Petition imod nye uretfærdigheder imod det Eritreanske folk

Det eritreanske folk har gennemgået hårde trængselstider de sidste 70 år. Det er meget
få landes befolkninger, som i nyere tid, har gennemgået prøvelser af samme omfang.
Da de europæiske magter satte en dagsorden for at afkolonisere Afrika i 1940’erne, var
Eritrea, sammen med Algeriet, det eneste land som ikke fik lov at nyde
selvstændigheden, da FN skulle bestemme landets skæbne. Mens andre italienske
kolonier, såsom Libyen og Somalien fik deres selvstændighed, udeblev Eritreas
mulighed for selvstyre og selvbestemmelse over eget land grundet USA’s strategiske
interesser. Som USA’s udenrigsminister John Foster Dulles sagde det: ”Skal man være
retfærdig så bør det eritreanske folks stemme og ønske tages i betragtning. Men USA’s
strategiske interesser i det røde hav og verdensfreden gør det uomtvisteligt nødvendigt,
at Eritrea bliver en del af vores allierede; Etiopien”.
Det ledte til, at Eritrea blev en føderal stat under det Etiopiske imperium til trods for
folkets ønske og krav på selvstændighed. En beslutning som blev vedtaget af FN jf.
resolution 390 A(v) i December 1950.
Etiopien ophævede resolutionen i November 1962 fra den ene dag til den anden og
erklærede Eritrea endegyldigt som en del af Etiopien.
Det eritreanske folk var nødsaget til at starte en væbnet kamp da dets rettigheder blev
overtrådt med FN’s stiltiende accept. Ikke nok med at omverdenen var stiltiende
omkring de massive menneskerettighedsovertrædelser og krigsforbrydelser som blev
begået imod det eritreanske folk, så blev Etiopien støttet af både USA og
Sovjetunionen, som begge kæmpede for Etiopiens gunst.
Da det eritreanske folk endelig vandt sin selvstændighed den 24 maj 1991 var det på
bekostning af 30 års forspildte muligheder, 60.000 frihedskæmperes liv og mere end
100.000 civile tab. Oveni dette, var landet økonomi og infrastruktur totalt ødelagt.
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Perioden efter uafhængigheden bød på store opgaver i forbindelse med
rekonstruktionen af infrastrukturen og hele nationsopbygningsprocessen, som dog blev
afbrudt af en grænsekrig med Etiopien fra maj 1998 til juni 2000.
Eritreas forhold til FN systemet blev kun forværret da FN (især FN’s sikkerhedsråd)
endnu engang undlod at leve op til sit mandat ved at sikre Algiers fredaftalen og
ligeledes sikre at elementære grundpiller indenfor international lov blev overholdt af
Etiopien. Til den dag i dag nægter Etiopien fortsat at respektere den ’endelige og
bindende’ aftale som de har underskrevet og derved bestemmelser som EritreaEtiopien grænsekommission (EEBC) vedtog i overensstemmelse med fredaftalen.
Etiopien okkuperer stadig suveræne eritreanske territorier, inklusiv byen Badme, som
var påskuddet for krigen. Det er i direkte kontrast til international lov og artikel 2.1, 2.3.
og 2.4. i FN’s eget charter om suverænitet og FN medlemmernes territoriale integritet.
I lyset af denne kontekst er den nuværende kampagne iværksat af FN
menneskerettighedskommission og dets ’commision of inquiry’ som er sat i verden for
”undersøge” Eritreas menneskerettigheder blot endnu en måde at chikanere Eritrea på,
da FN som institution igennem årtier har gået på kompromis med Eritreas elementære
rettigheder grundet det ”bredere geopolitiske interesser”. Dette faktum bliver blot
forstærket når man kigger de politiske procedurefejl, i forbindelse med oprettelsen af
kommissionen, i sømmene. Specialrapportøren og flere af medlemmerne af
kommissionen har lange historier bag sig hvor de, i tidligere stillinger hos andre
organer, har arbejdet fjendtligt imod Eritrea og på ingen måder har haft en neutral
position i forhold til Eritrea.
•

Ligeledes afspejler rapporterne som kommissionen har udarbejdet en politisk
dagsorden, som kun har regimeskifte for øje. De anvendte metoder er mildest talt
stærkt kritisable, misvisende og pinagtige.

•

For eksempel består de anvendte ”ekspert” kilder primært af folk som arbejder
for et regimeskifte. Herudover består kilderne af 500 asylansøgere i Etiopien som
selvsagt er under stærkt pres i forbindelse med deres asylsag og tilstedeværelse
i Etiopien at de på ingen måde kan kategoriseres som neutrale kilder.
Kommissionen sænkede desuden dets bevisgrundlag til følgende: ”reasonable
grounds to believe”. Dett ligger selvsagt op til brede og subjektive
fortolkningsmuligheder.
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•

Kommissionen besluttede ensidigt at afslutte dets midlertidige og begrænsede
mandat under påskuddet om, at det ikke var klart nok i den originale resolution,
og at det skulle udvides. I stedet blev det besluttet at udvide mandatet til at
undersøge alle menneskerettighedsovertrædelse siden Eritreas uafhængighed.
Et mandat som blot er sat i verden for at udvide muligheden for at give Eritrea
tørt på.

Hele dette komplot finder sted i en periode, hvor Eritrea har været og er meget
engageret i FN’s Universal Periodic Review, hvor menneskerettigheder gennemgås af
FN’s menneskerettighedskommission. Eritrea har derfor de sidste 5 år sendt og
fremlagt to omfattende rapporter til kompetente organer indenfor FN som gennemgår
menneskerettigheder. Eritrea har gennemgået dets nationale lovgivning og rettet en
række forhold til, for at leve op til internationale konventioner og for at tilrette lovene i
henhold til konstruktive anbefalinger, som man har fået af en række lande i forbindelse
med disse interaktive sessioner.
Ydermere har Eritrea gennemgået omfattende revideringer i dets straffelove for mere
effektivt at sikre retfærdighed, samtidig med at dets traditioner og kultur som har
grobund i flere hundrede års gamle sædvaneret. Man har desuden iværksat en proces
med øje for at få implementeret en ny forfatning og sikre en mere robust
regeringsførelse. En proces som allerede var iværksat før grænsekrigen afbrød
processen.
Eritreas fantastiske resultater, hvad angår social retfærdighed som er opnået på trods af
de politiske, ressourcemæssige og klimatiske udfordringer, er velkendt og beundret
iblandt observatører. Eritrea er et af få afrikanske lande som har opnået de fleste af FN
2015 målene. Man har sikret den brede befolkning adgang til rent vand, uddannelsesog sundhedsfaciliteter, ligesom at malaria er udryddet. Basale menneskerettigheder
som gør en kæmpe forskel for befolkningen og styrker den sociale kontrakt som enhver
stabil og samhørig nation kræver, men som desværre er en mangelvare hos mange
lande tredjelande i dag.
Eritrea er forblevet en oase af intern fred og samhørighed, i en region som ofte rammes
af spiraler af etniske og religiøse konflikter.
Heksejagten på Eritrea har derfor intet med menneskerettigheder at gøre og har på
ingen måde i sinde at fremme eller beskytte det eritreanske folks ve og vel. Dets formål
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er at tjene de samme magter som stod bag sanktionerne imod Eritrea. Sanktionerne
som på alle måder har mistet deres momentum og effekt grundet manglende beviser og
troværdighed samt Eritreas økonomiske og politiske standhaftighed.
I lyset af dette opfordrer vi kraftigt til, at de og deres organisation gør følgende:
1. Øjeblikkeligt tilbagetrækker de uretfærdige beskyldninger om, at Eritrea står bag
massive og omfattede menneskerettighedskrænkelser som muligvis kan
betegnes som forbrydelser imod menneskeheden.
2. Øjeblikkeligt afslutter Specialrapportørens og kommissionens (COI) mandat.
3. Konsoliderer og fortsætter de periodiske gennemgangs mekanismer og den
positive og konstruktive interaktion med Eritrea for at fremme
menneskerettigheder.

Global Eritrean Campaign for Justice
16. April 2016
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