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Etiopia: Forhold for etniske tigrayer utenfor Tigray 

– Partene har blitt enige om å forhandle

– Omfanget av reaksjoner har endret seg i takt med konfliktens utvikling

– Titusenvis av tigrayer ble anholdt mellom november 2021 og februar 2022

– Usikkerhet om hvor mange tigrayer som sitter fengslet i dag

– Terskelen for anholdelser synes høyere i dag enn før våpenhvilen

– Utpressing og bestikkelser er utbredt

– Mange forretningsdrivende har fått starte opp igjen, og noen offentlig ansatte har fått

jobbene sine tilbake

– Forholdene i forvaringssentrene er dårlige

– Myndighetene foretar sikkerhetsvurderinger av migranter som returnerer fra Saudi-

Arabia

Innledning 

Denne responsen beskriver forhold for etniske tigrayer utenfor Tigray, 

hovedsakelig i Addis Abeba. Landinfo publiserte en respons om etnisk profilering 

og reaksjoner mot tigrayer i mars 2021 (Landinfo 2021c). Denne responsen er en 

kort oppdatering av responsen fra mars 2021, og de to responsene må leses i 

sammenheng med hverandre. I tillegg vises det til Landinfos løpende 

redegjørelser for Tigray-konfliktens utvikling (Landinfo 2021a,b, 2022).   

Responsen er hovedsakelig begrenset til forhold i Addis Abeba, men der det er 

nødvendig, viser vi til forhold også andre steder i Etiopia. Forhold for tigrayer i 

Western Tigray, som er under amharisk administrasjon og kontroll, omtales ikke i 

denne reponsen.1 

Kildesituasjonen er utfordrende 

Informasjon fra Etiopia må – på generelt grunnlag – vurderes i et kritisk lys, 

ettersom den ofte er farget av kildens (etniske) bakgrunn og konkurrerende 

narrativ mellom de ulike aktørene. Dette gjelder også informasjon om forhold for 

tigrayer utenfor Tigray. Informasjonen om dette temaet er begrenset og 

fragmentert, og er ofte basert på beretninger fra enkeltpersoner. Myndighetene 

formidler lite eller ingen informasjon om temaet, og ingen tilgjengelige og 

1 Se HRW (2022a) for detaljert informasjon om forholdene i Western Tigray. 
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tilstrekkelig etterrettelige ikke-statlige kilder synes å ha den fulle oversikten over 

situasjonen. I en slik sammenheng er det særlig utfordrende å tallfeste antall 

anholdelser, fengslinger2 og andre typer reaksjoner mot tigrayere fra regionale og 

føderale myndighetsaktører og private aktører. Informasjonen i denne responsen 

må derfor leses kritisk i lys av den utfordrende kildesituasjonen.  

Imidlertid har enkelte etterrettelige kilder fulgt problemstillingen over lengre tid. 

Dette gjelder for eksempel nyhetsbyrået Reuters, som har publisert en 

artikkelserie om forhold for tigrayer utenfor Tigray (Paravicini, Endeshaw & 

Houreld 2021; Endeshaw & Houreld 2022). Landinfo legger informasjonen i disse 

artiklene til grunn, og har supplert med informasjon fra en diplomatkilde, en 

akademisk kilde og en kilde fra en internasjonal organisasjon. I tillegg har vi 

innhentet informasjon fra en etiopisk borger med opprinnelse i Tigray som er 

bosatt i Norge, og som Landinfo vurderer som godt informert og balansert.  

Partene har blitt enige om å forhandle 

Tigray-konflikten har nå vart i snart to år. Maktforholdene mellom aktørene har 

endret seg gjennom konflikten (se Landinfo 2022, 2021a, b for en løpende 

beskrivelse av konfliktens utvikling). De krigførende partene synes imidlertid å ha 

innsett at ingen av dem på nåværende tidspunkt kan vinne konflikten med 

militære midler. Etter noen måneder med uformelle samtaler, har begge parter 

bekreftet at de ønsker å delta i direkte fredsforhandlinger (ICG 2022).  

International Crisis Group (ICG 2022) understreker at forhandlingene vil bli 

utfordrende. Partene står langt fra hverandre, særlig når det gjelder fremtiden til 

Western Tigray og avvæpning av Tigray-styrkene. I tillegg finnes det aktører som 

kan tenkes å bruke voldelige midler for å få fredsforhandlingene til å spore av, 

hovedsakelig Eritrea og amhariske nasjonalister (ICG 2022). Likevel anser ICG 

sannsynligheten for en ny, væpnet konflikt for å være liten på nåværende 

tidspunkt. Samtidig må det understrekes at situasjonen er skjør, og at den kan 

endre seg raskt.  

 
2 Begrepet som brukes i kildelitteraturen er «detention». Ettersom myndighetene ikke følger 

vanlige straffeprosessrettslige regler, er det uklart om de pågrepne har status som mistenkt, siktet 

eller tiltalt. Det er også uklart hvorvidt de sitter i varetekt eller forvaring. Den uklare terminologien 

reflekteres i denne responsen, hvor vi bruker begreper som anholdt, arrestert og fengslet om 

hverandre.  
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Omfanget av reaksjoner har endret seg i takt med 

konfliktens utvikling 

Som det går fram av Landinfos responser fra mars og november 2021, er det 

dokumentert at etniske tigrayer som bor og oppholder seg utenfor Tigray-regionen 

har blitt utsatt for omfattende og systematiske reaksjoner fra etiopiske regionale 

og føderale myndigheter, i form av anholdelser, fengslinger, økonomiske 

sanksjoner og tap av arbeid.  

Omfanget av reaksjonene har variert i takt med krigens gang og vekslende 

maktforhold mellom partene. Reaksjonene synes å ha vært spesielt omfattende i 

perioder hvor etiopiske styrker og deres allierte har lidd militære tap. Det vil si i 

juli 2021, da føderale styrker trakk seg ut av Tigray etter store militære tap, og i 

november 2021, da Tigray-styrkene rykket fremover mot Addis Abeba (Endeshaw 

& Houreld 2022).  

Titusenvis av tigrayer ble anholdt mellom november 

2021 og februar 2022 

Da Tigray-styrkene rykket nærmere Addis Abeba i november 2021, erklærte 

etiopiske myndigheter unntakstilstand for å få kontroll over situasjonen.3  

Unntakstilstanden ga myndighetene utvidede fullmakter til å anholde og arrestere 

personer som kunne mistenkes for å støtte eller samarbeide med TPLF og Tigray-

styrkene. Unntakslovene ga også myndighetene anledning til å foreta 

husransakelser og andre typer kontrolltiltak mot mistenkte personer uten 

arrestordre eller annen form for juridisk kontroll. På dette tidsspunktet var 

regionale og føderale myndigheters terskel for å anse personer med opprinnelse i 

Tigray som en sikkerhetsrisiko svært lav. Føderale og regionale sikkerhetsstyrker 

skal ha gått fra hus til hus for å identifisere etniske tigrayer, og mange av 

anholdelsene skal ha skjedd gjennom «sweeps» og masseanholdelser på gata, 

basert på personens ID-kort, om de snakket tigrinja eller andre trekk som kunne 

identifisere personen som tigray. På dette tidspunktet rammet reaksjonene alle 

tigrayer, utelukkende på bakgrunn av etnisk tilhørighet, og ikke etter en 

individuell vurdering av enkeltpersoners sikkerhetsmessige risikoprofil. Denne 

perioden kjennetegnes også av en eskalerende bruk av hatefull retorikk, ikke bare 

mot TPLF, men mot tigrayer som gruppe (Landinfo 2021a).  

Ulike kilder oppgir ulike tall eller estimater på hvor mange som ble arrestert. FN 

(som sitert i Endeshaw & Houreld 2022) anslår at 15 000 tigrayske sivile ble 

 
3 Unntakstilstanden ble vedtatt for seks måneder, men ble opphevet 15. februar 2022, tre måneder 

før den gikk ut. Myndighetene, som på det tidspunktet hadde gjenvunnet det militære initiativet, 

anså at de kunne håndtere sikkerhetsmessige trusler gjennom ordinære mekanismer for 

håndhevelse av lov og orden.    
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anholdt i perioden mellom november 2021 og februar 2022, mens 

unntakstilstanden var gjeldende. Nyhetsbyrået Reuters estimerer, på bakgrunn av 

intervjuer med tidligere anholdte og satelittbilder, at tallet er 18 000. En tigraysk 

opposisjonspolitiker mener at tallet er flere titusen (Endeshaw & Houreld 2022).  

Kildene er imidlertid omforente om at de fleste anholdte skal ha blitt løslatt etter 

noen dager eller uker, som regel mot bestikkelser. Et ukjent, men tilsynelatende 

betydelig antall skal ha blitt sittende fengslet i lengre tid, og mange skal ha blitt 

overført fra Addis Abeba til forvaringssentre i andre deler av landet.  

Myndighetene, på sin side, forsikret at anholdelsene var målrettet mot «suspected 

supporters of the TPLF», og hevdet at dersom uskyldige blir anholdt, vil de bli 

løslatt umiddelbart (Endeshaw & Houreld 2022). Imidlertid innrømmet 

statsadvokaten allerede i mai 2021 at «some state organisations may have 

overestimated their exposure or vulnerability to penetration by the TPLF» (som 

sitert i Paravicini et al. 2021).  

Den etiopiske menneskerettighetskommisjonen (EHRC) har uttrykt sterk 

bekymring for behandlingen de anholdte har blitt utsatt for, og for deres 

manglende rettssikkerhet (Landinfo 2021a).  

Usikkerhet om hvor mange tigrayere som er fengslet i 

dag 

Det er knyttet usikkerhet til antallet tigrayer som sitter fengslet i dag. Ifølge den 

etiopiske menneskerettigheskommisjonen (EHRC 2022) og Reuters (Endeshaw & 

Houreld 2022) skal «de fleste» som ble anholdt i forbindelse med 

unntakstilstanden nå være løslatt.   

Ifølge Endeshaw & Houreld (2022) skal 9000 tigrayer fortsatt sitte i 

forvaringsleire i Semera og Agatina i Afar-regionen. Ifølge den etiopiske 

menneskerettighetskommisjonen (EHRC) (som sitert i Chinonso 2022) skal de ha 

blitt anholdt i Abala, Koneba og Berthale (Afar) av lokale sikkerhetsstyrker i 

samarbeid med sivile myndigheter.4 Ifølge myndighetene i Afar skal de ha blitt 

anholdt «for sin egen sikkerhet» eller etter mistanke om kriminelle handlinger. 

Den etiopiske menneskerettighetskommisjonen (EHRC) påpeker at de anholdte er 

vilkårlig anholdt på bakgrunn av sin etnistet, uten lov og dom (Chinonso 2022). 

Den 17. august meldte BBC at prosessen med å returnere de anholdte i Afar til 

deres hjemsteder har begynt, med assistanse fra FN (Yibeltal 2022). Landinfo har 

ikke ytterligere informasjon om prosessen i skrivende stund.    

 
4 Det er uklart om dette tallet også inkluderer personer som har blitt anholdt i Addis Abeba og 

overført til Afar-regionen.  
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Terskelen for anholdelser av tigrayer synes høyere i dag 

enn under den aktive krigføringen  

Etter at myndighetene erklærte en såkalt «humanitær våpenhvile» i mars 2022, og 

opphevet unntakstilstanden i mai samme år, synes omfanget av reaksjoner å ha 

avtatt.   

En diplomatkilde (e-post, mai 2022) vurderer det slik at terskelen for å anholde 

tigrayere er betydelig høyere i dag enn for noen måneder siden. Kilden opplyser 

videre at antallet større politikontroller i Addis Abeba har gått ned den siste tiden, 

noe som ifølge kilden tyder på at «jakten på tigrayere med tilknytning til TPLF 

har avtatt».  

En godt informert akademisk kilde (Etiopia-seminar i regi av EUAA på Malta, 

juni 2022) opplyser at antall vilkårlige massearrestasjoner av tigrayer har falt 

betydelig de siste månedene, men at målrettede anholdelser av tigrayer fortsatt er 

utbredt. Kildene forklarer nedgangen i massearrestasjoner med at 

føderalmyndighetene i krigens første faser forsøkte å bryte båndene mellom 

TPLF/Tigray-styrkene og den tigrayske befolkningen. En måte å oppnå dette på, 

var å ramme alle tigrayere vilkårlig, utelukkende på bakgrunn av etnisk 

tilhørighet, og uavhengig av den enkeltes faktiske støtte til TPLF/Tigray-styrkene. 

Det at konflikten nå er inne i en fase hvor partene har sagt seg villige til å 

forhandle, innebærer at myndighetene ikke lenger foretar vilkårlige 

massearrestasjoner i samme skala som tidligere.   

En etiopisk kilde med opprinnelse i Tigray som oppholder seg i Norge (e-post, juli 

2022) opplyser at antall anholdelser har avtatt, og at anholdelsene ikke fremstår 

som like systematiske og generelle som tidligere. Kilden bekrefter også at 

«mange» ble løslatt for noen måneder siden, under forutsetning av at de signerte 

en erklæring hvor de forpliktet seg til å ikke samarbeide med «fienden». Kilden 

understreker imidlertid at myndighetene fortsatt regelemessig anholder tigrayer, 

og påpeker at mange fortsatt sitter fengslet.  

Utpressing og bestikkelser er utbredt  

Ifølge en godt informert kilde (Etiopia-seminar i regi av EUAA, juni 2022) skal 

mange anholdte ha betalt bestikkelser for å bli løslatt fra forvaring. Prisen skal 

ligge et sted mellom 15 000 ETB og 500 000 ETB (2800 – 95 000 NOK) per 

familie. Ettersom gjennomsnittlig inntekt i Etiopia er på under 10 000 kroner i 

året, er mange familier ute av stand til å betale for at deres familiemedlemmer 

løslates fra fengsel (Gebre & Zelalem 2022). En kilde som er intervjuet av Gebre 

og Zelalem (2022), uttaler at «løslatelsene fremstår som like vilkårlige som 

anholdelsene», og antyder at mange av arrestasjonene kan ha vært økonomisk 

motivert.  
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Mange forretningsdrivende har fått starte opp igjen 

Ifølge Endeshaw & Houreld (2022) har mange tigrayer fått sitt privatliv og 

yrkesliv snudd på hodet i forbindelse med krigen. I perioden med aktiv krigføring 

fikk mange forretningsdrivende med opprinnelse fra Tigray påbud fra 

myndighetene om å stenge sine forretninger, eller ble forhindret fra å drive videre 

fordi de ble anholdt. Dette gjelder både sikkerhetssensitive virksomheter som 

vaktselskaper og lignende, men også hoteller, restauranter og andre typer 

virksomheter (Landinfo 2021c). 

Kildeinformasjonen tilsier at mange tigray-eide forretninger og selskaper nå har 

kunnet åpne igjen. En diplomatkilde i Addis (e-post, mai 2022) opplyser at flere 

større hoteller drevet av tigrayer nylig har fått tillatelse til å gjenoppta sin 

virksomhet. En etiopier bosatt i Norge (e-post, juli 2022) opplyser at mange 

tigrayer nå har gjenåpnet forretningene sine, men at forretningseiere fortsatt 

utsettes for forsøk på pengeutpressing. Endel forretningseiere har ifølge kilden gitt 

opp å drive virksomheten sin under de rådende forholdene.  

Noen offentlige ansatte har fått tilbake jobbene sine, 

men bildet er fortsatt uklart 

Da krigen brøt ut i november 2020 ble mange personer med bakgrunn fra Tigray 

suspendert fra stillingene sine i offentlig sektor eller (delvis) statseide 

virksomheter som Ethiopian Airlines og Ethio Telecom (Landinfo 2021c). 

Landinfo har ikke detaljert informasjon om hvorvidt disse personene har fått 

stillingene sine tilbake. 

Ifølge en etiopisk kilde bosatt i Norge (e-post, juli 2022) er bildet sammensatt. 

Etter det vedkommende erfarer, har en del fått stillingene sine tilbake, andre ikke. 

Noen har blitt bedt om å fremskaffe skriftlig dokumentasjon på at fraværet 

skyldes at de har vært anholdt for å få jobben tilbake, men har ikke fått tak i slik 

dokumentasjon. Kilden mistenker myndighetene for å ha en bevisst strategi om å 

kreve dokumentasjon som ikke lar seg framskaffe.  

Forholdene i forvaringssentrene er dårlige  

Landinfo har begrenset informasjon om forvaringssentrene og hvor de er 

lokalisert. Endeshaw & Houreld (2022) opplyser at mange som ble anholdt i 

Addis Abeba ble satt i forvaring i Aba Samuel-fengselet før de ble sendt videre til 

andre steder i landet. Andre ble holdt på politistasjoner på ulike steder i Addis, 

eller i improviserte fengsler i lagerbygninger, fabrikker og lignende.  
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Mange av de som ble anholdt i Afar skal ha blitt holdt i forvaring i Soloda college 

i Semera. Migrantene som returnerte fra Saudi-Arabia (se under) skal ha blitt 

holdt i forvaring i Wachemo University, i byen Shone, rundt 220 kilometer sør for 

Addis Abeba. Ifølge en godt informert kilde (Etiopia-seminar i regi av EUAA, 

juni 2022) finnes det rundt 50 ulike forvaringssentre på ulike steder i Etiopia.   

Ifølge Reuters (Endeshaw & Houreld 2022) er forholdene for innsatte i 

forvaringssentrene svært dårlige. Myndighetene benytter seg av bygninger som 

ikke er egnet for formålet: kinoer, universitetscampuser, fabrikker, lagerhaller og 

lignende. Bygningene er ikke dimensjonert for antallet innsatte, og er derfor 

overfylte og uhygieniske. Tilgang på rent vann, mat og medisiner er begrenset, og 

de innsatte er i mange tilfeller avhengige av at slektninger betaler for tilgang til 

disse tjenestene. Ifølge Endeshaw & Houreld (2022) skal det ha blitt brukt fysisk 

vold («beatings») i sentrene.  

Minst 17 personer skal, etter det Reuters kjenner til, ha mistet livet som følge av 

forholdene i sentrene. En akademisk kilde (Etiopia-seminar i regi av EUAA, juni 

2022) opplyser på sine side at hundrevis har mistet livet under forvaring.   

Myndighetene foretar sikkerhetsvurderinger av 

migranter som returnerer fra Saudi-Arabia  

Siden 1980-tallet har hundretusenvis av etiopiere migrert til den arabiske halvøya, 

særlig Saudi-Arabia, for å arbeide. Mange migranter lever under svært vanskelige 

forhold, og har ved flere anledninger blitt tvangssendt tilbake til Etiopia. I januar 

2021 erklærte etiopiske myndigheter at de ville samarbeide med saudiske 

myndigheter om å repatriere et større antall etiopiske migranter. Mellom 30 og 40 

% av migrantene har tigraysk opprinnelse (HRW 2022b; Landinfo 2022). Antall 

tvangsreturer økte sommeren 2021, og falt derfor sammen med en økning i 

anholdelser av tigrayere i Etiopia (Landinfo 2022).  

Etiopiske myndigheter ved National Disaster Risk Management Committee, i 

samarbeid med IOM, håndterer returen av migranter fra Saudi-Arabia. Når 

migrantene repatrieres til Etiopia, blir de innledningsvis plassert i statlige 

mottakssentre i Addis Abeba. Migrantene får, ifølge HRW (2022b), tilgang til 

grunnleggende tjenester som kost og losji, og får kontanter tilsvarende 1000-2000 

ETB. I utgangspunktet kan migrantene forlate sentrene når de er registrert. 

I en rapport fra januar 2022 opplyser imidlertid Human Rights Watch at migranter 

med tigraysk opprinnelse skal ha blitt holdt tilbake i sentrene. De opplyser videre 

at tigrayer som hadde forlatt sentrene i Addis Abeba, ble anholdt av regionale 

eller føderale myndigheter ved kontrollposter eller på flyplassen i Semera (Afar) 

under reisen tilbake til Tigray. De skal deretter ha blitt overført til sentre i Afar, i 

SNNPR og i Oromia, uten rettslig grunnlag. I disse sentrene skal forholdene ha 
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vært dårlige og de skal ha blitt utsatt for vold. De skal heller ikke fått anledning til 

å varsle familiene sine om hvor de befant seg (HRW 2022b). Ifølge en akademisk 

kilde (Etiopia-seminar i regi av EUAA, Malta, juni 2022) skal anholdte ha blitt 

tvunget til å arbeide på kaffeplantasjer i Jimma i Oromia. HRW (2022b) presiserer 

ikke hvor mange anholdte det er snakk om.  

Landinfo har undersøkt forhold for migranter som returnerer fra Saudi-Arabia i 

dag, men har begrenset tilfang av detaljerte opplysninger om situasjonen.  

En representant for en internasjonal organisasjon (Etiopia-seminar i regi av 

EUAA, juni 2022) opplyser at føderale myndigheter håndterer returen av 

migranter i samarbeid med IOM. Dette gjelder alle som returnerer fra Saudi-

Arabia, uavhengig av etnisitet. De fleste migrantene oppholder seg i 

mottakssentrene i 24 – 48 timer i gjennomsnitt. Ifølge kilden har de som 

oppholder seg på mottakssentrene full bevegelesefrihet og kan forlate sentrene når 

de selv ønsker. Migranter med tigraysk bakgrunn blir ofte værende lenger, 

ettersom de har praktiske utfordringer med å returnere til hjemstedene sine, blant 

annet på grunn av sikkerhetssituasjonen og mangel på økonomiske ressurser.  

En diplomatkilde (e-post, mai 2022), som har innhentet informasjon fra IOM og 

etiopiske myndigheter, opplyser at migranter med opprinnelse fra Tigray hopet 

seg opp i mottakssentrene i november – desember 2021. Migrantene sto fritt til å 

reise hjem, men sikkerhetssituasjonen og begrensede muligheter til å krysse 

grensen inn i Tigray gjorde returen vanskelig. Arbeidet med å få migrantene 

tilbake til sine hjemsteder stoppet opp julen 2021, men ble satt i gang igjen i mars 

2022. Myndighetene opplyser til kilden at de fortsatt frykter at tigrayer som 

returnerer, skal slutte seg til Tigray-styrkene. I lys av dette vurderer kilden det slik 

at det er sannsynlig at myndighetene foretar en viss sikkerhetsvurdering av 

migrantene før de får tilbud om transport hjem. Kilden påpeker samtidig at 

prosessen er forenklet og går raskere enn tidligere, ettersom risikoen for at 

migranter som returnerer skal slutte seg til Tigray-styrkene er betraktelig redusert 

etter at konflikten kom inn i et forhandlingsspor. Kilden antar imidlertid at 

personer som myndighetene fatter mistanke til, vil bli sittende lengre i 

mottakssentret. Kilden kjenner imidlertid ikke til at migrantene blir overført til 

lukkede fengsler.  

Basert på det begrensede kildetilfanget som Landinfo har tilgang til, synes det 

som at terskelen for å anholde migranter med tigraysk opprinnelse som returnerer 

fra Saudi-Arabia er lavere i dag enn under perioden med aktiv krigføring, men at 

det framstår som sannsynlig at myndighetene fortsatt gjennomfører 

sikkerhetsvurderinger av migranter ved retur til Etiopia. Landinfo vil likevel 

understreke at informasjonstilfanget om forholdene for migranter som returnerer 

er begrenset, og at situasjonen kan endre seg raskt.   
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Om Landinfos responser 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon 

om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda 

(UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på 

både skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente 

kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt 

Landinfo, og er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor 

korte frister, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et 

bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos 

responser gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 

Referanser 

Skriftlige kilder 

Chinonso, Kenneth (2022, 2. juli). Ethiopia: EHRC calls for end to illegal detention. Lagos: 

Development Diaries. Tilgjengelig fra https://www.developmentdiaries.com/2022/07/ethiopia-

ehrc-calls-for-end-to-illegal-detention/ [lastet ned 25. juli 2022] 

EHRC, dvs. Ethiopian Human Rights Committee (2022, 8. juli). In a first of its kind Human Rights 

Situation Report on Ethiopia EHRC submitted to the House of People’s Representatives the 

Commission call for government to protect, respect and guarantee human rights at alle times. 

Addis Abeba: EHRC. Tilgjengelig fra https://ehrc.org/in-a-first-of-its-kind-human-rights-

situation-report-on-ethiopia-ehrc-submitted-to-the-house-of-peoples-representatives-the-

commission-call-for-government-to-protect-respect-and-guarantee-hu/ [lastet ned 18. august 

2022]  

Endeshaw, Dawit & Houreld, Katharine (2022, 17. juni). In Ethiopia’s civil war, thousands of 

jailed Tigrayans endured squalor and disease. Reuters. Tilgjengelig fra 

https://www.reuters.com/investigates/special-report/ethiopia-conflict-

prisoners/?fbclid=IwAR0i4aTTJcg8RPYeqydnOSG4LBDRM6tVI1OqKiSWKLXUWQs9yfG

W0kau9Bg  [lastet ned 20. juli 2022]  

Gebre, Samuel & Zelalem, Zecharias (2022, 10. februar). Ethiopian officials accused of extorting 

Tigrayan detainees. Al Jazeera. Tilgjengelig fra 

https://www.aljazeera.com/news/2022/2/10/ethiopian-officials-accused-of-extorting-tigrayan-

detainees [lastet ned 19. juli 2022] 

HRW, dvs. Human Right Watch (2022a, 6. april). “We will erase you from this land”. Crimes 

against humanity and ethnic cleansing in Ethiopia’s Western Tigray. New York: HRW. 

Tilgjengelig fra https://www.hrw.org/report/2022/04/06/we-will-erase-you-land/crimes-

against-humanity-and-ethnic-cleansing-ethiopias[lastet ned 27. juli 2022]  

HRW (2022b, 5. januar). Ethiopia: Returned Tigrayans Detained, Abused. Beirut: HRW. 

Tilgjengelig fra https://www.hrw.org/news/2022/01/05/ethiopia-returned-tigrayans-detained-

abused [lastet ned 25. juli 2022]  

https://landinfo.no/fag-og-metode/
https://landinfo.no/fag-og-metode/
http://www.landinfo.no/asset/3135/1/3135_1.pdf
https://www.developmentdiaries.com/2022/07/ethiopia-ehrc-calls-for-end-to-illegal-detention/
https://www.developmentdiaries.com/2022/07/ethiopia-ehrc-calls-for-end-to-illegal-detention/
https://ehrc.org/in-a-first-of-its-kind-human-rights-situation-report-on-ethiopia-ehrc-submitted-to-the-house-of-peoples-representatives-the-commission-call-for-government-to-protect-respect-and-guarantee-hu/
https://ehrc.org/in-a-first-of-its-kind-human-rights-situation-report-on-ethiopia-ehrc-submitted-to-the-house-of-peoples-representatives-the-commission-call-for-government-to-protect-respect-and-guarantee-hu/
https://ehrc.org/in-a-first-of-its-kind-human-rights-situation-report-on-ethiopia-ehrc-submitted-to-the-house-of-peoples-representatives-the-commission-call-for-government-to-protect-respect-and-guarantee-hu/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/ethiopia-conflict-prisoners/?fbclid=IwAR0i4aTTJcg8RPYeqydnOSG4LBDRM6tVI1OqKiSWKLXUWQs9yfGW0kau9Bg
https://www.reuters.com/investigates/special-report/ethiopia-conflict-prisoners/?fbclid=IwAR0i4aTTJcg8RPYeqydnOSG4LBDRM6tVI1OqKiSWKLXUWQs9yfGW0kau9Bg
https://www.reuters.com/investigates/special-report/ethiopia-conflict-prisoners/?fbclid=IwAR0i4aTTJcg8RPYeqydnOSG4LBDRM6tVI1OqKiSWKLXUWQs9yfGW0kau9Bg
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/10/ethiopian-officials-accused-of-extorting-tigrayan-detainees
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/10/ethiopian-officials-accused-of-extorting-tigrayan-detainees
https://www.hrw.org/report/2022/04/06/we-will-erase-you-land/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-ethiopias
https://www.hrw.org/report/2022/04/06/we-will-erase-you-land/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-ethiopias
https://www.hrw.org/news/2022/01/05/ethiopia-returned-tigrayans-detained-abused
https://www.hrw.org/news/2022/01/05/ethiopia-returned-tigrayans-detained-abused


 

Respons Etiopia: Forhold for etniske tigrayer utenfor Tigray 

LANDINFO – 19. AUGUST 2022 – 10 

ICG, dvs. International Crisis Group (2022, 4. juli). At Long Last. Ethiopia Prepares for Peace 

Talks. Brussel: ICG. Tilgjengelig fra https://www.crisisgroup.org/africa/horn-

africa/ethiopia/long-last-ethiopia-prepares-peace-talks [lastet ned 20. juli 2022]  

Landinfo (2022, 8. april). Etiopia: Utvikling siden november 2021. Oslo: Landinfo. Tilgjengelig 

fra https://landinfo.no/wp-content/uploads/2022/04/Etiopia-temanotat-Utvikling-siden-

november-2021-08042022.pdf [lastet ned 20. juli 2022]  

Landinfo (2021a, 12. november). Etiopia: Utvikling siden august 2021. Oslo: Landinfo. 

Tilgjengelig fra https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/11/Etiopia-respons-Utvikling-

siden-august-2021-12112021.pdf [lastet ned 20. juli 2022] 

Landinfo (2021b, 23. september). Etiopia: Sikkerhet og humanitære forhold i Tigray. Oslo: 

Landinfo. Tilgjengelig fra https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/09/Etiopia-temanotat-

Sikkerhet-og-humanitaere-forhold-i-Tigray-23092021-1.pdf [lastet ned 20. juli 2022] 

Landinfo (2021c, 9. mars). Etiopia: Etnisk profilering av tigrayer i Addis Abeba. Oslo: Landinfo. 

Tilgjengelig fra https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/03/Etiopia-respons-Etnisk-

profilering-av-tigrayer-i-Addis-Abeba-09032021.pdf [lastet ned 25. juli 2022] 

Paravicini, Giulia, Endeshaw, Davit & Houreld, Katharine (2021, 7. mai). Ethiopia’s crackdown 

on ethnic Tigrayans snares thousands. Reuters. https://www.reuters.com/investigates/special-

report/ethiopia-conflict-

tigrayans/?fbclid=IwAR2va2NJCo2dgIp2gwvxvBnOIAa6EF5VLNyMf0mH4mdq4QwjV1ZFy

3N1urM [lastet ned 19. juli 2022]  

Yibeltal, Kalkidan (2022, 17. august). Tigrayans held in camps returning home- returnees. BBC. 

Tilgjengelig via https://ehrc.org/tigrayans-held-in-camps-returning-home-returnees-bbc/ [lastet 

ned 18. august 2022]       

Muntlige kilder 

Akademisk kilde og representant fra en internasjonal organisasjon. Presentasjoner på Etiopia-

seminar i regi av EUAA (European Agency for Asylum). Valletta, Malta, 28.- 29. juni 2022.   

Diplomatkilde. E-post 19. mai 2022. 

Etiopisk borger med bakgrunn fra Tigray, bosatt i Norge. E-post 11. juli 2022.    

 

© Landinfo 2022 
Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med 

Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er 

hjemlet i lov. 

 

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/long-last-ethiopia-prepares-peace-talks
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/long-last-ethiopia-prepares-peace-talks
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2022/04/Etiopia-temanotat-Utvikling-siden-november-2021-08042022.pdf
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2022/04/Etiopia-temanotat-Utvikling-siden-november-2021-08042022.pdf
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/11/Etiopia-respons-Utvikling-siden-august-2021-12112021.pdf
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/11/Etiopia-respons-Utvikling-siden-august-2021-12112021.pdf
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/09/Etiopia-temanotat-Sikkerhet-og-humanitaere-forhold-i-Tigray-23092021-1.pdf
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/09/Etiopia-temanotat-Sikkerhet-og-humanitaere-forhold-i-Tigray-23092021-1.pdf
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/03/Etiopia-respons-Etnisk-profilering-av-tigrayer-i-Addis-Abeba-09032021.pdf
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/03/Etiopia-respons-Etnisk-profilering-av-tigrayer-i-Addis-Abeba-09032021.pdf
https://www.reuters.com/investigates/special-report/ethiopia-conflict-tigrayans/?fbclid=IwAR2va2NJCo2dgIp2gwvxvBnOIAa6EF5VLNyMf0mH4mdq4QwjV1ZFy3N1urM
https://www.reuters.com/investigates/special-report/ethiopia-conflict-tigrayans/?fbclid=IwAR2va2NJCo2dgIp2gwvxvBnOIAa6EF5VLNyMf0mH4mdq4QwjV1ZFy3N1urM
https://www.reuters.com/investigates/special-report/ethiopia-conflict-tigrayans/?fbclid=IwAR2va2NJCo2dgIp2gwvxvBnOIAa6EF5VLNyMf0mH4mdq4QwjV1ZFy3N1urM
https://www.reuters.com/investigates/special-report/ethiopia-conflict-tigrayans/?fbclid=IwAR2va2NJCo2dgIp2gwvxvBnOIAa6EF5VLNyMf0mH4mdq4QwjV1ZFy3N1urM
https://ehrc.org/tigrayans-held-in-camps-returning-home-returnees-bbc/

