Eritrea: Basisinfo
Basisinformasjonen er utarbeidet fordi utlendingsmyndighetene har et særskilt informasjonsbehov som
følge av høye ankomsttall fra Eritrea. Oversikten gir kortfattet informasjon om forhold som kan ha
relevans i en intervjusituasjon, ledsaget av lenker til relevant og utfyllende materiale.
Etniske grupper
Tigrinya, Tigre, Afar, Bilen, Nara, Beja, Kunama, Saho, Rashaida, (Jeberti=muslimske tigrinya).

Kilde: Wikimedia Commons

Eritrea: Basisinfo
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

2. OKTOBER 2015

1

Eritreiske navn
Eritreere har tre navn: eget navn, fars eget (første) navn og farfars eget (første) navn. Eritreere bruker
med andre ord ikke etternavn/familienavn på samme måte som i Norge/Europa.
Skolesystem
•
Førskole/barnehage for fem-seks-åringer. Dette tilbudet finnes hovedsakelig i urbane områder
og særlig i Asmara. I 2007/2008 gikk anslagsvis 15 prosent av barn i den aktuelle
aldersgruppen på førskole.
•

Femårig grunnskole fra syvårsalderen.

•

Ungdomsskole/videregående skole som er inndelt i
a) treårig ungdomsskole (Secondary; Junior, Secondary/Middle school) fra 6. til 8.
klassetrinn og
b) fireårig videregående skole (Senior Secondary/High school) fra 9. til 12. klassetrinn.

I åttende klasse er det en nasjonal avgangseksamen, og den må bestås for å gå videre til niende
klassetrinn. Stryker eleven, er det fire nye muligheter. Det er to typer videregående skoler: handel og
samfunnsfag. 12. skoleår gjennomføres i Sawa.
•

Høyere utdanning omfatter colleges, tekniske skoler, det nasjonale senteret for
yrkesopplæring, Lærerutdanningsinstituttet, Universitetet i Asmara og Instituttet for vitenskap
og teknologi.

Undervisningsåret: Ca. 200 skoledager, er inndelt i to semestre. Grunnskolen er obligatorisk og
gratis. Skolebøkene er gratis, og skoleuniformer er subsidiert. I lavlandet er det skole seks dager i
uken for å kunne avslutte undervisningen før den varmeste sesongen begynner. Skolene underviser
med doble skift på grunn av lærermangel og for få skolebygninger.
Undervisningsspråk på de ulike klassetrinnene: Undervisningsspråket til og med femte klassetrinn er
det lokale morsmålet. Det betyr at undervisningsspråket i eksempelvis subzoba Adi Keyh, er saho. Fra
sjette klassetrinn brukes engelsk som undervisningsspråk.
Nasjonaltjenesten
Tjenestetiden er ifølge proklamasjonen om nasjonaltjeneste 18 måneder for både kvinner og menn i
aldersgruppen 18–40 år, og har omfattet militær trening i seks måneder og samfunnstjeneste i tolv
måneder. I praksis varer tjenesten betydelig lenger. Fra høsten 2014 skal tjenestetiden ifølge
myndighetene være kun 18 måneders militærtjeneste. Det er årlige innrulleringer til tjenesten
(innrulleringen skjedde hvert halvår i perioden 1994–2003). Fra og med 2003 har innrulleringen
foregått i juli/august.
1. runde sommer 1994, 2. runde vinter 1995, 3. runde sommer 1995, 4. runde vinter 1996, 5. runde
sommer 1996, 6. runde vinter 1997, 7. runde sommer 1997, 8. runde vinter 1998, 9. runde sommer
1998, 10. runde vinter 1999, 11. runde sommer 1999, 12. runde vinter 2000, 13. runde sommer 2000,
14. runde vinter 2001, 15. runde sommer 2001, 16. runde vinter 2002, 17. runde 2003, 18. runde 2004,
19. runde 2005, 20. runde 2006, 21. runde 2007, 22. runde 2008, 23. runde 2009, 24. runde 2010, 28.
runde 2014.
Giffa: betegnelsen som brukes på tigrinja for det engelske uttrykket round up (pågripelse).
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Bevegelsesfrihet og kontroller
Det er enkelte kontrollposter rundt Asmara og innkjøringen til andre store byer. Ved enkelte av
sperringene stanses kjørende, ved andre stanses ingen selv om kontrollposten er bemannet.
Kontrollene er trolig vilkårlige, men dersom man stanses, sjekkes ID-dokumenter (og reisetillatelse for
utlendinger).
Kronologi 2008-2015
2008
Februar
FN trekker tilbake deler av den fredsbevarende styrken langs grensen mot Etiopia.
Juni
Det bryter ut kamper langs grensen til Djibouti. Eritrea anklages for å stå bak angrepene.
Juli
FNs Sikkerhetsråd beslutter å avslutte den fredsbevarende operasjonen mellom Eritrea og Etiopia.

2009
August
En FN-kommisjon beordrer Eritrea og Etiopia å betale hverandre krigserstatning etter krigen 1998–
2000.
Desember
FNs Sikkerhetsråd innfører sanksjoner mot Eritrea på grunn av landets støtte til den somaliske
opprørsgruppen al-Shabaab og angrepene mot Djibouti.

2010
Juni
Eritrea inngår avtale med Djibouti om å la Qatar megle i grensetvisten mellom de to landene.

2011
September
Eritreiske myndigheter tilbakeviser opplysninger om at landet er rammet av hungersnød. Eritreiske
flyktninger som kommer over grensen til Etiopia, forteller at de flyktet på grunn av matmangel.

2012
Mars
Innføringen av «folkehæren» (Hizbawi Serawit på tigrinya). Våpentrening for alle mellom 18 og 70 år.
Desember
Nesten hele det eritreiske fotballandslaget forsvinner etter at de deltok i en turnering i Uganda.
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2013
Januar
21. januar omringer et par hundre soldater og to stridsvogner Informasjonsdepartementet (Forto) i
Asmara. Sendingene i de statlige nyhetsmediene blir avbrutt etter at deler av et kommuniké blir
opplest. I kommunikeet kreves det at grunnloven skal implementeres og at alle politiske fanger skal
frigis. Soldatene pågripes etter kort tid, og befolkningen i Asmara merket lite/ingenting til det som
hadde skjedd.
2014
Juni
Fire katolske biskoper publiserer et 38-siders brev hvor de uttrykker uro over forholdene i landet. Det
er ingen direkte myndighetskritikk, men de omtaler blant annet at folk forlater Eritrea og søker til
fredelige og demokratiske land.
2015
Januar
Seks journalister som ble fengslet i februar 2009, blir løslatt.
Lenker til nyttige Landinfo-publikasjoner og annen informasjon
Nasjonaltjenesten
 Landinfo temanotat Eritrea: Nasjonaltjeneste (23. mars 2015)
Utreisetillatelse
 Landinfo respons Eritrea: Utstedelse av utreisetillatelse og ulovlig utreise (15. april 2015)
Informasjon om Asmara (kun tilgjengelig i Landdatabasen)
 Landinfo temanotat Eritrea: Asmara – i bilder og tekst (11. august 2014)
Eritreiske flyktninger i Etiopia
 Landinfo respons Etiopia: Eritreiske flyktninger som krysser grensen til Etiopia (23. januar
2015)
Eritreiske dokumenter
 Landinfo temanotat Eritrea: Forvaltningsstruktur og dokumenter (29. april 2013)
EASO-rapport om Eritrea
 EASO Country of Origin Information report. Eritrea Country Focus (May 2015)

Eritrea: Basisinfo
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

2. OKTOBER 2015

4

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. Landinfos
basisnotater gir kortfattet informasjon om forhold som kan ha relevans i en intervjusituasjon. Opplysningene er
innsamlet og behandlet i henhold til Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse

© Landinfo 2015
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.
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