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Inledning
Eritrea är ett litet land som ligger vid Afrikas ”horn” i de östra delarna vid röda havet. Landet
är ett av världens senast tillkomna länder och dess snart tjugo åriga historien har mestadels
präglats av krig och fattigdom. Landet har cirka 5.2 miljoner invånare och huvudstaden
Asmara, som ligger i mitten av landet, har 600 000 invånare. Eritrea gränsar till Sudan,
Etiopien, Djibouti och har en 2.2 mil lång kust. Valutan heter Nakfa och de huvudsakliga
språken är Tigrinja och Arabiska. 1 2
Ekonomisk historia
Eritrea är ett land som länge präglats av stridigheter med sitt (nuvarande) grannland Etiopien.
Man deklarerades som självständigt från Etiopien först 1993. Eritrea, som tidigare var en
engelsk koloni, hade i 30 år kämpat för sin självständighet vilket skapat en stark
sammanhållning mellan de olika religionerna i regionen. Nästan 50 procent av befolkningen
tillhör kristendomen och 50 procent islam men de fick under kampen för sin självständighet
en samhörighetskänsla och framtidstro när de slogs på samma sida och de lever trots
religionsskillnaderna, vilket i många länder utgör problem, som ett ganska enat folk.
1998 hamnade Eritrea i krig med Etiopien igen, denna gång handlade konflikten om
gränsdragningen och landuppdelningen mellan de nyblivna grannländerna. Till följd av
stridigheterna dog 70 000 människor och ännu fler blev utan hem. Dessutom förstördes stora
delar av Eritreas jordbruk och i och med att 80 procent av befolkningen arbetar inom
jordbruket var det en stor förödelse för dem. 3
2002 togs beslut angående den krigsstartande gränskonflikten och sedan dess har man
undvarat krig men FN:s fredsbevarande styrkor måste fortfarande patrullera mellan länderna
för att förhindra ett nytt krig.
Sedan självständigheten 1993 har Eritrea varit ett av världens fattigaste länder och den
Etiopiska offensiven gjorde att tillväxten 1999 var noll och 2000 minus en procent. Som en
parantes kan tilläggas att i slutet av kriget, 2002, utgjordes 12 procent av Eritreas BNP av
militära utgifter.4
En åtgärd man har vidtagit för att bygga upp ekonomin efter krigandet, är den så kallade
warsai-yekalo kampanjen. Man ville först och främst, efter all förstörelse, återupprusta landet
och hade tre ändamål. Man ville återuppbygga landet och byggde bland annat vattendammar,
reparerade infrastrukturen och skaffade storskaliga jordbruk. Det andra målet var att minska
arbetslösheten som uppstått då jordbruket blivit förstört och via upprustningen skapades
många arbetstillfällen. Det sista målet man hade var att föra över goda mål och värderingar till
kommande generationer så att självständigheten och landets arv inte skulle gå förlorat. Detta
gjordes genom att man lät alla värnpliktiga (värnplikt var obligatoriskt) arbeta med detta.
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Man ville dessutom få till turism och öka de utländska investeringarna i landet och var därför
tvungna att upprusta och snygga till landet för att ge ett gott intryck till resten av världen. 5
I och med att värnpliktiga användes som arbetskraft innebar det en stor besparing i
statsutgifterna då arbetskraften var gratis, man använde dessutom mycket billigt material från
landet och försökte hålla ned kostnaderna. Regeringen försökte även bygga upp den
begränsade fiskeindustrin och ta del av landets resurser i havet för att bygga upp ekonomin.
Resultaten för aktionen stämmer dock inte helt överens med målen man hade. Eritrea ser ut att
gå mot en planekonomi och det som innan kriget var en växande ekonomi har inte bara
avstannat utan har nu till och med blivit en krympande. Utlandsinvesteringarna har näst intill
upphört och de ekonomiska problemen har dessutom förstärkts av att nästan hela
arbetskraften är upptagen i militärtjänsten. Det innebär, något märkligt, att trots att ekonomin
krymper finns det för lite arbetskraft. Eritrea har dessutom återigen hamnat i en period av stor
utvandring. Militärtjänstgöring och kriget får varje år tusentals eritreaner att fly landet.
Många av de åtgärder man vidtog efter kriget fick inte alls bra effekter. Bland annat har de
beslut man tog gällande valutahandeln och andra handelsregleringar lett till en försvagning av
den privata sektorns investeringar på grund av den offentliga sektorns ökade investeringar och
konsumtion.
Detta är några av anledningarna till att Eritreas styre ofta kritiseras. 6
Eritreas vapenkonflikt
Under många århundraden har Eritrea haft förutsättningar att ses som en attraktiv hamnnation
med tanke på dess läge precis vid kusten till röda havet. Olika folkslag har styrt i regionen och
allt ifrån det Egyptiska kejsardömet, araber, muslimer och kristna har kallat Eritreas
landsområde som sitt.
Eritrea var på 1800-talet och in i början av 1900-talet en italiensk koloni men förlorades till
Storbritannien under andra världskriget. Britterna styrde sedan i 11 år innan FN tog över 1952
och bildade en federation mellan Eritrea och Etiopien.
Under 60-talet utbröt en revolution i de muslimska områdena mot de närvarande etioperna på
Eritreansk mark. Revolutionen utmynnade i ett krig som höll på i 30 år och den etiopiska
militärregimen störtades 1991. I kriget miste 300 000 människor livet, men det medförde att
Eritrea blev självständigt 1993. 7
Eritrea har länge strävat efter att bli mer självständiga och vill inte ha så mycket att göra med
sitt fientliga grannland Etiopien. I grund och botten har detta lett till ett hat mot varandra som
har pågått under flera år. På senare år har Eritrea skaffat en ny valuta vilket gjort det svårare
att förhandla med Etiopien. Denna osämja ledde så småningom till ett nytt krig. Startskottet
på nästa krig var när Eritreas styrkor, 1998, gick in i Badme som under en längre tid varit en
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omstridd ort i gränsdragningskonflikten. 8
Den huvudsakliga orsaken till kriget var konflikter om landområden som omfattade jordbruk,
potentiellt mineralrike och att Etiopien vill få tillbaka kontrollen över hamnstaden Assab som
ligger vid röda havet, där det även finns potentiella oljereserver.
Ett fredsavtal skrevs mellan länderna år 2000 och innebar slutet på kriget. Vid uppdelningen
skulle dock Eritrea få Badme området vilket Etiopien inte accepterade. Man är fortfarande
inte överrens och man är rädd att konflikten ska dras upp igen och innebära ett nytt krig. Idag
patrullerar FN-trupper längs gränsen. Som tillägg kan sägas att Badme-området mestadels
består av öken och är nästintill obeboeligt. 9
2008 hade man en konflikt med grannlandet Djibouti som påstod att Eritrea hade militära
styrkor på deras mark. Etiopen backade upp Djibouti med att sätta upp långdistansrobotar mot
Eritrea. Amerikanska och franska trupper fick tillsammans med FN bort de Eritreanska
trupperna från Djibouti men läget är fortfarande spänt.
Dessa konflikter under åren har lett till att landets ekonomi skadats rejält och nästan stannat
upp helt. Vi får se hur länge Eritrea klarar sig utan ett nytt krig. 10

Geografi
I den eritreanska flaggan symboliserar den blå färgen tillgången till havet, den röda
befrielsekampen och den gröna växtligheten. Kransen symboliserar segern och freden. 11
Största delen av landet gränsar till röda havet och vid den norra kusttrakten består landet av
lågland. I Söder finns en vulkanisk platå och i de inre delarna ligger det som kallas det
Etiopiska höglandet. Afartriangeln ligger i södra Eritrea och består av en öken (Danakilöknen)
som ligger under havets nivå. På dagen kan temperaturen i denna ökensänka vara 60 grader
för att på natten övergå i minusgrader. Vid kusten är klimatet hett och torrt och i januari ligger
temperaturen runt 24 grader Celsius och i juni runt 34 grader. I landets inre delar råder ett
mildare höglandsklimat. 12
Eritreas export skvallrar om små naturresurstillgångar, eller i alla fall små möjligheter att ta
tillvara på dem. Men trots den lilla exporten finns tillgångar i guld, zink, koppar, salt och fisk.
Det antas finnas olja och naturgas längs Eritreas kust vid röda havet, men fram till och med
2007 har inga fyndigheter gjorts även om utländska bolag har varit där och letat. Inne i landet
finns det rikligt med guld, koppar, järn och andra mineraler men då läget har varit ostabilt i

8

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/1070813.stm
http://www.globalis.se/Konflikter/Etiopien-och-Eritrea
10
http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/15594-djibouti-kan-ga-i-krig-mederitrea
11
http://www.mikaelplahn.se/land12.html
9

12

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Eritreas_geografi

4

2010-06-03
Karlstad universitet

landet under en lång period med krig och politisk instabilitet förekommer det ingen utvinning
i större skala. 13
Torka har länge hämmat landets utveckling vilket är mest utmärkande vid kusten. Mer regn
faller inåt landet på högplatån men även här är långa torkperioder vanliga. I och med att
skogen som tidigare växte här, under upprustningen av landet, kom att avverkas har
problemen med torkan blivit än värre. Torkan är ett stort problem för landets alla jordbruk och
således för stora delar av folket. 14
Styrelseskick
Ända sedan självständigheten har Isaias Afewerki varit president i Eritrea, han leder också det
enda tillåtna partiet; Folkfronten för demokrati och rättvisa (PFDJ). Grundprinciperna för den
författning som antogs 1997 var demokrati och flerpartisystem. Men efter kriget mot Etiopen
1998-2000 utvecklades landets så kallade demokrati till en enpartistat som kan liknas med
Nordkorea.
Upp till 50 års ålder råder det allmän värnplikt och obligatorisk samhällstjänst. De som gör
värnplikt tillåts inte att lämna landet, och om någon lämnar landet ändå kan regimen straffa
deras anhöriga, antingen med fängelse eller böter. I den författning som inte tillämpas står det
att presidenten utses av ett parlament (nationalförsamlingen) för högst två femåriga
mandatperioder. Trots detta har PFDJ-partiet haft makten i landet ända sedan
självständigheten 1993.
Religiös frihet, krav på demokrati och yttrandefrihet tolkas av regeringen, som ett hot mot den
nationella säkerheten, vilket understryker bristen på demokratiskt styre. 15
Isaias Afewerki
På 1960-talet ledde gruppen Eritreanska Librationens Front (ELF) kampen för självständighet
från Etiopen. 1970 bröt sig några av medlemmarna ut från gruppen och bildade Eritreanska
folkets befrielsearme front (EPLF). Under sent 70-tal hade EPLF blivit den ledande väpnade
Eritreanska grupp i kriget mot Etiopen. Ledaren för gruppen hette Isaias Afewerki.
Efter att de Etiopiska styrkorna i Eritrea besegrats tog trupper från EPLF kontroll över sitt
land. 1991 fastställdes en provisorisk regering, PGE, till dess att en folkomröstning skulle
hållas om självständighet. Isaias Afewerki blev ledare för PGE. 1993 röstade eritreanerna med
stor majoritet för självständighet, landet blev en självständig stat den 27 april samma år. Efter
självständigheten stod regeringen inför stora utmaningar för att förbättra landets förhållanden.
Politiska, ekonomiska och sociala system är idag under strikt kontroll och nästan inga
medborgliga rättigheter tillåts. Isaias Afewerki var ledare för EPLF under kriget mot Etiopen
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och har sedan landet blev självständigt varit president och ledare för det enda tillåtna partiet,
PFDJ. 16

Korruption
Eritrea har länge hävdat att man, jämfört med sina grannländer har en låg grad av korruption i
landet, men efter 1998 tycks korruptionen ha ökat. På en 10 gradig skala, Corruption
Perceptions Index, där 10 är bäst hade man år 2004 ett värde på 2.6 men man lyckades klättra
till 2.9 år 2006. De klättrade även från 107e land på listan år 2005 till 93e år 2006. För att
jämföra med något har Eritrea samma poäng som bland annat Argentina och Bosnien och
jämför man korruptionen med många andra variabler på olika jämförelsesidor är 93e plats
ganska bra ur Eritreas perspektiv.17
I december 1998 skrev Peter Worthington i Toronto Sun att även om Eritrea var fattigt var det
ett av världens säkraste och minst korrumperade länder. Han skrev dessutom att de inte
gillade bistånd utan bara tog emot biståndet på vissa villkor. Detta var alltså innan kriget fått
sina konsekvenser i landet och man kan inte jämföra innan krigstiden med dagens situation
men enligt honom var alltså Eritreas situation inte alltför dålig. 18
Den femtonde februari i år antydde President Isaias Afwerki att man hade kontroll på
korruptionen i landet. Afewerki hävdade att det eritreanska folkets ärlighet och värderingar
tillsammans med regeringens jobb har fått bort obehags- eller otrygghetskänslan som finns i
många av deras grannländer. 19
Någonstans får man ändå se till objektiva mätningar och enligt Corruption Perceptions Index
måste man ändå säga att även om det förekommer korruption men att det inte är landets
största problem. 20
Kvinnans ställning i Eritrea
Eftersom det Eritreanska samhället är uppbyggt på gamla principer är kvinnans ställning
sämre än mannens. Det 30 år långa befrielsekriget från Etiopien där kvinnor tjänstgjorde sida
vid sida med männen tros vara en faktor som har förbättrat kvinnornas ställning.
De flesta av eritreanerna livnär sig på jordbruk. 2006 utgjorde kvinnorna 41 procent av
arbetsstyrkan och kvinnans deltagande i jordbruksproduktionen är betydelsefull. Vissa
arbetsuppgifter som till exempel plöjning av åkrarna och vallning av djur och andra fysiskt
tunga arbeten utförs mestadels av männen. Kvinnorna får ofta göra lättare men kanske mer
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tidskrävande uppgifter. Exempelvis vandrar de ofta långa sträckor för att hämta vatten och
ved till hushållet. 21
Ungefär 95 procent av kvinnorna i Eritrea beräknas vara könsstympade men i mars 2007
utfärdade regeringen ett förbud mot kvinnlig könsstympning.22 Könsstympning är mycket
smärtsamt och ökar risken att smittas av HIV. Det tillämpas nu i 28 av världens stater och
cirka 140 miljoner kvinnor beräknas ha blivit könsstympade runt om i världen. 23
När det gäller våld mot kvinnorna är det ganska utbrett, det uppskattades att cirka 65 procent
av kvinnorna i Asmara området var offer för våld i hemmet under 2001. Regeringen har även
här tagit en bestämd offentlig ställning mot våld i hemmet.
Konstitutionen och civillagen förbjuder diskriminering mot kvinnor, barn och
funktionshindrade. Regeringen tillämpar oftast dessa bestämmelser.
Tyvärr genomförs lagarna ojämnt på grund av brist av kapacitet i rättsväsendet.
Sedan självständigheten har kvinnor haft en laglig rätt till lika utbildningsmöjligheter, lika lön
och lika arbete. I praktiken har män större tillgång till utbildning, sysselsättning och kontroll
av ekonomiska resurser och skillnaderna är större på landsbygden än i städerna.
Den politiska viljan och engagemanget för jämställdhetsfrågor har bekräftats i landets
makroekonomiska politik, som lyder; ”alla ansträngningar kommer att göras för att öka
medvetenheten i samhället om den avgörande roll som kvinnor för socioekonomiska, politiska
och kulturella omvandlingar av landet. Lika rätt för kvinnor kommer att godtas och alla lagar
som förringar denna rätt kommer att ändras”. 24
Religion
I Eritrea finns det fyra erkända religioner; islam och tre kristna kyrkor. De olika kristna
kyrkorna är koptiskt ortodox kyrkan, romersk-katolska kyrkan och luthersktevangeliska
kyrkan. Enligt en författning från 1997 råder religionsfrihet i Eritrea, men verkligheten ser
annorlunda ut. Staten har sedan början av 2000-talet förbjudit andra religiösa grupper, som till
exempel Jehovas vittnen. Sedan 2002 har 3000 människor från förbjudna religiösa grupper
fängslats. Även anhängare från de erkända religionerna har blivit utsatta för övergrepp och
gripande av den ledande regimen efter 2005. Idag finns det ungefär lika många kristna som
muslimer i Eritrea. Nästan alla kristna tillhör den koptiskt ortodoxa kyrkan och muslimerna
består till störst del av Sunnimuslimer.
Det finns nio olika etniska grupper i landet. Hälften av befolkningen består av Tigreaner, som
är majoritetsfolket. De är kristna och livnär sig på jordbruk i höglandet. En tredjedel av folket
talar Tigré som är närbesläktat med tigreanska, de som talar Tigré är främst muslimer.
Tigreanska, Arabiska och Engelska är de språk som används i offentliga sammanhang. När
befrielsekriget var slut i början på 1990 talet så levde ca 25 % av Eritreanerna utanför landets
21
22
23
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gränser. Efter krigets slut återvände många men en del stannade kvar utomlands. År 2007
fanns det fortfarande ca 100 000 Eritreaner i flyktingläger i Sudan. 25
Lagstiftning
Sedan folkomröstningen om landets självständighet 1993 har ytterligare en folkomröstning
genomförts. Denna gång (1997) gällde omröstningen landets författning, som dock än idag
inte har tagits i bruk. Det anordnades även parlamentariska val 2004 där de 150 ledamöterna i
nationalförsamlingen valdes. Det finns dessvärre inga uppgifter om huruvida dessa val var fria
eller inte. Den nya nationalförsamlingen har för närvarande mycket liten makt och man kan
inte ens bestämma när man ska hålla sina möten och vilka frågor som skall debatteras då
landet inte styrs enligt författningen ännu.
Presidenten väljs av Eritreas nationalförsamling för högst två femåriga mandatperioder i rad.
Presidenten har stor makt och är bland annat överbefälhavare och talman i
nationalförsamlingen. Dessutom både utser och leder han sin regering.
Den eritreanska staten har hård kontroll när det gäller politiska, sociala och ekonomiska
system. Självständigheten hos domstolarna är begränsad och de medborgerliga rättigheterna
existerar knappt. Staten har i flera fall övertagit hus, företag och andra privata egendomar utan
varken förklaring eller kompensation. De har även infört komplicerade regelverk och
behörighetskrav som minskar investeringsattraktiviteten i landet. Rättsväsendet är under
extrem press från regeringen, och sedan 1997 finns det även ett system med specialdomstolar,
där militärer utan juridisk utbildning har fullständig makt. De åtalade har varken möjlighet att
försvara sig eller kalla vittnen, och specialdomstolarna kan även upphäva tidigare domar från
civila domstolar. 26
Eritreas regering hade 2005 brist på utländsk valuta och tog därför fram nya tuffare regler för
att motverka och minska den svarta marknaden för utländska valutor. Folk som blir tagna med
utländsk valuta utan tillstånd kan dömas till två års fängelse och böter på två miljoner nakfa,
motsvarande 130 000 US dollar. En väldigt hög summa med tanke på att medelinkomsten vid
röda havet området är 130 US dollar. 27
Tull samt import- och exportskatter utgör 33,6 procent av statens inkomster. Kommunalskatt
är den största indirekta skatten, i Asmara var 2002 den kommunala skatten på varor fyra
procent och på tjänster 3,2 procent. Tidigare har man haft många tullsatser, för att underlätta
har regeringen beslutat att minska antalet tullsatser från tolv till tre stycken. De har även ökat
råvarutullen från två till fem procent, sänkt högsta pris på en tullsats från 200 till 25 procent
och tagit bort punktskatter på lyxvaror. 28

25

http://www.landguiden.se/

26

http://sv.wikipedia.org/wiki/Eritrea

27

http://www.sudantribune.com/spip.php?page=imprimable&id_article=9066
28
http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Eritrea.html

8

2010-06-03
Karlstad universitet

Ekonomisk situation
Budgetbalans
År 2009 uppgick Eritreas budgetunderskott till $343,4 milj. 29 En av utgifterna i budgeten är
utvecklingsprojektet ”Warsai-Yekalo” som vi berättade om tidigare. Den innebär att folk
arbetar gratis inom staten vilket medför att skatteintäkter går förlorade och utgifterna för
staten ökar. Vid budgetunderskott blir detta till skuld för senare generationer och man skjuter
upp problemen. 30

Befolkningstillväxt
Eritrea har som många andra afrikanska länder en väldigt ung befolkning. Man har en
medianålder på 18,4 år och en befolkning i vilken 43 procent är under 14 år.
Befolkningstillväxten i Eritrea har varit omfattande. Under 2009 var tillväxten 2,6 procent att
jämföras med Sydafrikas 0.28 procent, Zambias 1.63 procent och Etiopiens 3.2 procent. Som
tillägg kan även sägas att Sveriges befolkningstillväxt är ungefär 0.16 procent.
Befolkningsökningen beror på flera faktorer, främst att den genomsnittliga fertiliteten är cirka
fem barn per kvinna samt en markant minskning av barnadödligheten från
11.5 procent 1995 till 5,8 procent 2008. 31
Populationen i Eritrea har växt årligen sedan självständigheten 1993 då befolkningen var cirka
3,2 miljoner. 1998 hade den växt till 3.4 miljoner men den stora skillnaden var mellan 1998
och 2008. Befolkningsmängden växte då från 3.4 miljoner till 4.9 miljoner och 2010 är den
eritreanska folkmängden uppe i 5.3 miljoner. 32 33

Nationellt Sparande
Eritreas nationella sparande (Gross Capital Formation) har från 1993 fram till 2004 legat
stadigt över 20 procent av BNP för att de senare åren fram till 2007 ha minskat till 11 procent
av BNP.
Ett av de viktigaste kriterierna för ekonomisk tillväxt är kapitalfördjupning. Det innebär ökat
kapital per arbetare/capita och är beroende av landets kapitalinvesteringar. Med den
befolkningstillväxt som Eritrea har för närvarande är det svårt för landet att ha en effektiv
produktivitet då många arbetare slåss om begränsat kapital. Ett annat direkt hinder för Eritreas
ekonomiska utveckling är också det dåliga företags- och investeringsklimat som existerar.

29

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/er.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Eritrea
31
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/er.html
32
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/showReport.do?method=showReport)
http://www.heritage.org/Index/Country/Eritrea#monetary-freedom
33
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=50&pr.y
=5&sy=1993&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=643&s=NGDP_R%2CN
GDP_RPCH%2CNGDP%2CNGDPD%2CNGDP_D%2CNGDPRPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CP
PPGDP%2CPPPPC%2CPPPSH%2CPPPEX%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CLP
%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a
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Detta håller både inhemska och utländska investerare på avstånd. 34

Inflation
Inflationen har i Eritrea varit hög under en väldigt lång tid, i genomsnitt elva procent mellan
åren 2006-2008. En hög och fluktuerande inflation har hämmande effekter på ekonomin i
form av negativa påverkningar på inkomstfördelningen och höga bankräntor vilket påverkar
investeringar negativt.35
Orsaken till Eritreas höga inflation har förutom kriget med Etiopien, bland annat varit att
landet 2002 och 2003 drabbades av en svår torka vilket pressade upp matpriserna till en
inflationshöjdpunkt på 25 procent 2004. 2008 steg världsmarknadspriserna på mat och bränsle
vilket ledde till en inflation på 18 procent. Eritreas höga inflation kan också spåras till att
landet inte har en självstyrande centralbank med inflationsmål som underlättar att hålla nere
inflationen. Den eritreanska staten har ägandemajoritet i alla banker. Regeringen har en
omfattande inblandning i finansiella systemen för att på så sätt kunna genomföra sin agenda .
36

Ekonomisk frihet
Eritreas ekonomiska frihet rankas som den fjärde sämsta i världen. Dålig hantering av den
makroekonomiska politiken i kombination med politisk instabilitet under de senaste tio åren
har hindrat den allmänna ekonomiska utvecklingen. Den tvivelaktiga ekonomin är konstant
beroende av bistånd från utlandet.
På grund av betungande regelverk är man kraftigt begränsad att starta och driva ett företag i
Eritrea. Det tar i genomsnitt 84 dagar att starta ett företag, gentemot snittet på 34 dagar i
övriga världen.
I Eritrea är anställningsreglerna flexibla, men deras arbetsmarknad är fortfarande mycket
underutvecklad.
De offentliga utgifterna, exempelvis konsumtion och tranfereringar ligger långt över det
normala. Under det senaste året uppgick de offentliga utgifterna till 55.7 procent av BNP.
Detta beror till stor del på de höga kostnaderna i militären och Warsai–Yekalo kampanjen.
Inflationen i landet är hög, den ligger på ca 11 procent och regeringen har ett fast grepp om
planekonomin. Med hjälp av militärägda företag genomför den sin utvecklingsagenda.
Regeringen har hård koll på användningen av utländsk valuta vilket begränsar åtkomst och
tillgänglighet. Detta gör att importen försvåras, vilket i sin tur ofta leder till ökad
smuggelhandel. Mutor hör till vanligheterna och för att få ett pass eller visum, måste man ofta
muta en myndighetsman.

34

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/showReport.do?method=showReport
http://web.ebscohost.com.bibproxy.kau.se:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&hid
=9&sid=176ffef2-192f-4004-829e-118e9ea601a7%40sessionmgr14
36
http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/showReport.do?method=showReport)
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Eftersom Eritrea har en tendenser till planekonomi, så försvinner de privata investeringarna
mer och mer. Det finns inga organiserade regelsystem, de är slumpartade och oregelbundet
verkställda, vilket försvårar och försämrar förutsättningarna för nyföretagare. Ytterligare
hinder för både inhemska och utländska privata investeringar är tunna gränser för innehav och
utbyte av utländsk valuta, få tvistlösningsmekanismer samt att det är svårt att få licenser.
Regeringen använder ofta rättssystemet till att tillfredställa sina egna behov.
De få finansiella system som finns i Eritrea är dåligt utvecklade och den offentliga
inblandningen är stor. Knappa tillgångar till finansieringar och höga kreditkostnader försvårar
privata investeringar och en ekonomisk tillväxt. Staten äger den största delen av bankerna.
Eritreas största bank ”Commercial Bank Of Eritrea” hålls hårt av regeringen som delar ut
finansiella tjänster till allmänheten med mycket höga säkerhetskrav. Detta leder till att många
små företag får det svårt att etablera och expandera sin verksamhet.
Regeringen har en historia av expropriering (tvångsinlösning) av hus, företag och andra
privata egendomar. Detta kan ske utan förvarning, förklaring eller kompensation och innebär
att staten kan ta vad de vill ha. Det gör osäkerheten i investeringar än större. 37

Att investera i Eritrea
Det eritreanska folket har genom åren inte haft en lätt uppgift om de vill försöka starta ett eget
företag. Det har funnits strikta regler och bestämmelser om vilka som får starta företag och
vilka som får investera i landet. Dessutom är det ingen drömsituation ett företag har i Eritrea
då regelsystemen är oklara och landets domstolar jobbar under regeringen och ofta används
för att främja dess intressen. Privata inhemska investeringar uppmuntras inte lika mycket av
regeringen som utländska och man har ibland uppvaktat noga utvalda utländska företag för att
få dem att investera i Eritrea. Men då man som bekant är hotat av krig och regeringen inte
jobbar demokratiskt samt att en stor del av arbetskraften är upptagen i värnplikten gör detta att
en investering blir väldigt chansartad och inte speciellt trolig. Detta har lett till att Eritrea på
internetsidan heritage.org får värdet 0.0 på en 100 skalig betygsättning av investeringsfrihet.
Dock skall det framläggas att man på den eritreanska ambassaden i Stockholms hemsida har
en flik som heter ”Invest in Eritrea” och det borde betyda att även om få får investera, vill de
ha möjligheten att välja mellan flera investerare innan de låter någon investera i sitt land.
Frågan är bara om de får några ansökningar. 38
Kina, Syd-Korea, Italien, Sydafrika och Tyskland är några länder som försökt hitta
investeringsmöjligheter och investera i Eritrea. 39
1998 bildades Eritrea Investment Center. De har som uppgift att underlätta och godkänna
projekt samt främja landet som ett attraktivt investeringsområde. Man bildade även The
Business Licensing Office för att snabba på och underlätta licensieringen av nystartande
företag. Den investeringsmöjlighet man försöker få folk att intressera sig i är framförallt den
marina tillgången man har via kusten. Den är ännu relativt orörd och stora förbättringar är
37

http://www.heritage.org/index/country/eritrea
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http://www.eritrean-embassy.se/
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Eritrea
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möjliga.
Under senare år har man även skapat ett antal incitament, såsom minskade avgifter och skatter
på exportvaror, för att försöka öka investeringarna och exporten och till följd få till en bättre
handelsbalans. 2006 var handelsbalansen minus 174 miljoner dollar, år 2004 minus 290
miljoner dollar och mellan åren 2000 och 2006 har den varit kraftigt negativ varje år, vilket
man förstås vill ändra på. 40

Bistånd och pressfrihet
Som vi tidigare skrivit är Eritrea ett av världens fattigaste och mest svältdrabbande länder.
Ända sedan självständigheten 1993 har de haft ekonomiska problem och landet är därför i
stort behov av bistånd. EU är Eritreas största biståndsgivare. Man planerar att höja biståndet
till 115 miljoner euro under en femårsperiod. 41
Eritrea har en av de mest förtryckande regimerna på jorden och klassas ofta som en diktatur.
Över 20000 politiska och religiösa fångar har försvunnit in i Eritreas fängelser. Dessa får inte
ens prata med vakterna och är helt isolerade från omvärlden. Enligt en rapport från
amerikanska utrikesdepartementet 2008 hålls tusentals människor inspärrade utan rättegång i
avlägsna ökenfängelser under hårda och livshotande förhållanden. 42 Eritrea och Nordkorea är
de enda länderna i världen som nekar röda korset inträde i sina fängelser. Staten kränker de
mänskliga rättigheterna och ett uppmärksammat fall är den svensk/eritreanske medborgaren
Dawit Isaak som suttit fängslad sedan den 23 september 2001 utan rättegång och dom. Dawit
sitter fängslad i väldigt tuffa förhållanden, på natten är cellen kall som ett kylskåp och på
dagen het som en bastu. Fängslandet av Dawit Isaak har skapat livliga demonstrationer i
Sverige och det lär inte vara sista gången vi hör om liknande fall. 43
I Eritrea fängslas många av att de har krävt yttrandefrihet och demokratiska förhållanden,
vilket betraktas vara ett hot mot regimen. Förhållanden för att leva som journalist i Eritrea är
dåliga. Alla medier kontrolleras av staten och skriver man fel sak riskerar man att hamna i
fängelse. Författningens garantier om yttrandefrihet har alltså ingen förankring i verkligheten.
2001 försvann den privatägda pressen som växt fram efter självständigheten. Femton
journalister greps, och det finns uppgifter om dödsfall och tortyr i fängelset. Av
organisationen Reportrar utan gränser rankades Eritreas pressfrihet lägst av de 169 länder som
undersökningen omfattade. 44
Den låga pressfriheten och de dåliga rättviseförhållandena är stora anledningar till att många
vill strypa biståndet till Eritrea. Pengarna skickas dit med goda avsikter men risken att stora
delar av biståndet hamnar i regimens händer är överhängande. Det har länge pågått en debatt i
svenska tidningar om Eritrea ska få bistånd eller inte. Många tycker att Sverige inte ska skicka
bistånd, främst på grund av behandlingen av Dawit Isaak. De menar även att det är fel att
40

http://www.heritage.org/Index/Country/Ethiopia
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http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hojt-bistand-till-regimen-som-fangslar-dawitisaak_1621997.svd
42

http://www.landguiden.se/
http://www.reportrarutangranser.se/artikelarkiv/78-arkiv/329-stryp-bistandet-till-eritrea
44
http://www.landguiden.se/
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skicka pengar till ett land där korruptionen är utbredd och som kränker de mänskliga
rättigheterna.
Sverige tar idag emot många immigranter från Eritrea och det ser vi som en större hjälp för
folket än ett stort och osäkert bidrag. 45

Finanskrisen
Finanskrisen hade sitt ursprung i den amerikanska finansmarknaden och fick sitt genombrott i
mitten av 2008. Anledningen var att amerikanska myndigheter, med start hos Clintonadministrationen, lättade på bolåneregleringarna vilket innebar att fler amerikaner kunde låna
med mindre reala säkerheter. När räntan höjdes och husefterfrågan sjönk stagnerade
huspriserna. I och med detta spreds oroligheter eftersom regleringarna i USA gjorde att
bankerna satt på riskerna med lånen. Effekten blev att många banker och finansiella institut
fick räddas av staten och en obalans i finansmarknaden uppstod även i övriga världen.
Eftersom nästan inga Afrikanska nationer har tillräckligt utvecklade kapitalmarknader handlar
de inte med de finansiella instrument som utlöste finanskrisen. Man kan säga att Afrika slapp
undan den direkta krisen men man drabbades indirekt. De Afrikanska länderna handlar inte
speciellt mycket med varandra. Handeln inom Afrika utgör endast åtta procent av den totala
afrikanska exporten. Denna siffra kan jämföras med 77 procent i Europa, 53 procent i
Nordamerika och 37 procent i Asien. Då över 60 procent av Afrikas export går till hårt
krisdrabbade Europa och Nordamerika, har Afrika drabbats genom en minskad export.
Då råvaror motsvarar 70 procent av den totala Afrikanska exporten och den globala
finanskrisen har inneburit en minskad efterfråga på afrikanska råvaror, har detta drabbat den
afrikanska exporten. De utländska direktinvesteringarna har minskat och Afrikas ekonomier
kommer sannolikt att ha drabbats med ungefär 578 miljarder i förlorade exportinkomster
inom de kommande åren, motsvarande 18.4 procent av BNP. 46
Eritrea har inte speciellt stor export och inte heller direktinvesteringarna är betydande. Man
drabbas därför inte lika hårt av krisen som många andra länder.
80 procent av befolkningen jobbar inom jordbruket och de flesta är endast självförsörjande.
Många använder sitt jordbruk enbart för egna måltider, vilket minskar handeln inom Eritrea
och exporten till utlandet.
En stor del av Eritreas export, 20 procent, går till Italien. Eftersom Italien också drabbats av
krisen har givetvis Eritreas export påverkats men inte alls i samma omfattning som många
andra länders. 47
Utveckling i Eritrea och Etiopien
Då Eritrea och Etiopien så sent som 1993 var ett enat land tycker vi att det, som avslutning på
vårt arbete, vore intressant att se om länderna har tjänat på splittringen. Vi har valt att jämföra
BNP per capita och befolkningstillväxt över en tidsperiod från 1985 (åtta år innan
45

http://www.expressen.se/debatt/1.1517416/bistandet-goder-eritreas-diktatur
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=22995
47
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splittringen) fram till 2009 och har även gjort en jämförelse på heritage.org. Då hoppas vi
kunna se några resultat av splittringsbeslutet och sviter av kriget.
I Etiopien var BNP per capita 1985 strax under 300 USD, denna siffra ökade fram till 1991 då
Eritreanerna bröt sig ut. Etiopiens BNP minskade de kommande två åren men när Eritrea
officiellt självständighetsförklarades - 93, ökade tillväxten igen.
Fram till kriget 1998 hade Eritrea en kraftig tillväxt då BNP per capita ökade från 620 (-93)
till 927 USD (-98). I Etiopien var samma siffra betydligt lägre, 350 (-93) och 410 USD (-98).
Noteras bör att Eritrea hade dubbelt så hög BNP per capita som Etiopien under denna period.
Under krigsperioden 1998-2000 minskade Eritreas BNP medan Etiopiens fortfarande ökade.
Denna utveckling har fortsatt ända fram till idag och nu är läget nästan omvänt. 2009 var
Eritreas BNP per capita knappa 700 USD och Etiopiens dryga 900 USD.

BNP per capita 2009
Växelkurs 2009
Import 2009
Export 2009
Fattigdom 2009
Inflation 2009

Eritrea
Ca 700 USD
15,5 Nakfa/USD
590 milj. USD
12 milj. USD
50 %
15,5 %

Etiopien
Ca 900 USD
11,86 ETB/USD
7,315 mdr USD
1,6 mdr USD
38,7 %
11 %

Sverige
Ca 36800 USD
7,821 SEK/USD
121,1 mdr USD
132,8 mdr USD
-0,5 %

48 49 50

Befolkningstillväxten har varit ganska lika i de båda länderna. Etiopiens befolkning har ökat
från ungefär 53 miljoner -93 till 82 miljoner -09, en ökning på 55 procent. Eritrea har ökat sin
befolkningsmängd från 3.1 miljoner -93 till 5.2 miljoner -09 vilket betyder en något högre
ökning på 67 procent. 51
Heritage.org rankar Etiopiens ekonomiska frihet som 136e land i världen med ett värde på
51.2 av 100. Eritrea, däremot, rankas på 176e plats med 35.3 poäng.
Några av de punkter som visar skillnaderna är:
Investeringsfrihet: Eritrea har ett värde på 0.0 och Etiopien 25.5.
Äganderätt: Eritrea 10, Etiopien 30.
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sw.html
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Statlig storlek(hög poäng betyder liten storlek och små utgifter för staten):Eritrea 6.9,
Etiopien 82.9.
Företagsklimat: Eritrea 18, Etiopien 66.3. 52 53
Med dessa fakta drar vi slutsatsen att välfärden har ökat i båda länderna då BNP per capita
ökat markant i båda länderna sedan -85, befolkningarna har ökat och Etiopiens högre
ekonomiska frihet tros ligga bakom skillnaden som utvecklats.

Slutsats
När vi analyserar vårt arbete om Eritrea kommer vi fram till slutsatsen att mycket finns att
göra. Det viktigaste är att få till en demokratisering samt utveckling av landets institutioner,
som exempelvis rättsäkerhet och utbildning. Det skulle göra att befolkningen känner större
förtroende och deltagande och att rättigheterna för folket förbättras. Folk måste känna sig
trygga, måste våga investera och starta företag och utländska investerare måste vilja utnyttja
Eritreas resurser. Landet skulle gynnas betydligt om de nuvarande småskaliga och ineffektiva
jordbruken som oftast används för självförsörjning övergick till producerande företag med
investerings och utvecklingsmöjligheter. Det skulle göra att stora mängder arbetskraft kan
omstruktureras och industrier skulle kunna växa fram.
Handeln med omvärlden skulle kunna öka via industrialiseringen, samhället skulle på så vis
även öppnas upp för omvärlden och förhållandena för det Eritreanska folket skulle förbättras.

52
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