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Afarerna lever i 
stort i området kring 
Afrikas horn. Det 
kallas Afartriangeln 
och omfattar tre 
gränsländer: Djibouti, 
Eritrea och Etiopien.

Afartriangeln är en av jordytans ab-
solut varmaste och ofruktbara platser. 
Trots allt återfinns där jordens äldsta 
humanbefolkade plats. 1974 upptäck-
tes den enligt arkeologin äldsta för-
historia människan, Australopithe-
cus Afarensis, ”Lucy”, den så kallade 
”Eva”, som levde för 3,5 miljoner år 
sedan. 1994 upphittades ännu en fos-
sil av en proto-människa, 4.5 miljoner 
år gammal. 

Afarerna tillhör mänsklighetens 
uråldriga civilisationer. De har varit 
i kontakt, ekonomisk och kulturellt, 
med Egypten redan under faraonisk 
tid. 

Området blev nya länder
Men denna historiskt unika kulturella 
identitet har inte kunnat skydda Afa-
rerna på något sätt. De har genomli-
dit en lång historia av ockupations-
krig, från 1200-talet fram till koloni-
altiden i slutet av 1800-talet. Områ-
det uppdelades i de länder som idag 
är Eritrea och Djibouti, och senare, 
under 1900- talets början, tog dagens 
Etiopien form. 

Enligt Utrikespolitiska Institutet 
anses Etiopien i dag vara befolkat av 
80 skilda folkgrupper. I Eritrea upp-
ges det leva 9 officiellt erkända folk-
grupper, och Djibouti domineras av 
två huvudfolkgrupper, Afarerna och 
somaliska Issa. 

Ett semi-nomadiskt folk
Afarerna beskrivs i antropologisk lit-
teratur som ett traditionellt semi-no-
madiskt boskapsägande folk. De rör 
sig I symbios med naturens cykliska 
förändringar. Natur och land har 
alltid varit den gemensamma ”egen-

domen” de förvaltar sedan begyn-
nelsetider, folket har i stort sett varit 
självförsörjande. Deras praktiska eko-
nomi består framför allt av boskaps-
kötsel, gruvdrift av salt och fiske. Det 
afariska saltet, kallat Amole, har alltid 
varit ett mycket viktigt byteselement 
mot andra sorters förnödenheter vid 
marknader på högplatån.

Negativa faktorer vardag
Under nu ett halvt sekel har de stän-
digt varit utsatta för livshotande på-
frestningar. Diktatoriska regimer, 
krig, sjukdom, undernäring, extrem 
torka och allvarliga klimatförändring-
ar är för dem en ”vanlig vardag” i livet. 
Allvarlig brist i läs-och skrivkunnig-
het är ett kroniskt problem.

Föråldrade ritualer som den av 
FN bannlysta kvinnliga omskärelsen 
praktiseras än. Givetvis orsakar dessa 
brutala metoder mycket psykiskt och 
fysiskt lidande, och det är en allvarlig 
källa till livshotande infektioner med 
dödsfall som följd. HIV- och AIDS-
problematik har uppnått katastrofala 
konsekvenser för folkets överlevnad. 
Ovanpå detta tillkommer frånvaro av 
mänskliga rättigheter och extrem fat-
tigdom. 

Som herdefolk är Afarernas till-

gång till de fertila landområdena 
kring Awashfloden och Röda havets 
kust livsnödvändiga för deras överlev-
nad. Förmågan att förflytta sig fritt i 
enlighet med naturens cykliska för-
ändringar är ett måste för att deras 
traditionella samhällsstruktur inte 
ska sönderfalla. Dagens exploatering 
av områdets rika naturresurser av oe-
tisk och hänsynslös karaktär har ska-
pat en oerhörd stress för deras sam-
hälles uppbyggnad.

Enligt den senaste Afar Forum-
konferensen i Bryssell, den 30 Augus-
ti 2012, pågår saltutgrävningar i Lac 
Assal i Djibouti, stora sockerplanta-
ger bedrivs längst den enda årligen 
rika Awashfloden och mineral-och 
guldutgrävningar sker i norra Etio-
pien, längst Röda havets kust i Eritrea 
och i stora delar av Djibouti. 

Tillgångarna delas mellan interna-
tionella företag och lokala makthava-
re. Afarernas territorium ockuperas 
nu militärt och detta hindrar deras 
traditionellt nomadiska vandringar 
till fertilt land och vattenresurser. 
Hållbar hantering av naturresurserna 
skulle inte enbart hjälpa Afarerna 
utan också hela regionens välstånd 
och utveckling. 

I år uteblev återigen vinterregnet. 

Afarerna: plundring och 
förföljelse i världens mest 

ofruktbara område

Hamad Issa, som själv är afar, håller föredrag i Stockholm. Foto: Henrik Persson 
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För 108 år sedan stop-
pade nordisk fredsrö-
relse och arbetarrörelse 
ett överhängande krigs-
hot mellan Norge och 
Sverige. Idag deltar alla 
nordiska länder i orätt-
färdiga krig på USA:s 
sida 

Vi accepterar inte anfallskriget och 
krigsretoriken som ett svar på socia-
la och politiska problem i världen – 
vi återtar frågan om freden och den 
fredliga samexistensen som möjlig-
het. Ingen statsmakt kan driva ut 
sina medborgare i anfallskrig om 
medborgarna vägrar lyda och vägrar 
betala!

Kom till Degerfors Folkets hus 
för samtal om hur kan vi bygga en 
fredsfront mot de nya krigen och 
hur kan vi förhindra att FN an-

 

Nordiska fredssamtal i Degerfors 
9-11 augusti

vänds för att starta nya krig.
Målet är att träffas, diskutera, lära 
och inspireras. På hemmaplan 
arbetar alla vidare utifrån lokala för-
utsättningar.

Information om 
programmet:  

 
eva.myrdal@comhem.se 

Tiden: 15:00 fredag 9 augusti till 
13:00 söndag 11 augusti 
Anmälan: görs genom att betala in 
deltagaravgiften  
SEK 350/person till  
Pg 51653-4, Folket i Bilds Stock-
holmsavdelning senast 1 augusti. 
 
Glöm inte att ange namn och 
adress. Skicka också ett e-postbrev 
till hashim.al-malki@comhem.se 
så att arrangörerna kan nå dig vid 
behov.

Denna klimatkatastrof ödelade om-
rådet med extrem torka. Människor 
lider nu av vattenbrist och undernä-
ring. Barnen tvingas lämna skolan 
när deras sista utväg att få vatten är 
att gå 12 timmar för att samla vatten. 
Samtidigt som dessa extrema förhål-
lande råder bestämmer Etiopiens 
regering nu att ge delar av Afarernas 
land, de så kallade Qadaytu, Qunxa-
Foqo och Gadmaytu, till en somalisk 
stam som heter Issa. Det här sker för-
stås bortom folkets godkännande. Så-
dana oansvariga teknokratiska beslut 
kan bidra till att ännu mer förvärra 
det redan spända läget mellan Issa 
och Afariska stammar. Det kan även 
leda till ett kulturellt folkmord för 
Afarernas skull. 

”Det pågår etnisk rensning” be-
rättar Hamad Issa från ”Afarernas 
vänner” i Sverige. Värst drabbas 
de som lever i Eritrea. Folket blir 
indragna i konflikter regionerna 
emellan och dess nationella vinst-
intressen. Alla män under 60 år 
tvingas delta i Eritreas olika krig. 
”De riskerar att bli arresterade 
utan rättegång” och våldtäkt är 
vapen i krig.

De pågående konflikterna tvingar 
ofta Afarerna att fly från sina hem. 
När de immigrerar till ett grannland 
möts de ofta av illvilliga och aggres-
siva reaktioner. Dessa länder erkänner 
dem inte status som flyktingar. Detta 
försvårar förstås FNs flyktingorgani-
sationers möjligheter att kunna agera 
för att skydda dem.

Lokala organisationer som APDA 
”The Afar Pastoralist Development 
Association” i Etiopien och UDC 
“Union pour le Developpement Cul-
turelle” i Djibouti är de två instanser 
som gör sitt bästa för att förbättra si-
tuationen på plats. Föreningen ”Afa-
rernas vänner” informerar och verkar 
i Sverige för demokratisk förbättring 
av den rådande situationen och upp-
märksammar omvärlden på det rå-
dande krisläget. 

Olivia Arbouz
Frilansjournalist

Besök gärna  
www.afarfriends.org

Afar-
triangeln är
en av jordens
mest ofrukt-
bara platser.
Här lever 
afarerna, 
ett herde-
folk.

Foto. Per Backman.


