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Afarerna är utestängda från den 
politik för nationell utveck-
ling och kamp mot fattigdom 

och hunger som Djiboutis regering 
säger sig föra för att få internationellt 
ekonomiskt stöd.

I det fredsavtal mellan regeringen 
och gerillaarmén FRUD (Front for 
the Restauration of Unity and De-
mocracy) som skrevs under i maj 
2001 lyckades man identifiera den 
politik som var orsak till den väpna-
de konflikt som härjat Djibouti från 
1991 till 2000. Avtalet välkomnades 
av alla politiska partier, regering såväl 
som opposition, samt det internatio-
nella samfundet. Det dröjde dock 
inte länge innan regeringen kränkte 
avtalet. LDDH har i nationella och 
internationella fora uppmärksammat 
de allvarliga humanitära konsekven-
serna av denna kränkning.

För djiboutier – och särskilt afarer 
– har de senaste tolv åren inneburit 
ett ständigt stigande elände. Detta 

samtidigt som landet ända sedan en 
givarkonferens 1983 åtnjutit stöd av 
aldrig tidigare skådad omfattning, 
bland annat till följd av den väster-
ländska militära närvaron och en 
febril aktivitet i hamnar och på flyg-
platser.

Stöd når inte fram
Det är en ytterst liten del av det in-
ternationella stödet som når dem 
som bäst behöver det. Även matpaket 
som skickas på kamel från släktingar 
i huvudstaden konfiskerades nyligen 
under en militärexpeditionen i norr 
under ledning av överste Abdo Abdi 
Dembil.

LDDH har nu tagit fram en över-
väldigande dokumentation över 
missförhållandena, vilken kommer 
att släppas före årsskiftet. Förbundet 
framhåller att hjälpsändningar – som 
medicin och mat – regelbundet för-
skingras. Senast försvann miljarder 
djiboutifranc från internationella bi-

drag till kampen mot aids. En utred-
ning i ärendet har blockerats.

LDDH protesterar mot regering-
ens exploatering av mänsklig nöd hos 
folket i Djibouti och kräver:
• Stopp för bristande insyn i för-

valtningen av livsmedelsbistånd, 
för dess orättvisa fördelning och 
för den rådande straffriheten för 
tjänstemän.

• Inrättandet av en nationell eller 
internationell undersöknings-
kommission för att klargöra hur 
livsmedelsbistånd fördelas, och 
vilka urvalskriterier som gäller för 
fördelningen mellan stads- och 
landsbygdsbefolkning. Kommis-
sionens rapport ska vara offentlig.

• Inrättandet av ett FN-system för 
spårning och uppföljning av livs-
medelsbistånd.
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Stoppa de humanitära brotten i  

Djibouti!

Afarfolket i Djibouti är offer för en medveten 
marginaliseringspolitik. Där internationella 
organisationer skyller på naturkatastrofer 
vill vi lyfta fram den politik som ligger 

bakom vårt folks lidanden, säger Noel Abdi 
Jean-Paul, Djiboutis förbund för mänskliga 
rättigheter (LDDH).




