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Afarfolket är ett halvnomadiskt, vid kusten 
även fiskarfolk, som lever på Afrikas horn, i 
världens torraste och hetaste område. Afar-
landet, som är mest känt som Afartriangeln, 
är mänsklighetens vagga eftersom det är där 
de hittills äldsta skeletten av förhistoriska 
människor från Ardipithecus Ramidus (4,5 
miljoner år), Australopithecus Afarensis, 
Lucy, (3,5 miljoner år), till Homosapien 
Idaltu (160 000 år) hittades.

Före kolonialisternas intrång i deras land levde 
afarfolket självständigt och hade en välfungerande 
samhällsstruktur baserad på traditionella lagar. Det 
afariska samhället var delat i f lera självstyrda federa-
tioner av klaner som tillsammans bildade det afariska 
kungadömet, det senaste kallades av grannarna och 
omvärlden för kungadömet Adal.

Eftersom afartriangeln är, ur geopolitisk synvinkel, 
en mycket strategisk del av den afrikanska kontinen-

ten drog den till sig stort intresse från erövrare långt 
innan kolonialismen men ingen lyckades lägga afarer-
nas land under sin kontroll. Som direkt resultat av det 
så kallade ”Scramble for Africa” under 1800-talet kol-
lapsade det afariska kungadömet och Afartriangeln 
delades mellan kolonialmakter. Delningen följdes av 
enorma förtryck, förföljelser och fysisk eliminering av 
traditionella ledare och systematisk förstörelse av den 
afariska samhällsstrukturen. Idag finns afarerna i tre 
länder – Etiopien, Eritrea och Djibouti.

Den postkoloniala perioden har tyvärr inte blivit 
bättre för afarer eftersom de nya enväldiga regimerna 
fortsatte i samma spår som kolonialmakternas ”divide 
and rule” (söndra och härska) politik. Idag förutspår 
många bedömare att detta folk som har levt i harmoni 
med moder jord – även om vissa dömmer deras lev-
nadssätt för att vara primitivt och gammalmodigt 
– kommer att utplånas snart om det inte sätts igång 
åtgärder för att få multinationella företag och stater 
som är inblandade i exploatering (oljeprospektering, 
etanolproduktion, saltutvinning och energiprospek-

Afarerna, ett ursprungsfolk
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tering) av mark som sedan urminnes tider har varit 
betesmark för dromedarer, kor, getter, får och vilda 
djur. De djur som nu utestängs från sina traditionel-
la betesmark blir hänvisade till torrare områden där 
varken vatten eller gräs finns i tillräcklig mängd och 
detta leder till hunger och sjukdomar som dödar både 
människor och djur.

Folket drabbas också av de mellanstatliga kon-
flikterna i området, till exempel när djuren söker sig 
över de för dem osynliga landsgränserna. Varje år dör 
många afarer av sjukdomar, vattenbrist och undernä-
ring. Många lever utanför penningekonomin och är 
helt beroende av sina djur. Folket är i stort behov av 
sjukvård, utbildning (majoriteten är analfabeter) och 
nya inkomstkällor.

För att bidra till en hållbar utveckling i det afari-
ska samhället har Afarvänner i Sverige sedan några år 
tillbaka bedrivit utvecklingsprojekt som initierats av 
afarer i Etiopien och Djibouti. Innehåll och upplägg 
har styrts av behov och önskemål från afarer på plats.

Följande områden täcker våra program i den afari-
ska triangeln på Afrikas horn:

• Alfabetisering bland både barn och vuxna.
• Bekämpa dåliga traditioner som kvinnlig 

könsstympning och drogbruk (khat).

• Sjukvård för att bekämpa aids, malaria, ko-
lera, mässlingen och andra smittsamma sjuk-
domar genom att skapa hälsocenter och stödja 
”barfotasjukvård”.

• Hjälpa boskapsskötare med vattenförsörjning 
och skogsplantering.

• Utveckla och fastlägga det afariska skriftsprå-
ket för att möjliggöra tryckandet av skolböcker 
på det egna språket och nedtecknandet av sa-
gor och uråldriga muntligt traderade berät-
telser i samarbete med UNICEF och andra 
NGO:s på Afrikas Horn.

• Utveckla ett livskraftigt samhälle baserat på 
marknadsekonomi som befordrar afarernas 
utveckling genom att skapa kooperativ i den 
form som bäst passar det afariska samhället 
utan att för den skull rubba det sociala sam-
spelet som finns i samhällsstrukturen.

• Göra omvärlden uppmärksam på afarernas 
situation genom att ge ut informationsblad, 
uppdatera hemsidan, arrangera seminarier 
och ha informationskvällar.

Hamad Issa
Afar och ordförande i föreningen Afarvänner i Sverige

För att få veta mer om afarfolket och våra verksamheter i Afar-
triangeln, besök gärna vår hemsida: www.afarfriends.org
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