
Trots mängder av rapporter om 
krigsbrott som begåtts i Tigray 
senaste månaderna har varken 
Sverige eller det internationella 
samfundet gjort tillräckligt för 
att sätta stopp för denna enorma 
pågående humanitära katastrof. 
Höj rösten, öka engagemanget.

En 15-årig flicka våldtas framför sin 
bror i Shire i norra Etiopien. En an-
nan flicka gör motstånd och får sin 
arm och sitt ben avskjutna. Kvinnor 
gruppvåldtas under dagar i sträck av 
soldater. Nålar, stenar och plastbitar 
plockas ut från kvinnors underliv. 

Allt fler vittnesmål pekar på en 
systematisk användning av sexuellt 
våld som vapen i de pågående stri-
derna i Tigray i norra Etiopien. Kon-
flikten inleddes i november 2020 då 
den etiopiska regeringen skickade 
trupper till regionen. Sammantaget 
har över 136 våldtäkter rapporterats 
bara mellan december 2020 och 
januari 2021 enligt FN. Mörkertalet 
anses vara många gånger större 
och uppgifter från april pekar på 
mer än 800 rapporterade sexuella 
övergrepp.

SAMTIDIGT ANVÄNDS ÄVEN svält 
som ett vapen. Förråd länsas på 
mat och andra viktiga livsmedel, 
odlingsfält bränns, vattenanlägg-
ningar förstörs och vägar stängs av 
för att stoppa inflödet av livsvikti-
ga livsmedel. I dagsläget behöver 
minst 5.2 miljoner utav 5.7 miljoner 
människor i Tigray nödhjälp för att 

Sexuella övergrepp och svält 
används som vapen i Etiopien
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Kommentarer till artikeln 
”Pr-projektet med Kakan gör 
ortens unga till försökskaniner” 
(26 maj):

BEFÄSTER  
UTANFÖRSKAP
n Varför kallar ni förorter 
för orten, ni befäster bara 
ett utanförskap.

/ Anne-Helene Sommarström

RIKTIGT KNEPIGT
n Ja, jag tycker skaver är en 
underdrift. Vad hoppas de 
uppnå? Vad är syftet? Är 
det ett jippo, en ”kul grej”? 
Kommer barnen få ett 
drömjobb, eller vad menas 
egentligen? Jag känner att 
detta är riktigt knepigt, på 
ett dåligt sätt. / Mette Engström

Kommentarer till artikeln ”Fack-
topparnas löner kartlagda – så 
mycket tjänar de” (26 maj):

VÅR LÖN
n Men nu tittar vi på en 
summa pengar och har 
åsikter relativt våran egna 
lön. / Kristoffer Sjöholm

HANDLAR OM  
RÄTTVISA
n Oavsett...det här är bara 
ytterligare bevis på hur 
snett det blivit med löner 
och löneutveckling i det 
här landet! Det handlar inte 
om avundsjuka men om 
rättvisa! Det är självklart att 
det skal vara löneskillnader 
beroende på typ av jobb och 
ansvar, men som det är nu 
så har det totalt gått över 
alla stövelskaft!
 / Björn-Ove Sollien

MEST LÄST  
PÅ ETC.SE

FRÅN FACEBOOK

1. Här är dynastierna som 
plundrar den svenska välfärden
[nyheter]

2. Pr-projektet med Kakan gör 
ortens unga till försökskaniner
[kommentar]

3. Hjärnblödning avfärdades 
som ”kulturell svimning”  
– nu döms regionen
[nyheter]

4. Lista: Skugge är inte ensam 
– här är 10 recensioner som 
tagits hus i helvete
[kultur]

5. Säpo klassar Rozerin  
som säkerhetshot – och  
maken utvisas
[nyheter]

Kvinnliga flyktingar från Tigray 
väntar på vård vid en klinik i 

östra Sudan. Flera rapporter från 
TIgray vittnar om en systematisk 
användning av sexuellt våld som 

vapen i de pågående striderna.
BILD NARIMAN EL-MOFTY/AP/TT

avvärja svält samtidigt som militära 
styrkor enligt FN blockerar möjlig-
heten att tillhandahålla humanitär 
hjälp till stora delar av Tigray. 

Användningen av sexuellt våld 
och svält som vapen, samt den 
medvetna förstörelsen av kulturella 
arv och kritisk infrastruktur som 
sjukhus och vårdcentraler, pekar på 
att detta är ett kollektivt straff mot 
befolkningen i Tigray. 

Den amerikanska utrikesminis-
tern Anthony Blinken har beskrivit 
situationen i Tigray som etnisk 
rensning. Etiopisk-ortodox kyrkans 
patriark beskriver det som ett folk-
mord. Generaldirektören för Inter-
nationella rödakorskommittén har 
beskrivit vittnesmålen från Tigray 
som de mest fruktansvärda på över 
två decennier inom det humanitära 
området.

SOM MEDBORGARE ÄR vi stolta över 
Sveriges ambitioner inom utrikes-
politiken där Sverige har som mål-
sättning att vara ledande globalt i 
att främja mänskliga rättigheter, de-
mokrati och rättsstatens principer. 
Sverige är även en betydande aktör 
inom bistånd globalt och i Etiopien 
och bidrog enbart under 2020 med 
528 miljoner kronor i bistånd till 
landet.

Men trots de mängder av rap-
porter om krigsbrott som begåtts 
i Tigray de senaste sex månaderna 
har varken Sverige eller det inter-
nationella samfundet gjort tillräck-
ligt för att sätta stopp för denna 

enorma pågående humanitära 
katastrof. Världen har istället vänt 
bort blicken. 

VÅR UPPMANING TILL Sveriges 
regering är därför att höja Sveriges 
röst i Etiopien och internationellt, 
och bidra till bildandet av en 
koalition av inflytelserika länder 
som kan utöva påtryckningar på 
alla involverade parter för att sätta 
stopp för konflikten.

Konkret vill vi att Sverige agerar 
snarast för att: 

1. Tillsammans med det interna-
tionella samfundet sätta stopp för 
våldet, övergreppen och morden på 
civila i Tigray.

2. Tillsammans med det interna-
tionella samfundet kräva omedel-
bar och obehindrad leverans av 
humanitär hjälp till alla delar av 
Tigray.

3. Se över biståndet till Etiopien 
för att säkerställa att svenska 
skattemedel inte riskerar bidra till 
en försämrad humanitär situation 
och försvagade mänskliga rättig-
heter.

4. Begära att fredsbevarande 
styrkor sätts in i Tigray för att 
skydda civila.

5. Tillsammans med det interna-
tionella samfundet säkra snarast 
möjliga utförande och oberoende 
av de utredningar som FN utfäst sig 
att göra av krigsbrott i regionen.

6. Arbeta för att etablera en 
nationell dialog i Etiopien för att 
uppnå varaktig fred.

22 500
Så många har nåtts av artikeln 
”Hjärnblödning avfärdades som 
”kulturell svimning” – nu döms 
regionen” (26 maj)
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RÄTTELSE I gårdagens intervju 
med den tyska miljöaktivisten 
Luisa Neubauer blev det fel i ett 
citat. Rätt är att fossilgaspro-
jektet Nordstream 2 beräknas 
orsaka över 100 miljoner ton 
växthusgaser årligen och inget 
annat.


