar som sprider ut vatten över de torra åkrarna.
Francos hus är något aven överraskning. Jag hade väntat mig
ett av dessa vräkiga italienska plantageägarehus av sten. I stället
sitter vi i ett förhållandevis blygsamt hus av trä som Franco säger
sig ha byggt med egna händer. Blygsamt naturligtvis bara i förhållande till andra plantageägarehus - i förhållande till de eritreanska arbetarnas plåtskjul ofattbart luxuöst.
I trädgården en swimmingpool och i den inbyggda gården en
liten zoologisk trädgård med en antilop, nån sorts vildkatt och
några fåglar.
Köket är stort, saknar moderniteter. En naken glödlampa belyser en ung flicka som diskar efter vår middag. Små sovrum - i
herrskapets småler jungfru Maria ner mot den moskitnätsförsedda
dubbelsängen.
Fem tjänare passar upp på Franco och hans hustru.
Franco hade sin första kontakt med ELF redan 1964. Han
uppsöktes aven fd klasskamrat som anslutit sig till ELF och
arbetade på finansavdelningen. Deras sammanträffande hade varit
mycket hjärtligt, försäkrar Franco och "jag har alltid betalat min
skatt utan att protestera".
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"Jag hatar etiopierna och deras meningslösa massaker på oskyldiga människor." Naturligtvis hatar han också etiopierna fcir deras
trakasserier mot plantageägarna. De stoppar banan- och grönsakstransporterna och fcirsenar på olika sätt leveranserna. När varorna äntligen når hamnen i Massawa är de ofta dåliga. Han klagar
över de höga skatterna som han och andra plantageägare måste
betala till etiopierna. "Dom fcirsöker göra det så svårt som möjligt
fcir oss - dom vill inte ha någon ekonomisk utveckling i Eritrea."
Han är klok Franco, inser vilken häst som går fcirst i mål.
"Men", fcirklarar han, "75 % av mina landsmän i Eritrea har en
helt annan inställning. Dom betraktar ELF som en samling terrorister och hoppas och tror att den etiopiska armen ska krossa
banditerna."
"Jag är eritrean - mina fciräldrar är italienare men jag är fcidd
här. Jag ser optimistiskt på framtiden. Jag räknar med att självständigheten kommer snart och att jag kan fortsätta med min
plantage. Jag vet att jag kan hjälpa det eritreanska folket genom att
vara med och utveckla jordbruket, även omjag kanske inte rar lov
att äga plantagen."
En faster till Franco har varit med vid middagen. Det visar sig
att hon var ögonvittne till den stora massakern i Keren 1970 - en
av de ra massakrer som blev känd av världen utanfcir. "600 människor dödades på fem minuter."
Etiopierna grävde ner liken i massgravar och täckte över resterna
av de brända husen med jord. Men en irakisk journalist kom dit,
ELF och befolkningen grävde fram liken och ruinerna. Francos
tant hade bevittnat massakern tillsammans med två amerikaner
som arbetade på sjukhuset i Keren. De tvingades lämna landet
inom 24 timmar. Själv undgick hon samma öde endast därfcir att
hon var god vän med guvernören i Keren.

BBC meddelar att ELF sprängt en oljetransport på vägen mellan
Assab och Addis Abeba. Regeringen sänder ut en varning. Förklarar att banditerna i Eritrea inte ska fcirbli ostraffade, folket ska
fcirgöra dem i samarbete med den etiopiska armen fcir nu gäller det
nationell enighet, Etiopien främst osv.

"Vi som tillhör fackfcireningen vi är alla fcirtryckta - kristna eller
muslimer, fcir fcirtrycket gör ingen skillnad på religion. Fackfcireningen visar hur eritreanernas kamp marscherar framåt och
varfcir den gör det."
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Ibrahim talar till arbetarna på Francos plantage. De sitter under
palm träden i en stor glänta och lyssnar på honom ivriga att få
diskutera sitt arbete och sina behov.
"Eftersom jag är eritrean är det min plikt att kämpa. Jag är
också arbetare och som sådan har jag rätt och skyldighet att
kämpa. Jag måste arbeta och kämpa. Det innebär att inte bara
dom som bär vapen kämpar, utan också andra t ex genom att bidra
med pengar. Och det gäller också kvinnorna.
Vi måste kasta av oss de två oken: det ena är slaveriet under
främmande ockupation. Det andra är arbetsköparna som suger ut
vårt blod som en parasit eller annan ohyra. Nu när vi har inrättat
fackforeningar är jag glad att komma hit och tala med er mina
bröder och systrar.
Jag vill tala om vad Etiopien har for sig just nu. Förhållandena i
Etiopien har forändrats. Etiopien har forändrats som ett vilt djur
eller en kameleont. Etiopien säger att dom vill göra fOrhållandena
bättre for oss men sanningen är att de forsöker bedra oss. Ni kanju
själva se vad som görs av den s k dergen. I U m Hajer dödade de
oräkneliga bröder och systrar, likaså här i Agordat och många
andra har dött i Asmara. Alla vet det och ingen kan glömma det.
Därfor är det som forändringarna i Etiopien bara angår etiopierna.
Eritreanerna har inte sett några som helst forändringar. Nu måste
vi kämpa med ännu större ansträngning. Etiopierna forsöker bedra
oss genom att tala om federation eller om självstyre. Men det är
värdelöst for oss. Vi vill ha full självständighet. Vi vet att Hamed
Awate började befrielserörelsen redan under federationen. Varfor
gjorde han det? Han handlade med sikte på självständighet. Vi
frihetskämpar måste fora kampen till ett lyckligt slut. Vi måste
alltid minnas att många frihetskämpar ligger under jorden. Den
kamp de forde måste foras vidare av oss. Det är just vi som måste
fora den vidare. När jag säger vi så menar jag inte bara dom som
har vapen utan också ni, arbetare."
ELF skrev i sitt program från den forsta nationella kongressen:
"Arbetarna som tillsammans med de revolutionära intellektuella skulle ha varit de mest politiskt medvetna har demoraliserats
genom ständigt fortryck ... "
Det hindrar inte att de eritreanska arbetarna är de politiskt mest
aktiva om man ser på den etiopiska arbetarrörelsen i sin helhet.
U nder den bri ttiska administrationen var den eri treanska arbetarklassen större än någon annanstans i Etiopien trots nergången i
den eritreanska ekonomin. 1952 grundades Syndicate of the Union
of Free Workers. Det fungerade bl a som ett instrument att protestera mot den etiopiska regeringens gradvisa övertagande av Erit-
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rea. Bara något år senare tvingades organisationen att gå under
jorden.
På andra håll i Etiopien bestod fackföreningsrörelsen av några la
självständiga organisationer vid enstaka industrier. De fungerade
mest som påtryckning för sociala fcirbättringar.
Det var 1962 som Haile Selassie insåg att han inte längre kunde
undertryckta arbetarrörelsen. En arbetslag tillkom och fackfcireningsrörelsen erkändes. Detta som en fciljd av den aktiva arbetarrörelsen i Eritrea. En rad fackfcireningar grundades som senare
fcirenades i en landsorganisation CELU (Confederation of Ethiopian Labour Unions). CELU kontrollerades av regeringen genom
Ministry of National Community Development. CELU anklagades fcir korruption och en händelse i Eritrea visade att anklagelsen
var korrekt.
CELU var indelat i tre zoner av administrativa skäl. Högkvarteret för en av zonerna låg i Asmara. Nya fackfcireningsfunktionärer
skulle väljas i Asmarazonen. När resultatet fcirelåg fcirklarade CELU att valet var värdelöst och ersatte de eritreanska funktionärerna som just valts med sina egna funktionärer. Över 40 fackfcirbund
upphörde att betala fackfcireningsavgifter och inrättade sina egna
oberoende organisationer.
I mitten av maj 1975 fcirbjöd dergen CELU.
ELF har arbetat på att organisera en landsorganisation sedan
den fcirsta nationella kongressen. Fackfcireningsledaren vid Francos plantage berättar om problemen innan LO kom till och om
fcirändringarna på senare tid:
"Innan Eritreas LO (the General Union of Eritrean Workers)
grundades hade vi det mycket svårt. Det berodde på att vi fcirde
kampen individuellt. Var och en kämpade fcir sig. Ingen kunde
höra oss, vi mötte bara kapitalisternas och jordägarnas döva öron.
Men när vi enats i the General Union of Eritrean Workers blev
våra krav gemensamma och vi har uppnått det som vi inte kunde
uppnå individuellt. Ett exempel: Om vi har fyra plantager och
arbetarna vid en av dem går i strejk medan de andra arbetar då
kan vi inte åstadkomma nånting. Dom säger bara till oss att om ni
inte arbetar så lar ni gå. Men det kan dom inte göra om vi går
samman. För fyra månader sen hade vi en strejk som ökade vår lön
från l dollar per dag till 1,50.
Tidigare kunde en arbetare la sparken utan någon som helst
kompensation men nu finns det någon som kan fcirsvara oss och vi
kan inte utan vidare la sparken. Vi hoppas att vi snart ska lyckas la
ytterligare en lönehöjning - de 50 cent vi latt räcker inte därfcir att
levnadskostnaderna ökat.
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Nu när plantageägarna gett oss 50 cent extra så fårsöker dom ta
igen det på annat sätt. De minskar antalet arbetare. I stället för
100 arbetare a l dollar försöker dom nu klara sig med 50 arbetare a
1,50. Men själva arbetet är detsamma. Dessutom fårsöker dom
ändra anställningsförhållandena och göra oss till säsongarbetare i
stället får fast anställda. Därför går de över från bananer till
peppar - peppar odlas bara vissa säsonger. Allt det här är saker
som fackfåreningen kan hjälpa oss med.
När vår lön ska betalas ut antingen en eller två gånger i månaden så måste vi gå ända till Agordat för att få ut den. Vi måste
arbeta till 6 på kvällen så gå till Agordat och återvända nästa
morgon. Vi måste gå på natten men som alla vet är det utegångsförbud så ingen kan komma in i stan efter mörkret. Och vi är
ständigt hotade av den etiopiska armen som flera gånger har
arresterat och t o m dödat arbetare härifrån. En gång dödades fyra
stycken.
Ett annat problem är vilken procent av vinsten vi ska göra
anspråk på för sociala utgifter. 5 %? 3 %? 10 %? Vi vill ha ordentliga bostäder. Och plantageägaren ska bygga dom åt oss. Nu bor vi
i falWirdiga hyddor.
Vi måste arbeta mot målet att jorden ska ägas av den som
brukar den. Det är vi som äger jorden. Men vi har många utlänningar i vårt land. Står vi enade så kommer vi en dag att äga
jorden."
En kvinnlig plantagearbetare berättar om kampen för kvinnligt
likaberä ttigande.
"Det fanns en tid då kvinnliga arbetare bara fick 80 cent om
dagen. Dom sa att ni är kvinnor så ni måste få mindre betalt än
männen. Männen hade l dollar på den tiden. Efter strejken för fyra
månader sen fick män och kvinnor samma lön. Nu har vi alltså
också 1,50 om dagen. Plantageägaren trodde aldrig att män och
kvinnor kunde göra samma arbete.
Att gå hela vägen till Agordat är lättare får en man. Han kan gå
fram och tillbaks samma natt. Det är svårare för oss. Så nu har vi
krävt att lönerna ska betalas ut på den plats där vi arbetar.
Vad ELF beträffar så är det så att arbetarna inte kan vara utan
ELF och ELF kan inte vara utan arbetarna."
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Stadsgerillan

Vi är fortfarande kvar i Barkaskogen. Sitter och mumsar på en
sockerkaka som en ELF-medlem tagit med sig från Agordat. Han
arbetar i undervisningsministeriet för etiopierna, en av dessa
hundratals, kanske tusentals eritreaner som infiltrerar hela administrationen - både den civila och militära. Tack vare dem kan
etiopierna knappast ta ett steg utan att det genast blir känt av
ELF. Den här mannen har tidigare varit Gimes lärare. Han berättar om landsbygdskampanjen i Etiopien. I söder accepteras inte
studen terna av aromofolket (Galla). Två har redan dödats. Jord'ägarna slår i folket att studenterna kommit för att ta deras land vilket jordägarna själva redan gjort.
M har också kommit ut till oss. Han är medlem av stadsgerillan.
Vänlig, mjuk, närmast gemytlig med djup övertygelse och stort
engagemang. Det han har att berätta kontrasterar skarpt mot hans
sätt att vara. Han är öppen och ivrig att informera oss om stadsgerillans verksamhet.
"Stadsgerillans uppgift är att anfalla fienden i städerna. Stadsgerillans enheter är organiserade i förhållande till städernas storlek
och antalet fiendesoldater stationerade på platsen i fråga.
I städer som Agordat och Tessenei som är ganska små är antalet
fiender ganska litet och alltså är också stadsgerillan ganska liten.
Men i städer som Keren och Asmara och andra städer i de södra
högländerna har vi flera stora gerillaenheter, ibland fem eller sex
enheter.
Före den första nationella kongressen bestod stadsgerillans uppgifter mest i att avrätta agenter och spioner. Ofta genomförde vi de
olika aktionerna utan att ha gjort tillräckliga förberedelser. Men
numera studeras varje aktion noggrant innan den sätts i verket.
Stadsgerillans verksamhet i hela landet leds aven grupp bestående aven chef och tre ledamöter. Gruppens uppgift är att samordna de olika enheternas aktiviteter sinsemellan och i förhållande
dels till befrielsearmen på fåltet, dels till de många civila som
samarbetar med oss.
Nu vill jag gärna berätta om några av de aktioner som vi
genomfört på sista tiden. Först telecentralen i Agordat. Den är
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omringad av fiendesoldater. Det tog oss en vecka att planera
anfallet. Det är en farlig plats därför att det ligger nära en fientlig
postering och dessutom går flera soldater på post vid Agips och
ShelIs bensinstationer som också ligger i närheten.
Till att börja med var vårt största problem att ta in sprängämnen i telecentralen. Det är ju en mycket viktig fientlig institution
och därför mycket välbevakad. Vi löste det så att tre flickor bar in
tio kilo sprängämnen i korgar täckta med grönsaker. De passerade
vakten vid porten och kom in i huset.
Samtidigt klättrade några gerillakrigare över en mur och tog sig
på det sättet in. Väl inne mötte de en kvinna som arbetade där. De
pekade med en pistol mot henne och sa åt henne att hålla tyst.
U tan att säga något packade hon sina grejor och gick. Och så
sprängdes hela telecentret i luften. En förlust för fienden på
200.000 dollar. Det här hände i september 1974
En annan aktion gällde en spion. Bakgrunden är att de etiopiska
soldaterna inte har en aning om Eritreas topografi. Det är svårt för
dem att operera på landsbygden utan vägvisare. Så de försöker få
informa tian bl a från ELF-krigare som gå tt över till fienden. En
ELF-krigare som hette Abu Hamad var en sådan krigare, en
förrädare som samarbetade med fienden. Han försökte samla information om ELF i Agordat. Han var farlig. Han visste hur han
skulle skaffa upplysningar om ELFs aktiviteter. Och han tjänstgjorde som vägvisare för fienden när de drog ut på landsbygden.
Vi gjorde upp planer på att oskadliggöra honom. En flicka som
tillhör vår stadsgerilla instruerades att inleda en kärlekshistoria
med honom. De var tillsammans en månad och han började få
förtroende för henne. Vi kom överens om en kväll när hon skulle
bjuda hem honom till sig några kilometer utanför stan. Vi väntade
i närheten av hennes hydda. Dom kom, gick in i hyddan och satte
sig på sängen. Hon bad honom visa henne sitt gevär. Han började
demonstrera det och lät henne känna på det. Hon slog kolven mot
väggen. Det var det överenskomna tecknet. Vi rusade in, tog
geväret och sköt honom."
"Du har väl hört om Sila?"
"Ja, men inga detaljer, bara att han dödats."
"Sila Abel var en av de verkligt farliga elementen i det här
området. ELF hade vid flera tillfällen försökt eliminera honom
men aldrig lyckats. Han var alltid mycket försiktig och väl skyddad. 2.000 soldater hade han lyckats mobilisera bland folket i
byarna. Han hade mycket nära förbindelser med de etiopiska
myndigheterna. Han var distriktschef i Gash och Setit, en mycket
betydelsefull man för de etiopiska myndigheterna. Med Silas hjälp
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kunde myndigheterna kontrollera Gashdistriktet. Det sista försöket
att eliminera honom blev framgångsrikt.
Gashdistriktet är fullt av faror för oss. Det är väl skyddat av
många soldater. I sex dagar låg vi gömda på en plats inte långt
från staden Barentu. Utom oss fanns det bara en av de våra inne i
staden som kände till våra planer. Området kan inte betraktas som
befriat just på grund av Silas verksamhet. Under de sex dagarna
var vi helt koncentrerade på att sätta oss in i situationen och
planera aktionen mot honom. Först tänkte vi döda honom på en
bar men det visade sig olämpligt. Inte heller var det fördelaktigt att
utföra aktionen på natten. Så vi beslöt oss för att det skulle ske på
dagen.
Vi fick reda på att han går i kyrkan varje söndag antingen 7 på
morgonen eller 5.30 på eftermiddagen. Vi bestämde oss för att gå
till aktion vid en av dessa tidpunkter. Han brukade köra en Landrover tillsammans med tre av sina livvakter.
Vi hyrde ett hus som låg bara 30 meter från kyrkan. Kyrkan
ligger högt och det var lätt att se när han kom och gick. Vi tog oss
in i stan vid Il-tiden på lördagskvällen och gick raka vägen till det
hus som vi hyrt. Meningen var att aktionen skulle ske klockan 7 på
morgonen men han kom inte då. Huset som vi hyrde var omgivet
aven mur. Vår plan gick ut på att vi skulle ligga gömda bakom
muren när bilen startade. Först när den rullade ut genom kyrkogårdsmurens port skulle vi resa oss upp och skjuta. Han kom på
eftermiddagen 5.30. Vi var väl förberedda. Vi hade tre kalashnikov
och två handgranater. När bilen kom sköt vi mot framhjulen och
mot Sila. Han hann skjuta fem skott i luften. Så dog han och två av
hans livvakter. Den tredje livvakten hoppade ur bilen och då sköt
vi honom också.
Efter aktionen drog vi oss ut ur stan och tog skydd i en uttorkad
floddal. Fiendesoldaterna förföljde oss efter några minuter och vi
växlade några skott. Sen försvann vi lugnt och stilla. Den här
aktionen ägde rum den 29 december 1974. Vi tog två belgiska
gevär, men Silas revolver fick vi aldrig med oss."
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Tred.je resan
1977-1978

Förändringar
Förändringarna börjar redan i Sudan. Jag lämnar Kassala i jeep
mitt på ljusa dagen. Chauffciren som inte är så hemma i gränstrakterna kör fel och missar gränskontrollen. Vi måste köra ti11- '
baks fcir att få papper stämplade innan vi lämnar Sudan. Inget
hemlighetsmakeri längre. Och efter några kilometer på andra sidan gränsen väntar en eritreansk gränspost som också ska se
papper. Precis som en normal gräns var som helst på jorden.
Förändringarna mellan min andra och tredje resa är nog större
än mellan fcirsta och andra. I varje fall lättare att se, tydligare.
Under andra resan passerade jag Tessenei på natten och såg ljusen
på avstånd. Nu kör vi in i eftermiddagssol och parkerar framfcir
hotellet vid stora torget. Sover i hotellrum med rinnande vatten
och wc och elektriskt ljus.
Under den tredje resan sover jag nästan varenda natt i en
hotellsäng. Inte en enda gång får jag ligga i sanden på rygg och se
upp mot stjärnhimlen. Jag saknar det ibland på ett slappt, lite
romantiskt sätt. Men inser fcirstås att det är den sortens konkretioner som får fcirändringens mönster att klarna: städer, hotell, sängar, motoriserade transporter. Vad som hänt i Eritrea sedan resa
nummer två, 1974-75, fcirstår och fcirklarar jag bäst genom att
berätta vad jag ser, hör och tar på.
Själva sättet att resa är t ex en uppenbar skillnad. De två fcirsta
gångerna gick jag till fots med en kamel som kamerabärare. Jag
var alltid omgiven av 10, 15, 20 krigare som sjöng, bad böner,
skrattade, skojade, diskuterade. Ofta intressanta och spännande
människor som hade mycket att lära ut om sitt land, om seder,
traditioner och tänkesätt. Som representerade olika stammar, religioner, klasser och kulturmönster.
Den här gången far vi fyra man i enjeep. Rezene, guide och tolk,
en kader som läst och tänkt mycket om politiska sammanhang.
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Hassan, chauffören som jag inte kan tala med därför att vi inte har
något språk gemensamt. Eric, en ung fransk student. Vi fyra följs
åt under några veckor i västra, södra och östra Eritrea i befriade
ELF-områden. Kontakterna med andra människor blir sällan på
ett okonventionellt vardagsplan. De blir mer i form av arrangerade
möten med ordföranden, kommitteledamöter, massorganisationer.
Jag träffar mer representanter än representerade och får höra mer
distanserade analyser än självupplevda berättelser.
Jag får höra om stora framgångar, militärt, ekonomiskt och
socialt. Men också om motgångar och bakslag. Det värsta förmodligen att enigheten mellan ELF och EPLF sitter så långt inne.
När jag lämnade Eritrea andra gången i februari 1975 hade de
båda befrielserörelserna tillfålligt gått samman militärt efter en
konflikt som närmast måste karakteriseras som inbördeskrig och
som varat i två och ett halvt år.
Det eritreanska folket varken ville eller kunde förstå motsättningarna. I november 1974 lämnade en folkmassa på närmare
10.000 människor Asmara. De sammanträffade i ett par byar
utanför Asmara med ledarna för ELF och PLF och krävde ett
enande av de båda styrkorna mot ockupationsmakten. Detta folkliga initiativ var kanske en av de viktigaste anledningarna till att
inbördeskriget upphörde.
General Teferi Bante som efterträtt Aman Andom som dergens
ledare var fast besluten att bevara Etiopien enat om nödvändigt
med våld. Med Sudan som mellanhand försökte han förhandla
med eritreanerna. Samtidigt förberedde han en offensiv mot befrielsestyrkorna och skickade bl a 5.000 man till Asmara. Men
eritreanerna förekom honom.
ELF och PLF hade nått en överenskommelse om militärt samarbete och drog i början av 1975 igång den stora offensiven mot
Asmara. De lyckades inte ta huvudstaden men kom över väldiga
förråd av vapen och ammunition och medicin. Det tog den etiopiska armen nästan tre veckor att återfå kontrollen i och omkring
Asmara. Efter slaget om Asmara bombade och brände etiopierna
byarna runt Asmara och tusentals oskyldiga civila massakrerades.
Tiotusentals lämnade sina byar och flydde antingen till Sudan eller
till befriade områden i Eritrea.
I maj 1975 höll ELF sin andra nationella kongress inne i Eritrea.
Kongressens huvudtema var den nationella enigheten. "En befrielsefront, en befrielsearme, ett ledarskap." Enigheten skulle
uppnås genom demokratisk dialog.
Dergen har hela tiden försökt åstadkomma fred i Eritrea på sina
villkor. Det har skett antingen med diplomatiska medel eller med
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militära. Ibland har det skett samtidigt. Som när Teferi Bante la
fram sitt niopunktsprogram i maj 1976 som bl a utlovade regionalt
självstyre till Eritrea. Samtidigt utbildades och utrustades en bondearme på över hundratusen man som skulle skickas mot Eritrea.
"Den röda marschen" startade i maj och blev ett patetiskt fiasko.
Efter blodiga nederlag kallades bondearmen tillbaks. Den lämnade
3.000 döda och 800 fångar efter sig.
I februari 1977 sköts Teferi Bante och Mengistu Haile Mariam
efterträdde honom. Ryssarna började leverera vapen till Etiopien
och den amerikanska hjälpen upphörde. Det kom till en brytning
mellan Sovjetunionen och Somalia som tidigare mottagit stort
militärt bistånd från Sovjet. Ryska och kubanska militära rådgivare och väldiga mängder rysk krigsmateriel strömmade in i Etiopien.
Sommaren 1977 erövrade Västsomaliska befrielsefronten med
somaliskt stöd stora delar av Etiopiens somalitalande områden
men i mars 1978 återtogs de av den etiopiska krigsmakten med
stöd från Sovjet och Kuba.
Inte ens det hot som den ryska upprustningen av Etiopien
innebär har fått de båda eritreanska befrielsefronterna att enas.
Allvarliga försök gjordes under senhösten 1977 men ledde inte till
några resultat.
Under 1977 höll PLF sin första nationella kongress och antog ett
militärt och politiskt program. Namnet ändrades till EPLF - Eritrean People's Liberation Front. Men redan året innan hade en
grupp brutit sig ur PLF och under ledning av Osman Saleh Sabbe
bildat ELF/PLF som knappast har något stöd inne i Eritrea.
Huvudmotsättningen mellan ELF och EPLF tycks vara att ELF
kräver en nationell front medan EPLF vill ha en förenad front.
ELF vill alltså ha ett gemensamt politiskt och militärt ledarskap
valt av de båda fronterna vid en gemensam kongress. EPLF däremot vill att fronterna ska bibehålla sina organisationer och ledarskap men agera tillsammans.
EPLF har sitt starkaste fäste i de kristna högländerna bland en
befolkning som i allmänhet fått en högre utbildning än på andra
håll i Eritrea. Det gör att EPLF troligen har ett större antal
studenter än ELF. Det utan tvekan oförtjänta rykte som EPLF fått
att stå längre till vänster, att vara mer marxistiskt inriktad och
liknande har säkert sitt ursprung i de många utbildade och talföra
medlemmarna.
ELF har sina anhängare spridda över ett mycket större område,
dels i de muslimska delarna i väster, dels i de kristna högländerna.
ELF behärskar också hela södra Eritrea och har alltså till en av
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I ELF hittar man både den gamla, erfarna kämpen och den unga pionjären

sina huvuduppgifter att bevaka och försvara gränsen mot Etiopien,
något som EPLF knappast behöver bekymra sig om.
Båda befrielserörelserna har massorganisationer, båda har ett
progessivt politiskt program och ett ekonomiskt program som syftar till en socialistisk ekonomi. Båda har ett starkt stöd hos befolkningen i sina respektive områden. Men befolkningen har samtidigt
svårt att förstå konflikten mellan organisationerna.
Den mest påtagliga skillnaden mellan mitt andra och tredje besök
är att många städer befriats. Det brukar vara ett tecken på att sista
fasen i ett befrielsekrig inletts. Kanske är det så i Eritrea, kanske är
det inte så med tanke på den massiva ryska och kubanska militärhjälpen till Etiopien. Kanske blir det ett långvarigt krig. Kanske
är det ännu långt till befrielsen.
Det finns ett annat och antagligen mer avgörande tecken än
städernas fall på att kriget nått ett avgörande skede även om
befrielsen kan fördröjas. Det är att befolkningens stöd till befrielserörelserna övergått från ett passivt sympatiserande till ett aktivt
deltagande. Tidigare kunde gerillagrupperna räkna med att få gröt
och vatten i de byar de passerade. Idag ställer bönder och stadsbor
upp i själva kampen. Som befrielsekämpar, som milis eller som
frivilliga arbetare vid de numera ELF-ägda plantagerna. Inte bara
männen, också kvinnorna, ungdomarna, barnen. Kadrernas, minoritetens medvetenhet har förankrats bland massorna. Allt fler
har dragits in i militära och politiska aktiviteter. Förändringarna
har blivit till en revolution, en frigörelseprocess. Människorna har
börjat inse att kampen inte bara gäller frigörelse från det etiopiska
vanstyret utan något som är ännu viktigare - grundandet av ett
nytt samhälle som de själva är med om att utforma. Och det nya
samhället gör rent hus med rader av fördomar: stammotsättningar,
kvinnoförtryck, ärvda hövdingavärdigheter, religiösa konflikter.
aturligtvis har man inte kommit så långt i Eritrea - hur skulle det
ha gått till? Men tillräckligt långt ändå för att etiopisk militär
överlägsenhet aldrig kommer att kunna förinta det nya medvetandet och drömmen om fullständig självbefrielse.

106

I låglandet

Måndagen den 4 april 1977 klockan 4 på morgonen närmade sig
befrielsestyrkorna staden Tessenei. De anföll samtidigt från tre håll
och hade inom några timmar tagit flygfåltet, banken, polisstationen, el- och vattenstationerna. Men klockan 10.45 lyckades en
etiopisk styrka understödd aven stridsvagn ta tillbaks banken som
ansågs särskilt viktig eftersom där fanns stora kontanta tillgångar.
Befrielsestyrkorna förstörde stridsvagnen och anföll på nytt banken
som återtogs efter två timmar.
Samtidigt med Tessenei anföll ELF grannstaden Ali Ghidir.
Både Tessenei och Ali Ghidir befriades efter några timmar men i
bägge städerna fanns etiopiska fort som höll stånd i en hel månad.
Under den tiden bombade etiopiska plan städerna. Stora delar av
Ali Ghidir raderades ut fullständigt - bostadsområden, bomullsfabriken, sjukhuset och i Tessenei sjukhuset.
Tessenei är en ganska liten stad. Den verkar sömnig eftersom en
stor del av befolkningen evakuerats till Sudan undan de ständiga
etiopiska bombanfallen. Men stan är en viktig handelsknutpunkt
på stora vägen mellan Etiopien, Eritrea och Sudan.
Mitt i stan ligger stora torget med en grön parkanläggning i
centrum. Vid ena långsidan ligger banken med sina smäckra pelare framför den sönderskjutna fasaden och en vaktkur vid sidan om
porten. På motsatta långsidan ELFs kontor med den blåa flaggan
och vidare den sönderskjutna telefonstationen. Bakom den en hög
radiomast som verkar vara oskadd. Vid ena kortsidan en Mobil
bensinstation, vid den andra en Shel1mack och en Agipskylt. Agips
svarta hund skymmer delvis sikten mot mosken och minareten.
Vid sidan om Shellmacken en lång, låg byggnad. Framför den bord
och stolar där tesseneibor och ELF-krigare dricker sitt översötade
te. Här ligger också några små diverseaffårer.
"Tessenei Hospital" står det fortfarande på det sönderbombade
sjukhuset. En fönsterlucka slår ödsligt i vinden. I ett rum ligger
röntgenapparaten kringströdd i småbitar, i ett annat står de förvridna resterna av operationsbordet. Snett över gatan ligger ett av
de etiopiska lägren omgivet av skyttegravar och skyttevärn. Barackerna står i ruiner, i en av dem kan man fortfarande urskilja
rader av trasiga tvättfat och toalettstolar. I en annan en krossad
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Operationssalen i sjukhuset i Tessenei efter ett
etiopiskt bombanfall

radioanläggning. På marken mellan byggnaderna ligger hjälmar
och papper och skräpar. Ett par pansarbilar perforerade av skott.
Jag minns hur under resa nummer två ett litet enmotorigt flygplan
passerade över våra huvuden när vi vandrade över Västeritreas
slättland. Minns också hur en av mina följeslagare med nästan
vördnadsfull t tonfall förklarade: "Planet tillhör kapitalis ten Roberto Barattolo. Det är han som äger bomullsplantagen vid Ali
Ghidir, den största i hela Afrikas horn."
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I västra Eritrea ger de tidigare bomullsplantagerna nu stora skördar av durra
Jag vet inte var Barattolo finns nu. Kanske har han tagit sitt
plan och flugit hem till Italien, sörjd och saknad av ingen. Sedan i
maj 1977 då Tessenei och Ali Ghidir befriades är hans plantage i
ELFs händer. Tidigare arbetade 4.000 eritreaner hos Barattolo för
I etiopisk dollar om dagen - 2 kronor.
Nu odlas inte längre bomull. De båda eritreanska hamnstäderna
Massawa och Assab är fortfarande ockuperade och någon utrikeshandel att tala om har ELF ännu inte fått igång. Bomullen är alltså
osäljbar men dessutom är den oätbar. Och vad den eritreanska
befolkningen behöver mer än något annat är mat. Därför har ELFs
ekonomiska avdelning i samarbete med den lokala revolutionskommitten och arbetarna på platsen startat odling av sorghum i
stor skala.
Meningen var att 3.500 hektar skulle sås under 1977 men tiden
var för knapp och man fick nöja sig med hälften. Men under 1978
har man mer tid att planera och så och har dessutom vunnit
erfarenheter - "och då kommer målet utan svårighet att uppnås",
försäkrar en ELF-kader som är utbildad agronom.
Under det första året har fem olika sorghumsorter såtts för att
experimentera fram vilken som är den lämpligaste för just den här
jorden och det här klimatet. Dessutom odlas grönsaker. Den fårdiga skörden går i första hand till befrielsearmen men också till civila,
särskilt till flyktingar som mist sin jord. Arbetena på plantagen
drivs i första hand med avlönade arbetare som har en minimilön
på 2 etiopiska dollar alltså ca 4 kronor om dagen. Män och kvinnor
har samma lön, arbetstiden är 48 timmar i veckan.
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Men dessutom strömmar frivilliga till från massorganisationerna, ungdomar, kvinnor, bönder. Och de ordinarie arbetarna arbetar ofta mer än sina 48 timmar utan extra betalning. "Det är
skillnad på att arbeta för sig själv och att göda en kapitalist", säger
en kvinna. I utkanten av plantagen ligger ett tältläger för 600
ungdomar som arbetar här utan annan ersättning än maten.
Magra, eländiga, skrämda ser de ut de 800 etiopiska krigsfångarna
som förvaras i ett läger vid vägen till Agordat. Många med bandage, en del haltar, en del har armen i band. Det lär finnas över
3.000 krigsfångar i hela Eritrea och de utgör ett stort problem för befrielsefronterna. Fångarna ska klädas och födas och framförallt
behöver de medicin. De flesta kommer från kalla högländer, de
klarar inte låglandsklimatet, många har tex malaria. ELF är noga
med att behandla fångarna i enlighet med internationella konventioner. De får samma sorts mat som befrielsearmen, dvs för det
mesta injera, ett sorts bröd bakat på det lokala sädesslaget te if.
Det är klart att det här är en oerhörd påfrestning för ELF som
behöver sina magra resurser för att klara den egna befolkningen.
Någon hjälp utifrån har ELF inte fått om man undantar gåvopaket
från internationella Röda korset. Paketen innehåller ett par jeans,
2 skjortor, ett par konservburkar, en påse torkad frukt och en
mjukost. Det är alltså inte fråga om någon verklig hjälp men för
den enskilde fången är det naturligtvis ett angenämt avbrott i den
ohyggligt trista kosten.
En del fångar sysslar med trädgårdsskötsel. Det är de friskaste
och alertaste, de flesta sitter mest hela dagarna i hopplös resignation. Deras enformighet bryts två gånger om dagen när vakterna
vallar dem på en kort promenad utanför lägret. Dessutom förekommer då och då politiska föreläsningar som ger bakgrunden till
den eritreanska befrielsekampen.
Agordat påminner lite om en italiensk småstad, breda gator kantade med träd som avenyer och hus med valv och pelare, pergolor
och galler får fönstren. Stan hade före kriget 40.000 invånare, nu
8.000. De flesta lever som flyktingar i Sudan men har börjat
återvända i små grupper. ELF försöker tills vidare hålla tillbaks de
återvändande flyktingarna. Det finns ännu inte möjligheter att
försörja alla som vill komma tillbaks. Plantagerna runt omkring
Agordat ligger nere sen något år och det tar tid att få igång dem
igen. Likaså småindustrin. Järnvägen från Massawa och Asmara
som har sin ändstation i Agordat har inte varit i bruk sen 1973.
Menghisteab Mesghina slår sig ner bakom det blankpolerade
110

De 800 etiopiska krigsfångarna i närheten av Agordat
skrivbordet i sitt kontor en trappa upp i Agordats stadshus. Han är
klädd i uniform, verkar främmande i miljön bland telefoner, räknemaskiner, soffor och besöksfåtöljer. Mesghina är medlem av
stans revolutionskommitte och chef för den politiska avdelningen.
Revolutionskommitten består av sex medlemmar, tre fd krigare
och tre civila som samarbetade med ELF före befrielsen och som
har erfarenhet av administrationen.
"Vi i ELF hade ju ingen erfarenhet av stadsadministration" ,
säger Mesghina. "1 många år har vi organiserat och administrerat
på landsbygden men städerna var ju något helt nytt för oss. Vi
gjorde nog många misstag i början. Men vi har lärt oss mycket på
de här månaderna, inte minst med hjälp av våra civila kamrater."
En gammal man kommer in med en tebricka. Samtidigt ringer
telefonen. Mesghina svarar, lyssnar, lägger ner luren utan att säga
något. Skriker så något ut genom den öppna dörren. En ung man i
uniform och k-pist kommer raskt in i rummet. Mesghina säger
något på tigrinja och den unge mannen försvinner.
"Agordat befriades den I september 1977 efter 29 dagars hårda
strider. Det tog oss bara tio dagar efter befrielsen att få stan att
fungera någotsånär - vatten, el, telefon. Efter en och en halv
månad kom de första skolorna igång och alfabetiseringskampanjen. Massorganisationerna genomför en omfattande politisk skolning som berör i det närmaste hela befolkningen. Vi har döpt om
gator och torg. Stora torget mitt i stan heter nu 'Martyrernas torg'
och huvudgatan' I September avenyn'. I september var ju dels den
dag då vår kamp började 1961 och dels befriades Agordatjust den
dagen. Flera gator har fått namn efter martyrer."
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Administrativa enheten nummer 9

Jag vet inte hur fort vi kör for hastighetsmätaren är trasig. Kanske
60, 70. Vi kör på en hög vägbank, gropig men spikrak. Hassan
skrattar for0ust och trampar gasen i botten. Jag har varit på den
här vägen tidigare, for tre år sen. Vi låg och tryckte i närheten av
vägen och väntade på kvällen. Och i skydd av mörkret smög vi
forsiktigt över.
Nu smyger vi inte. Farten ökar. Handbromsen har varit trasig
hela tiden men i morse hade bromsoljan läckt ut så nu har vi ingen
fotbroms heller. "Vad skulle kunna hända?" menar Hassan. Visst,
det finns ingen trafik, det är ingen halka, sikten är god. Men om
det händer så har vi inga bromsar, inga säkerhetsbälten och mitt
ibland oss står ett läckande bensinfat som forpestar luften och som
är högexplosivt.
Nu sjunger Hassan som han alltid gör när han är glad. Ingen
annan sjunger. Så tar vägen slut. En rad stenar har lagts över
vägbanan for att markera en spärr. Vi kunde ha fortsatt en bit
mellan stenarna och kanske så småningom fått stopp på landrovern. Men Hassan lägger tvärt om ratten och vi rasar ut över
vägkanten ner for en brant. Genom högt gräs och buskar och
fastnar till slut i ett snår. Hassan sjunger inte längre.
Vi är på väg mot Mendefara i höglandet. I två dagar kör vi utan
bromsar och också med trasig generator så vi kan inte färdas på
natten. Att köra utan bromsar kräver en speciell körteknik särskilt i
höglandets många branta raviner. När det bär tvärt utfor lägger
Hassan in fyrhjulsdriften och vi tar oss långsamt nerfor backarna.
Vi når Mendefara helskinnade.
Morgonljuden i Mendefara: Vid 4-tiden kyrkklockor, inte tunga
malmklanger utan spröda, tunna men ändå genomträngande nog
for att en väcka en som inte sover for hårt. Och där kyrkklockorna
eventuellt misslyckas, där tar tupparna vid. Tupparna eller rättare
deras ljud har djävulen skapt. Det tränger genom märg och ben
och får hela tillvaron att vibrera. Så framåt sex kommer böneutroparen från minareten forstärkt aven sprucken högtalare. Sen är
man vaken.
Huvudgatan i Mendefara leder i en backe upp mot ett praktfullt
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ELF-flaggan vajar över ett
bifriat Mendifara

italienskt residens. På flaggstången framför, synlig i hela stan, har
tidigare fladdrat italienska, brittiska och etiopiska flaggor. Nu
äntligen fladdrar den blåa som människor väntat på i decennier.
Förvaltningen håller till här uppe för den administrativa enheten
nummer 9. Härifrån ser man ut över stans gator och tak. Kyrkor
och moskeer tävlar i storlek, höjd och dominans.
En av stans luftvärnskanoner börjar hacka. Ingen tycks bry sig
särskilt mycket om det. Ett propellerplan passerar på hög höjd.
Transport från Asmara.
Nere vid torget spankulerar en poliskonstapel omkring med vita
ärmar för att synas i trafiken. Trafiken det är en jeep i kvarten,
åsnor, kameler, cyklister och många fotgängare. Vid torget ligger
postkontoret och framför det står kejsaren staty. Han är insvept i
ett svart skynke men man ser konturerna av hans stora tropik113
8 - EritrC'a -tre resor

Efter bifrielsen sommaren 1977 har Mendifara återfått sin betydelse som
marknadsplats. Det här är kreatursmarknaden
hjälm. Runt honom en prunkande rabatt med ringblommor, prästkragar och solrosor.
Lördag är marknadsdag. I tusental strömmar människor in från
landsbygden runtomkring. För att köpa, sälja, träffas. Mendefaras
marknad är en av de största och viktigaste i högländerna. Den har
legat nere rätt länge under kriget men har tagit fart efter befrielsen.
Huvudgatan fylls med stånd och varor. Durra, teff, sorghum, vete,
korn. Tyger, lädervaror, karameller, frukt, grönsaker.
Gröna frihetskämpar med automatgevär, k-pistar och handgranater i bältet strövar omkring bland folket på marknaden, pratar,
skrattar, skakar hand, kysser bekanta. Medlemmar av ungdomsorganisationen går runt bland stånden och kontrollerar priserna.
ELF har infcirt prisstopp på nödvändighetsvaror - säd, socker, te.
Det smugglas en del från Asmara och från Etiopien och man vill
inte ha någon svart marknad. Annars fcirefaller det som om det
mesta skulle finnas i affårerna. Konserver utsmugglade från Asmara, det finns gott om tyger från Sudan och Etiopien, kött. Jag ser
t o m parfymer och nagellack. Det enda som det tidvis tycks vara
brist på är kaffe och socker.
Jag dricker te med Weldedawit Temesghen, cheffcir den administrativa enheten nummer 9. Vi sitter i stora gula länstolar, väggarna är skära och i fcinstret en blommig tyllgardin som delvis skym114

mer utsikten över Mendefara. På bordet mellan oss en vas med
röda plastrosor. Weldedawit räcker fram ett paket med etiopiska
kex: "Krigsbyte", säger han med ett grin. Han börjar berätta om
sitt forvaltningsområde - Administrative Unit number 9.
"Vi har delat in Eritrea i 12 enheter. Den här är en av de
folkrikaste, 585 byar och 6 städer. Trekvarts miljon människor.
Folket här har varit bättre utbildat än på andra håll i landet,
medvetenheten har varit högre och därigenom också den underjordiska organisationen fore befrielsen. Jag talar inte så mycket om
nationella känslor - det har alla - utan om verklig politisk medvetenhet. Den som gjorde att vi kom igång med massorganisationerna så snabbt efter befrielsen."
"Enhet 9 är ett centrum for handel och jordbruk. ELF driver
flera plantager med bl a durra, vete, korn och bönor. Vi har
mjölkproducerande lantgårdar, oljekvarnar, kalksten. Vi har fått
igång buss transporterna till grannstäderna rätt bra och nu planerar vi att forsöka få posten att fungera. Vi skulle samarbeta med
Sudan när det gäller den in ternationella postgången. Sälja sudanska frimärken här och så skicka postsäckarna med landrover eller
buss till Kassala. Vidare ska vi snart öppna en kooperativ butik
här i stan - vi håller som bäst på att utbilda några kadrer for deL"
"Skolor och sjukhus?"
Weldedawit har inga svårigheter med statistiken. Han sprutar
ur sig siffror:
"Vi har 45 skolor i enhet 9 med ca 10.000 elever och 300 lärare.
Under 1978 planerar vi ytterligare 35 skolor med ca 200 lärare.
Samtidigt kommer vi att dra igång en alfabetiseringskampanj som
ska kunna nå samtliga."
"Vi har sex sjukhus inom enheten och kliniker i alla större byar
som bl a sysslar med fårebyggande hälsovård. Men jag tänkte att vi
skulle besöka sjukhuset här i stan så kan vi tala mer om det här."
Sjukhuset ligger i utkanten av stan. Det består av flera byggnader med gräsmattor och planteringar emellan. Jag träffar sjukhusets chef doktor Tomas Bergström från lasarettet i Östersund.

115

Sjukhus och skolor

Tomas Bergström: Jag hade läst lite om Eritrea och hört talas om
att dom skulle ha en progressiv sjukvård och jag var lite nyfiken på
att se hur det fungerade. Så när Eritreagruppen sökte en läkare så
nappade jag genast. Eritreagruppen - som ju är den svenska
solidaritetsorganisationen med ELF - skickar medicin och instrument och försöker också ständigt ha sjukvårdspersonal här. Själv
är jag här för fem månader."
Tomas visar mig omkring i sjukhuset. Vi kommer till ett litet
rum där en man sitter och tittar i ett mikroskop. Det ser inte
särskilt märkvärdigt ut, men Tomas säger: "Har man ett mikroskop på ett sjukhus så kan man ta första steget till kvalificerad
sjukvård. Utan mikroskop är det svårt att ställa korrekta diagnoser
på den sorts sjukdomar som är vanliga här - tarminfektioner, tbc,
malaria. Vårt mål är att varje klinik i hela landet ska ha åtminstone ett mikroskop."
"Du nämnde progressiv sjukvård. Fann du det här och vad
menar du med det?"
"Med progressiv sjukvård menar jag sjukvård som når ut till
hela folket och som inte är koncentrerad till stora sjukhus i städerna. Och det är verkligen imponerande hur långt man har kommit
på det här området. Del finns många små kliniker och dessutom
ambulerande team som bl a sysslar med förebyggande hälsovård.
Lär ut hygien, t ex hur man ska behandla vattnet och bygga latriner. Hela den verksamheten är nog mycket viktigare än såna här
stora sjukhus. Här finns visserligen alla resurser men det kan ju
ändå bara bli ett fåtal som kan ha glädje av det. Även om jag kan
företa ganska komplicerade operationer här så tror jag att jag
skulle göra större nytta genom att utbilda sjukvårdare eller barfotaläkare eller vad du vill kalla dom."
"1 västra Eritrea såg jag en sjukskötarskola med drygt 200 elever
som gick på en tre manaders kurs."
"Ja det är en utmärkt skola. Men jag skulle vilja bygga på den
ytterligare ett år. Med hälften teoretisk undervisning och hälften
praktik. ELF ställer upp på det så det blir nog så när mina
efterträdare kommer."
"Hur är det med mediciner och instrument?"
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Overallt i de befriade områdena har skolundervisningen kommit igång

"1 början var jag bara förbannad. I talienarna hade skickat
överskottslager av medicin, enstaka paket och flaskor av olika
mediciner. Det fanns ingen som hade tid att sätta sig och sortera
det där. Och från arabländerna kom det olika slag av sömnmedel
och psykofarmaka. Kanske av politiska skäl, för att söva ner befolkningen. Vi brände hela skiten. Men nu har det ljusnat betydligt
inte minst tack vare hjälpen från Sverige. Eritreagrupper som jag
sa, men också Röda korset, både svenska och internationella,
Rädda barnen har skickat en del och från Emmaus i Sverige kom
det 26 ton kläder och skor som verkligen har kommit väl till pass
för alla flyktingar. Vi har fått få och väsentliga mediciner men i
rikliga mängder och det är precis vad vi vill ha. Också medicinska
instrument. Oftast brukar ju instrument som är utslitna i Europa
skickas till Afrika, men vi har fått spritt nya av prima kvalitet."
"Eritreagruppen har ju fått 150.000 kronor av SIDA. Har ni
bestämt vad det ska användas till?"
"Eritreagruppen och ELF har kommit överens om att inrätta en
mödravårdscentral som förstås skall ta hand om mödrar och barn
men också utbilda barnmorskor."
Jag tänker ofta på Sara Lidman när jag besöker eritreanska skolor.
Hon skriver någonstans att skolbarnen alltid var snoriga på hennes
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Vid de nya skolorna ingår också
praktiskt arbete, exempelvis trädgårdsskötsel

tid. Det är kallt i höglandet och de flesta barn är förkylda med
grönt snor hängande under näsan.
Det är lätt att förstå den stolthet med vilken ELF visar upp sina
skolor. På bara några få månader har ett nytt skolväsende byggts
upp i städerna med delvis nya undervisningsplaner. På varje ny
plats vi besöker förs vi till skolan eller skolorna. Och besöken
slarvas inte undan med bara ett lämpligt urval av klasser. Vi går
från klassrum till klassrum, i varje klass hålls ett litet tal där
barnen orienteras om vilka vi är. Så får vi ställa frågor och dom får
ställa frågor och som avslutning sjungs en revolutionär sång. Barnen med armarna korslagda över bröstet och läraren med k-pist
över axeln och pekpinne i handen. Det är mestadels ELF-kadrer
som tjänstgör som lärare.
"Vad är förhållandet mellan er och ELF?" frågar en lärare.
Flera barn räcker upp handen. Den som får svara reser sig upp:
"ELF är vår mor. Hon befriade oss med sitt blod."
,'Varför?"
"Hon gjorde det för vår skull."
Barnen i de olika klasserna varierar i ålder med flera år. Före
befrielsen fick eleverna betala för undervisning och böcker. Många
hade inte möjlighet att gå alls i skola eller bara kortare tid. De
hoppar nu in på olika nivåer men har naturligtvis kommit efter
dem som gått i skola hela tiden.
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De undervisningsplaner som tillämpas antogs av den andra
nationella kongressen 1975. Den långt viktigaste punkten är förstås
att undervisningen nu sker på tigrinja eller arabiska. Tvångsundervisningen på amharinja var något av det som eritreanerna och
förresten alla ickeamhariska folk i Etiopien reagerat mest emot.
Från femte klass sker undervisningen på engelska. Läroböcker för
de lägre klasserna har tryckts på ELFs tryckeri någonstans i fålt.
Men de högre klassernas läroböcker har man inte hunnit med
ännu. Därför används i flera ämnen fortfarande de etiopiska exempelvis i historia - "dock icke de chauvinistiska avsnitten".
Mendefaras bibliotek ligger i närheten av torget. Det är fyllt med
böcker från golv till tak. Vid några bord sitter krigare och civila
och läser. Bibliotekarien visar mig runt, ibland stolt, ibland lite
generad. Här finns alla de socialistiska klassikerna men också
amerikanska deckare av jamesbondtyp.
"Vi har både västlig och östlig litteratur", säger bibliotekarien.
"Problemet är att vi vill rensa bort den västliga litteraturen och
bara behålla den östliga. Men vi måste göra det lite försiktigt så att
det inte blir alltför stötande."
"Det vore väl synd om all västlig litteratur strök med", säger jag
och pekar på Marx och Engels.
"Östlig kallar vi all progressiv litteratur, västlig det är romaner
och sånt", svarar han och sveper med handen över Balzac och
Dickens.
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"... då det mänskliga broderskapet
blommar som skönast"

Det är Che som skriver om den "situation då det mänskliga
broderskapet blommar som skönast och man söker få till stånd alla
de kooperativa ansträngningar som befolkningens mentalitet tillåter". Jag tror jag forstår vad han menar. Jag tycker att jag känner
igen hoppet, de lysande ögonen, entusiasmen. Från Kuba, från
Chile i början av 70-talet, ja t o m från Osttyskland efter kriget och
så nu i Eritrea. Det är det skede av revolu tionen när folket får vara
med och diskutera, argumentera och till och med besluta. Då
dagliga möten och kurser fylls av forväntansfulla, vetgiriga människor av alla åldrar och kön. Då tusen blommor blommar. Det
skede då kadrerna, som en gång drömde omjust det här, är på väg
att forvandlas till verktyg for massorna.
Kadrerna har oftast småborgerligt ursprung i Eritrea. De är i
stor utsträckning studenter och det var framforalIt de som fick
upproret att lyfta till en revolution. "Men", säger tex Rezene och
andra med honom, "det är fel att kalla kadrerna for revolutionens
fortrupper, man kan inte lita på dem. Med det ursprung dom har
kan dom när som helst vända sig åt höger, det har historien visat
många exempel på. Det är därfor det är så viktigt att snabbt få
igång massorganisationer som kan leda revolutionen. Kadrerna
måste bli revolutionens tjänare inte dess herrar."
Men det finns andra och om möjligt ännu viktigare skäl for att
massorganisationer är nödvändiga i dagens Eritrea. Etniska och
religiösa motsättningar är allvarliga och levande realiteter. Engelsmännen som alltid varit mästare i att splittra folk fann en god
jordmån for den verksamheten i Eritrea. Deras administrativa
indelning av landet, t ex, gick ut på att slå fast stamgränser. De
skilde också på de kristna och muslimska delarna och gynnade
givetvis de kristna med bl a bättre utbildning.
Eritrea lider mycket av detta idag. Fortfarande kan politiker som
Osman Saleh Sabbe med framgång spela ut muslimer mot kristna.
Massorganisationernas uppgift blir alltså att öka forståelsen for
den egna situationen, eliminera stam- och religionstänkande och i
stället öka klassmedvetandet. Det är fråga om utveckling i en helt
annan betydelse än tillväxt inom det rådande systemet. Den utveckling som sker här ger inte nödvändigtvis en högre levnads120

Politiskt möte i Adi Quala

standard, i varje fall inte på kort sikt. Såvida man inte i begreppet
levnadsstandard innefattar att vara herre över sin egen situation.
Det finns motståndare som hävdar att massorganisationer inte
ska inrättas förrän full nationell enighet uppnåtts, i första hand
alltså enighet mellan ELF och EPLF. Men förespråkarna för massorganisationer - och det är en överväldigande majoritet av det
eritreanska folket - hävdar förstås att just massorganisationer är
verktyg som kan användas mot hindren för enighet.
Det var den första nationella kongressen 1971 som på allvar
började diskutera att organisera massorna och stärka deras solidaritet med revolutionen. Kongressen erkände den massorganisation
som redan fanns nämligen GUES - the General Union of Eritrean
Students. Kongressen uppmanade bönder, arbetare och kvinnor
att organisera sig och gav dem full rätt att hålla sina egna kongresser och anta sina egna program. GUEW - the General Union of
Eritrean Workers höll sin första kongress två år senare, i september 1973, och året efter bildades EWGU, the Eritrean Women's
General Union.
Den andra nationella kongressen 1975, som framförallt diskuterade möjligheterna och medlen att uppnå nationell enighet, betonade att just massorganisationer var viktiga instrument. Kongressdeltagarna gav de nyvalda ledarna i uppdrag att snarast få. till
stånd en bonde- och en ungdomsorganisation och ställa kvalificerade kadrer till förfogande rör att underlätta i starten.
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Majoriteten av Eritreas befolkning, 90 %, är bönder eller boskapsskötande nomader. En verklig revolution är otänkbar utan
böndernas aktiva medverkan. Bönderna har i flera år varit organiserade på byplanet, varje by har en kommitte vald av befolkningen
i byn. Men en högre form av organisation var nödvändig för att
inlemma bönderna i utvecklingen och låta dem bli en pådrivande
kraft i revolutionen. Böndernas massorganisation är den viktigaste
men också den svåraste att la till stånd och därför den sista att
bildas. Svårigheterna har berott på bl a bristen på kadrer och på
"stor social underutveckling", dvs en nästan hundraprocentig
analfabetism t ex. Samtidigt har bönderna burit en stor del av
krigsbördan genom att förse befrielsearmen med mat och ställa
upp som militia.
1977 bildades en kommitte som skulle förbereda en första bondekongress som också kom till stånd under våren 1978.
GUEW (the General Union of Eritrean Workers), alltså närmast Landsorganisationen, har genomgått en viktig förändring sedan mitt besök tre år tidigare. Då gällde det kampen mot privata
fabriksägare och jordägare. Nu har ELF övertagit driften av både
de småindustrier som finns och plantagerna. Det har hänt att
GUEW gått emot ELF men bara i småsaker - det gäller ju numera
samma kamp. Flera seminarier har hållits med kadrer där olika
former av landägande diskuteras, bl a övergång till kooperativt
ägande.
Kvinnoorganisationen EWGU (the Eritrean Women's General
Union) har tagit ett stort steg framåt både i omfattning och aktivitet sedan städerna befriats. Politiska kurser, diskussionscirklar,
alfabetisering. Många kvinnor lär sig handarbete, de syr, broderar,
stickar och virkar. De Hirdiga handarbetena säljs på basarer. Det
är lite chockerande att förevisas en sal med broderande kvinnor
som ett tecken på kvinnoemancipation. Och det är svårt att svara
på frågan om vi i Sverige också har en demokratisk kvinnoorganisation där kvinnorna träffas och broderar! Naturligtvis är det
omöjligt för mig att rätt förstå vad det betyder för dessa kvinnor att
för första gången träffas på det här sättet. Diskutera gemensamma
problem, ra en uppfattning om vad som pågår i världen, ra en
inblick i politiken och delta i den. Att träffas och brodera blir till en
stor och betydelsefull revolutionär handling.
Men naturligtvis deltar kvinnorna i allt större utsträckning
också aktivt i befrielsekampen. Som sjuksköterskor men också som
krigare. Under mitt andra besök såg jag en del kvinnor i uniform,
nu under det tredje besöket är de så många att jag knappt tänker
på det.
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Bondekommitten i Tessenei sammanträder
Kvinnorna är på väg att frigöra sig från sina traditionella roller och deltar i diskussioner och politiska möten
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Alltfler kvinnor deltar aktivt i kampen

EDYU (the Eritrean Democratic Youth Union) har under den
korta tid den existerat gjort märkvärdiga framsteg när det gäller
att mobilisera ungdomen i de befriade områdena. Organisa tionen
verkade aktivt redan innan städerna befriades. Adi Quala, en liten
stad i höglandet nära etiopiska gränsen, är ett intressant exempel.
Staden befriades den 12 augusti 1977. Befrielsen fåregicks här som
på andra håll aven noggrann fårberedelse där ungdomarna i den
ockuperade staden spelade en stor roll. De samlade information och
vidarebefordrade den till ELF som hade en styrka stationerad i en
by i närheten. Informationen kom de över genom att fårbrödra sig
med ockupanterna, särskilt med de eritreaner som rekryterats till
den etiopiska armen. Ofta lyckades de också fårmå sina landsmän
att desertera. De ordnade hemliga möten där de gav politisk
orientering och spred flygblad. "Vi gjorde motstånd", säger en
medlem i organisationen, "inte i fårsta hand därfår att vi hade
fårbindelse med ELF utan därfår att vi själva hade erfarenhet av
fårtrycket."
Ungdomsorganisationen i Adi Quala är indelad i 10 grupper
med II medlemmar i varje grupp. Varje grupp möts två gånger i
veckan och två gånger i veckan träffas också samtliga grupper till
stormöten. Dvs varje individ går på möte fyra gånger i veckan.
Organisationen har utsett en provisorisk ordfårande och fårbereder nu val av styrelse - "men fårst måste vi lära oss demokrati och
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Ungdomsorganisationen deltar ofta frivilligt i arbeten som renhållning av
städerna, övervakning av att de fastställda priserna hålls av affärsmännen
eller som här med anläggningen aven park

vi måste också lära känna varandra för att komma underfund med
vilka som är lämpliga att leda oss".
"Har ungdomsorganisationen några praktiska uppgifter?"
"Det är vi som ansvarar för priskontrollen i samarbete med den
ekonomiska byrån. ELF har ju infört prisstopp på en del nödvändighetsvaror och det är vi som kontrollerar att affårsmännen verkligen håller priserna. Så har vi hand om biblioteket och ger råd åt
folk som vill läsa. Vi håller också på att ta över säkerheten i Adi
Quala. Vi vill inte att de aktiva befrielsekämparna ska vara här i
stan, dom behövs mycket bättre vid fronten. Så vi har övertagit
försvaret. En annan viktig uppgift är att sköta renhållningen i stan.
Vi städar upp på gator och torg och försöker lära folk något om
hygien, det har ingen gjort förut. Ja, så försöker vi i största allmänhet aktivera dom som är lata. Naturligtvis måste alla massorganisationer vara med och lösa våra många problem. Men vi menar att
ungdomen alltid måste gå i spetsen."
Medlemmarna i ungdomsorganisationen är i åldern 15-35 år.
Men dessutom finns en underorganisation, pionjärerna, med barn
i åldern 7-15 år. De får förstås politisk utbildning men också
militär. De exercerar med trägevär som de själva yxat till.
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I höglandet

När solen sjunkit ner bakom bergskammarna så sjunker också
temperaturen i höglandet. Det blir kallt, svinkallt. Jag sitter klädd i
ylletröja och svept i filt och fryser så tänderna skallrar i takt med
musiken. Men det är nog bara jag som tänker på kylan. Jag är
omgiven aven mångtusenhövdad publik som böljar av entusiasm.
Vi lyssnar till ELFs musikgrupp - the Eritrean National Music
and Theatre Revival Troupe.
Truppen består av ett 60-tal män och kvinnor som turnerar inte
bara i de befriade områdena utan också i utlandet. De sjunger på
Eritreas nio språk med musik, dans och dräkter från de nio nationerna. Det är viktigt att visa upp mångsidigheten i den eritreanska
kulturen, att få människor att acceptera de nationella, språkliga
och religiösa olikheterna. Acceptera och uppskatta.
Men "uppskatta" räcker inte får att beskriva truppens mottagande. Föreställningen börjar vid B-tiden på kvällen och fortsätter
till halv 4 på morgonen - sju och en halv timme utan paus! Och jag
ser inte en enda människa som lämnar platsen. Publiken sitter på
den kalla marken klädda i tunna bomullskläder eller står i bakre
leden. Ett par militiamän går omkring med käppar och ser till att
de närmaste sitter så att de som står längst bak kan se.
Musikgruppen startade redan 1969 då några unga entusiaster
slöt sig samman får att fårsöka bevara något av Eritreas kultur.
Som alltid i koloniserade länder fårsökte kolonialmakten, Etiopien,
undertrycka och om möjligt utplåna den inhemska kulturen genom
att tvinga på eritreanerna det etiopiska språket och den etiopiska
kulturen. Och genom att stänga teatrar, fårbjuda eritreansk litteratur och eritreanska sånger och genom att fängsla eritreanska
fårfattare, sångare och skådespelare.
Ett starkt uppsving fick verksamheten i början av 1975 under det
stora slaget om Asmara då många av de ledande eritreanska
sångarna och musikerna lämnade det komfortabla stadslivet och
anslöt sig till revolutionen. De ägnar sig nu helt åt att återuppliva
den gamla musiken. De skriver nya revolutionära sånger baserade
på traditionell musik och de fårsöker framfåralIt få eritreanerna att
inse vilket rikt och mångsidigt kulturarv de har. Förståelse får
126

Vid irifarten till städerna kontrollerade milis körtillstånd
andra stammars och nationers kultur inom det egna landet är en
av förutsättningarna för den nationella enigheten.
Orkesterns utrustning är toppmodern med väldiga förstärkare
och högtalare drivna aven generator som de medför på sina
turneer. Elektriska gitarrer, elorglar och traditionella stränginstrument, också de elektrifierade.
Mellan numren framträder en kader och håller en liten föreläsning på 10-15 minuter. Han går igenom Eritreas hela historia fram
till våra dagar. Han berättar om situationen idag, om problem,
svårigheter, motsättningar men också förstås om framgångar, politiska och militära. Han beskriver situationen utanför Eritrea, de
olika befrielserörelserna i Etiopien, striderna i Somalia, de hundratusentals flyktingarnas situation. Och publiken sitter trollbunden och knäpptyst.
Under musiknumren stiger ibland entusiasmen och inlevelsen så
att publiken måste delta. är t ex gruppen sjunger om militian och
deras insatser så lösgör sig några gamla militiamän från publiken
och börjar en improviserad dans medan de triumfatoriskt svänger
sina urgamla muskedunder i luften.
I maj 1974 sprängde ELF anläggningarna vid koppargruvan i
Debaroa som tillhörde och drevs av Ethio-Nippon Mining Co.
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Tidningar och böcker trycks med enkla hjälpmedel ute i fält
Byggnaderna reparerades och sprängdes på nytt. Japanerna gav
upp och lämnade gruvan som sedan dess legat nere.
Men etiopiska trupper blev kvar och i februari 1977 inledde ELF
en offensiv i området. Den varade i två månader, i april tvingades
etiopierna på flykt mot Asmara som ligger ett par mil norrut.
Idag är rälsen som leder in i gruvgångarna uppriven, flera
byggnader ligger helt eller delvis i ruiner. Men generatorer och
hissar förefaller vara i gott skick och likaså gruvtornet. Antagligen
krävs det inte alltför stora insatser för att sätta igång gruvdriften
Igen.
I närheten av koppargruvan ligger Conceria Debaroa, garveri
och läderfabrik. Tidigare italienskt, nu övertaget och drivet av
ELF. Skinnen garvas och av lädret tillverkas bälten, ammunitionsväskor och skor.
Fabriken är mörk och smutsig med ett virrvarr av drivremmar
kors och tvärs under taket. Ungefär så föreställer jag mig att
småindustrierna i Europa såg ut vid sekelskiftet. En enkel men
förmodligen livsfarlig kraftöverföringsmetod.
Vi besöker fängelset i Adi Quala. Det ligger tomt och övergivet.
Men i februari 1975 satt 900 langar här, de flesta politiska. En natt
tömdes hela fängelset. Alla langar fritogs genom en kupp av ELF.
Det skedde med hjälp av några langvaktare vid fängelset som
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samarbetade och som samtidigt anslöt sig till revolutionen. Aktionen i Adi Quala hade samordnats med en liknande i Asmara där
samma na tt 104·00 fångar fri togs.
Från Adi Quala är det bara någon mil till etiopiska gränsen.
Gränsen utgörs aven flod, Mareb. Vägen går över en bro från
Eritrea in i den etiopiska provinsen Tigrai. Det är en bred asfalterad väg och vi susar utan cermonier in i Etiopien. Gränsen bevakas
av ELF. Några mil in i landet ligger den fårsta staden Rama som
hålls av ELF i samarbete med TPLF - Tigrai Peoples Liberation
Forces.
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"Eritreas kamp gav oss mod
och inspiration"

TPLF är en av det tiotal befrielseorganisationer som opererar inne
i Etiopien. TPLF samarbetar intimt med både ELF och EPLF.
Delar av landsbygden och flera städer har befriats. Befrielses tyrkorna ligger bara 3-4 kilometer utanför staden Adua där etiopierna 1896 i grunden besegrade en italiensk arme. Jag träffar en
kader från TPLF, Fessehetsion, som berättar om bakgrunden till
TPLFs befrielsekamp.
"Tigrais historia under de senaste hundra åren handlar om
förtryck från amharabefolkningen i Addis Abeba. Först under
Menelik, senare under Haile Selassie och nu under dergen. Vår
första verkligt folkligt förankrade rörelse uppstod 1943. Den riktade sig mot feodalherrarna som samarbetade med amharerna. Det
var en väpnad resning, som bara kunde slås ner sedan Haile
Selassie bett britterna om hjälp. De skickade bombplan från Aden
och bombade marknadsplatser i städerna, särskilt i Makalle, vår
huvudstad. Tusentals människor dödades och lemlästades och
upproret kvästes. Men vad som inte kvästes var andan från den
tiden. Den levde kvar ända tills TPLF bildades 1974."
"Den andan gjorde Haile Selassie allt for att utrota. Tigrai
försummades ekonomiskt, fullt avsiktligt. Det finns praktiskt taget
inte en enda industri i hela Tigrai. Tanken var att ekonomisk
utveckling också skulle medföra politisk utveckling och det ville
fårstås regeringen undvika till varje pris. Skolväsendet är lika
fårsummat. Bara 4 % av barnen går i skola och för en befolkning
på :> miljoner finns det bara fyra illa utrustade gymnasieskolor."
"1 början av 60-talet startade ELF sin befrielserörelse. Eritreas
kamp gav oss mod och inspiration. Vi fick möjlighet att lära oss
något om modern gerillakamp. När Haile Selassie störtades så
hade vi kanske under en kort tid ett hopp om att förhållandena
skulle bli bättre. Men ingenting har ändrats sedan militärerna tog
makten i Etiopien. De fortsatte Meneliks och Haile Se1assies politik."
"Vad kämpar ni får? Full självständighet eller ...?"
"TPLF är en nationell demokratisk rörelse. Vad vi vill är självbestämmande. Det är möjligt att det kan uppnås inom en federation eller konfederation med Etiopien. Men går inte det så finns
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möjligheten att ingå en federation med ett självständigt Eritrea.
Och i sista hand kan vi tänka oss ett fullt självständigt Tigrai."
I östra Etiopien bor somalier. Där opererar WSLF, West Somali
Liberation Front. Jag träffar generalsekreteraren, Abdullahi Hassan. I november 1977 under framgångens tid. WSLF har lagt
under sig hela Ogadenöknen med bl a staden Jijiga. Med starkt
stöd från Somalia. Nu hotar de städerna Harar och Dire Dawa.
Men Abdullahi Hassan har betydligt vidsträcktare ambitioner. Jag
råkar nämna Ogaden. Han blir lätt irriterad.
"Ogaden är bara en bit av provinsen Harar. Vi vill befria hela
Västsomalia, det område som bebos av somalier. Hela provinsen
Harar och vidare provinserna Bale, Sidamo och Arussi. 10 miljoner människor, 650.000 kvadratkilometer."
650.000 kvadratkilometer! Det är halva Etiopiens yta. Lika stort
som republiken Somalia. Men med tre gånger så många invånare.
Sveriges yta är 450.000 kvadratkilometer.
"När ni har befriat ert land kommer ni då att ingå som en del i
republiken Somalia eller kommer ni .att bilda en egen stat?"
"Först ska vi befria oss från de etiopiska kolonialisterna sen ska
folket i det befriade området i demokratisk ordning få bestämma
hur de vill ha det."
"Men ni måste väl ändå ha en uppfattning om vad for sorts
samhälle ni har tänkt er efter befrielsen?"
"Vi är inte kommunister och inte kapitalister for vi har inga
pengar. Men vi kommer att skapa ett rättvist samhälle fOr alla."
Jag far iväg till fronten. Besöker Jijiga där befolkningen målar
över etiopiska skyltar och ersätter dem med somaliska. Väldiga
mängder krigsmateriel har fallit i befrielsefrontens händer - stridsvagnar, luftvärnskanoner, handeldvapen och hela berg av ammunition. Män, kvinnor och barn får militär utbildning infOr den
motoffensiv som alla väntar på.
I mars 1978 kommer den. Med massivt stöd från Sovjet och
Kuba sveper den etiopiska krigsmakten fram genom öknen och når
somaliska gränsen på några veckor. Nu fortsätter WSLF kampen i
form av gerillakrig medan Somalia ligger lågt i väntan på militärt
stöd från västmakterna.
Jag träffar Hanfare Ali Mirah i Djibouti. Han är son till sultanen
Ali Mirah, afarfolkets ledare tills han 1975 tvingades fly från
Etiopien till Saudiarabien. Hanfare Ali Mirah leder nu ALF, Afar
Liberation Front. ALFs befrielsekamp är liksom WSLFs rent nationalistisk. Något politiskt program har ALF lika lite som WSLF.
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"Folket ska få bestämma vilket socialt och ekonomiskt system vi
ska ha efter befrielsen."
"Kommer sultanatet att återupprättas?"
"Det ska som sagt folket bestämma, men jag försäkrar att vi ska
skapa ett rättvist samhälle för alla."
"Får ni någon hjälp från utlandet?"
Hanfare Ali Mirah räknar upp en rad länder som bistår militärt
eller på annat sätt. Somalia, Saudiarabien, Egypten, Nordjemen,
Irak. Jag försöker få en uppfattning om vilket område han har
tänkt sig att ett framtida Afarland ska omfatta. Han svarar med att
räkna upp i vilka provinser det bor afarer: Tigrai, Shoa, Wollo,
Eritrea och Harar. Men han vill dock inte att hela dessa provinser
ska ingå i afarernas land.
"Afarerna är nog världens mest förtryckta och glömda folk",
säger han. "Rika länder kom från alla håll och hjälpte Etiopien,
men ingen kom nånsin till oss. Sverige tex byggde många skotor i
Etiopien men inte en enda hos oss. Det finns tre och en halv miljon
afarer och av dom kanske 20 har fått utbildning. Och vi har inte en
enda klinik eller ett enda sjukhus."
Jag frågar om ALFs militära aktiviteter. "När tänker ni t ex
förstöra vägen mellan Addis Abeba och Assab?"
"Jag försäkrar dig att innan du har lämnat Afrika och återvänt
till ditt land kommer vägen att vara förstörd", svarar han.
Ett par veckor senare läser jag i en tidning i Sudan att vägen
sprängts på ett par ställen men att etiopiska ingenjörstrupper
snabbt lagat den igen.
"Nej", säger Ali Mirah när jag frågar om det är någon större
skillnad på förtrycket nu och under kejsaren. "Om man skjuter
människor med en ljuddämpare på vapnet som Haite Se1assie
gjorde eller öppet och bullrande som dergen, det gör ingen skillnad
för den som blir skjuten."
Varken TPLF i Tigrai eller WSLF i västra Somalia eller ALF i
afarernas land har något klart utformat politiskt program. Dessa
befrielserörelser kämpar mot det etiopiska förtrycket och har oklara föreställningar om hur deras samhällen ska utformas i framtiden. "Det ska folket bestämma", och "det ska bli ett rättvist
samhälle", är de vanligaste svaren.
I Addis Abeba träffar jag en av de ledande medlemmarna i dergen
Brihanu Bayih. Han talar om den regionala självstyrelsen.
"När det är möjligt kommer vi att genomföra regionalt självstyre. Det innebär att i framtidens Etiopien kommer alla folk och
etniska grupper att få administrera sig själva. De kommer att få
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utveckla sin egen kultur, sitt eget språk. De ska alla ra samma
rättigheter, komma varandra närmare och gemensamt bygga upp
ett starkare Etiopien."
"Men kommer verkligen regionalt självstyre att tillfredsställa
eritreanerna? Är inte Eritrea ett speciellt fall med helt andra bakgrunder och förutsättningar än andra regioner i Etiopien?"
"Nej visst inte. Det tycker inte vi. Den enda skillnaden är att
Eritrea varit under kolonialt styre i 60 år och att det funnits
utbrytarrörelser där i mer än 15 år. Dessa utbrytarorganisationer
utnyttjades under den förra regimen av progressiva och socialistiska länder, men nu utnyt~as de av arabländer och imperialister mot
den etiopiska revolutionen. Men människorna i Eritrea var mycket
lyckliga när vi utfårdade vår 9-punktsdeklaration om regionalt
självstyre. Idag vill de eritreanska massorna ha enhet med Etiopien och regionalt självstyre. Men de kan inte själva bestämma
över sitt öde eftersom de kontrolleras av de här utbrytarna som
beväpnats till tänderna av reaktionärerna. Vi ska befria det eritreanska folket från de där utbrytargrupperna eller också hoppas vi
att några progressiva grupper kommer att framträda som accepterar regionalt självstyre. Det tror vi skulle vara lösningen på problemen i Eritrea."
Om dergen verkligen menar allvar med sina löften om regionalt
självstyre så är det möjligt att det kommer att tillfredsställa en del
folk i Etiopien. Knappast somalierna men kanske afarerna och
tigreerna, kanske också andra folk. Men inte eritreanerna. Det
tåget har gått för länge sen. Kanske skulle det ha fungerat 1974 om
Aman Andom ratt genomföra sina förhandlingar. Men inte nu
längre.
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Efterskrift

Det var i början av 1978 som jag lämnade Eritrea efter den tredje
resan. Trots de omfattande terrorbombningarna - som jag själv
såg en glimt av - så var jag full av hopp när jag for därifrån.
Naturligtvis därför att jag känt så mycket hopp runtomkring mig,
sett så mycket entusiasm och revolutionär glöd. Jag var helt övertygad om att allt detta inte kunde förintas med aldrig så mycket
napalm och splitterbomber.
Nu - i slutet av 1978 - när jag avslutar den här boken är jag
fortfarande lika övertygad om att de eritreanska befrielserörelserna
aldrig kan besegras militärt. Detta trots att etiopierna under sommaren tagit tillbaka nästan alla städer. Det har tvingat eritreanerna att återgå till gerillakrigföring. I september 1978 kunde de
redan rapportera en rad framgångar som följd av den nya strategin: Oljeraffinaderiet och flygfältet i Assab har sprängts, samtliga
ockuperade städer är belägrade av befrielsestyrkor som nu försöker
isolera etiopierna i deras fästen och "förvandla de ockuperade
städerna till deras gravplatser", som en ELF-representant uttryckte det.
Men naturligtvis har den etiopiska offensiven inneburit ett stort
bakslag för eritreanerna. Det allvarligaste är kanske att 120.000
människor flydde från städerna och nu lever som flyktingar i eget
land. De flesta lever under usla förhållanden, de saknar mat,
kläder, medicin. Det stora jordbruksområdet runt Tessenei har
fallit i etiopiernas händer och försörjningsläget som verkade
hoppfullt för bara några månader sen är nu närmast katastrofalt.
Men vägarna från Sudan har etiopierna inte lyckats skära av. De
hålls fortfarande öppna och nattetid rullar lastbilar in över gränsen
med förnödenheter. Och det viktiga jordbruksområdet utanför
Agordat - Tekreret - har etiopierna inte lyckats förstöra eller
ockupera trots stora ansträngningar.
Både ELF och EPLF ligger lågt när det gäller att uttala sig om
det ryska och framförallt det kubanska engagemanget i Eritrea.
Men både den ryska och den kubanska grundinställningen till
kriget i Eritrea är fullt klar - det är, säger man, fråga om en intern
etiopisk konflikt, helt annorlunda än exempelvis kriget i Ogaden.
Det är också helt klart att etiopierna för kriget med hjälp av ryska
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vapen och kubanska militära instruktörer. Oklart är det däremot
om kubanska militärer aktivt deltagit i själva striderna. Det finns
en ovilja hos befrielserörelserna att anklaga kubaner och ryssar
som de betraktar som sina "naturliga vänner". Och det finns också
en liknande ovilja hos kubaner att öppet ingripa i striderna.
Många av de bästa eritreanska kadrerna har ändå utbildats på
Kuba och Eritreas befrielsekamp har alltid stötts av Kuba. Dessutom är det naturligtvis inte okänt för kubanerna att ELF och
EPLF har ett massivt folkligt stöd. Man vågar anta att både ryssar
och kubaner försökt olika utvägar att medla och finna fredliga
lösningar på motsättningarna. Men kriget har fortsatt, blivit hänsynslösare och blodigare.
Jordbruksområden och städer kan intas och förintas. Men en
motståndsvilja som vuxit fram under 17 års krig är betydligt
svårare att slå ner. Den alfabetisering och politiska skolning som
bedrivits särskilt under senare år har ökat medvetenheten och
kunskaperna om det etiopiska förtrycket. Det har givit en teoretisk
överbyggnad till de erfarenheter som alla har gjort och det har givit
en beslutsamhet som många har jämfört med det vietnamesiska
folkets. Men det finns en kanske avgörande svaghet.
Trots det våldsamma etiopiska trycket så tycks ELF och EPLF
ha svårigheter med enandet. I mars 1978 såg det visserligen ut som
om en överenskommelse skulle ha nåtts. Meningen var att en
gemensam kongress skulle förberedas, en kongress som skulle genomföra ett fullständigt enande med ett politiskt program, ett ledarskap och en befrielsearme. Någon sådan kongress verkar vara
mycket avlägsen just nu (oktober 1978).
Det eritreanska folket har mycket litet förståelse för de mer eller
mindre subtila skillnaderna mellan de båda rörelserna. Det finns
de som hävdar att folket i sina krav på enighet nått en högre form
av medvetenhet än ledarna för befrielserörelserna. Nu behövs det
kanske inte så mycket medvetenhet för att tveka inför kravet att
kämpa mot bröder och släktingar i den andra rörelsen. Det var det
som skedde mellan 1972 och 1974 och den tiden frams tår säkert
som en mardröm för större delen av det eritreanska folket. En
skräckperiod som inte får upprepas. Den framgångsrika kampen
mot fienden i början av 1975 då ELF och EPLF kämpade sida vid
sida visar ju också att ett enat Eritrea inte kan besegras militärt.
Ett enat Eritrea står också starkare politiskt och ekonomiskt.
Och det kommer att behövas. Ingen av staterna runt Röda havet
och ingen stormakt kommer att stå likgiltig eller overksam när
Eritreas öde avgörs. Inte Etiopien med sitt behov av hamnar, inte
Saudiarabien med sin dröm om Röda havet som ett arabiskt inhav,
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inte Iran, inte Israel, inte USA eller Sovjetunionen, alla med sin
önskan om kontroll av Bab el-Mandeb-sundet som förbinder Röda
havet med Indiska oceanen.
Bara ett enat Eritrea kommer att ha en möjlighet att stå emot de
ekonomiska påtryckningar som arabländerna kommer att utöva.
Men många fruktar att inte ens ett enat Eritrea kommer att kunna
undvika en arabisering. De hävdar att Eritrea när det väl fått sin
självständighet måste söka åstadkomma ett nära samarbete med
Etiopien. Om båda dessa länder väljer en socialistisk och antiimperialistisk väg så skulle båda ha allt att vinna på ett sådant
samarbete.
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