
 
 

Respons 

Eritrea: Internett-tilgang og kommunikasjonsmuligheter 
fra Eritrea til Etiopia 
 

Problemstilling/spørsmål: 

• Tilgang på opposisjonelle nettsider fra internettkafeer i Eritrea  

• Muligheter for kommunikasjon mellom eritreere og etiopiere 

Bakgrunn 
Eritrea er et av verdens verste land hva gjelder grad av pressefrihet. Landet er det eneste i 
Afrika helt uten privateide nyhetsformidlere, etter at disse ble stengt og slik virksomhet 
forbudt på grunn av det myndighetene kalte nasjonale sikkerhetshensyn i 2001. Ingen kritikk 
av myndighetene tolereres og uavhengige medier er ikke-eksisterende (Freedom House 2008; 
Reporters without Borders 2009a). De to siste årene har Eritrea rangert lavest på Reporters 
without Borders sin Press Freedom Index som vurderer graden av pressefrihet i 169 land 
(Reporters without Borders 2008; 2009). 

Internett og tilgang til opposisjonelle nettsider 
Eritrea var det siste landet i Afrika til å koble seg på internett i 2000. I følge Reporters 
without Borders (2009a) har 42 internettkafeer i Eritrea åpnet siden den gang, i all hovedsak i 
Asmara og Massawa. Gjennom internett kan eritreere få tilgang til andre nyhetskilder enn de 
statskontrollerte nyhetsformidlerene, men mindre enn 2 prosent av befolkningen rapporteres å 
faktisk ha tilgang til internett. Videre er myndighetene kjent for å blokkere eller forsinke 
tilgang til flere utenlandske nettsteder, og sikkerhetspersonell rapporteres å være tilstede i og 
rundt internettkafeer. Også utenlandske reportere overvåkes kontinuerlig (Reporters without 
Borders 2009a; Committee to Protect Journalists 2006). I desember 2008 ble tre 
internettbrukere arrestert av sivilkledde medlemmer fra Eritreas sikkerhetsstyrker fordi de 
lastet ned opposisjonelle nettsider på en internettkafé i Asmara (Asena 2008). Spørsmålet om 
reell tilgang til opposisjonelle nettsider berører dermed ikke bare teknisk tilgang i form av at 
nettsidene er tilgjengelige, men også tilhørende risiko ved å bli observert mens en går inn på 
slike nettsteder på offentlige steder. 
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Selskapet EriTel eier nettverksinfrastrukturen i Eritrea og samarbeider direkte med 
myndighetene ved departementene for informasjon og nasjonal utvikling. Alle tilbydere av 
internettilgang må få lisens fra informasjonsdepartementet og må benytte seg av EriTel for å 
leie båndbredde. Online sanntidstjenester som Skype (gratis online video og/eller 
telefonsamtaler) er ikke tilgjengelige. I følge Reporters without Borders (2009a) gjør dette 
internettovervåkning til en enkel sak for myndighetene. 

En diplomatkilde i Asmara melder om at noen nettsteder, og særlig de som drives av den 
kritiske eritreiske diasporaen, kan være blokkert eller vanskelige å åpne. Landinfos kilde 
nevner spesielt nettstedet Asena som et slikt eksempel. I den grad eritreere våger å forsøke å 
få tilgang til slike nettsteder, opplever de at det tar svært lang tid å åpne sidene, selv om 
overføringshastigheten på det anvendte modemet er tilstrekkelig. Kilden rapporterer også at 
tigrinya-alfabetet på noen nettsteder blir uleselig uavhengig av hvilken nettleser og hvilke 
språkinnstillinger som benyttes. Hvorvidt denne formen for sensur eller blokkering gjelder 
ethvert regimekritisk nettsted til enhver tid er uvisst (e-post juli 2009). En annen diplomat 
Landinfo har vært i kontakt med har inntrykk av at myndighetene ikke sensurerer nettsider på 
generell basis, men denne kilden uttaler seg ikke om regimekritiske nettsteder spesielt (e-post 
april 2009). 

Muligheter for kommunikasjon mellom eritreere og etiopiere 
Siden krigen mellom Eritrea og Etiopia i 1998-2000 har det verken vært direkte post- eller 
telefonforbindelse mellom de to landene. En diplomatkilde Landinfo har vært i kontakt med 
melder at alle brev og pakker må gå via personlige bekjentskap i et tredjeland.  

De fleste eritreere som holder kontakt med slektninger og venner i Etiopia, gjør det ved bruk 
av e-posttjenester. Slik kommunikasjon anses av kilden å være uproblematisk i forhold til 
sensur så lenge personen har en Yahoo/Hotmail/Gmail-adresse (eller lignende). Dersom e-
posttjeneren er tilknyttet eritreiske myndigheter, er det derimot mulig at myndighetene 
kontrollerer innholdet i e-postkorrespondansen. Denne mistanken skyldes at det ofte oppstår 
forsinkelser før mottakeren mottar e-posten (e-post april 2009).  

 

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 
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