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Bakgrunn
Den 3. november 2020 satte den etiopiske hæren (Ethiopian National Defence
Force, ENDF) i gang en militæroperasjon i Tigray. Opptakten til den militære
konflikten har vært langvarig, men den utløsende årsaken var at paramilitære
styrker kontrollert av Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) gikk til angrep på
ENDFs nordlige kommando i Tigray-regionen (ICG 2021, s. 2), i det TPLF selv
omtaler som et forebyggende angrep. Etter tre uker med kamphandlinger, tok
ENDF kontrollen over regionalhovedstaden Mekelle 28. november 2020, og
erklærte militær seier. En ny midlertidig overgangsregjering er innsatt, og sentrale
TPLF-ledere er drept, anholdt eller er på flukt. Tigray-ledere og FN opplyser på
sin side at det fortsatt er militære kamphandlinger i regionen (ICG 2021, s. 2).
De føderale styrkene ble støttet av amhara-militser, som blant annet kjemper for
tilbakeføring av områder som ble innlemmet i Tigray på 1990-tallet. Eritreiske
tropper skal være aktive inne i Tigray på de føderale myndighetenes side, men
etiopiske myndigheter har gitt motstridende informasjon om dette (Amnesty
International 2021; ICG 2021, s. 5). Alle parter i konflikten, ENDF, TPLF,
amhariske militsgrupper og eritreiske styrker, skal alle ha stått bak alvorlige
menneskerettighetsbrudd og brudd på internasjonal humanitær rett (Marks &
Dahir 2020; ICG 2021, s. 1).
Føderale myndigheter har erklært unntakstilstand i Tigray-regionen fram til mai
2021, og eksterne observatører har begrenset adgang for uavhengig rapportering.
Det tilflyter derfor begrenset objektiv informasjon fra regionen. Ifølge ICG (2021,
s. 1) er tusenvis av mennesker drept i krigen, og så mange som en tredjedel av
Tigrays befolkning skal være internt fordrevet. Rundt 50 000 tigrayer har flyktet
over grensen til Sudan. Den humanitære situasjonen i regionen er kritisk, og

etiopiske myndigheter har nektet humanitære aktører å bistå med nødhjelp i
regionen (ICG 2021, s. 3).
Ettersom eksterne aktører har begrenset tilgang til regionen, og
kommunikasjonslinjer lenge var stengt, kjemper de ulike partene i konflikten seg
imellom med konkurrerende narrativ om hva som har skjedd og hvordan
situasjonen skal forstås. Mens de føderale myndighetene hevder at de har frigjort
regionen fra det undertrykkende TPLF-regimet, gjenopprettet lov og orden og
begynt gjenoppbyggingen av infrastruktur og offentlige tjenester, mener TPLF at
de angriper og overvinner føderale og allierte styrker som har begått overgrep i
Tigray i stor skala (ICG 2021, s. 4). Ifølge ICG (2021, s. 5) har myndighetenes
strategi bred støtte i den etiopiske befolkningen utenfor Tigray.1
I forbindelse med militæroperasjonen har det kommet informasjon om at etniske
tigrayer utsettes for etnisk profilering og reaksjoner fra myndigheter og private
aktører på bakgrunn av sin etniske tilhørighet, også utenfor Tigray-regionen,
uavhengig av deres reelle koblinger til TPLF. Responsen tar for seg hva slags
reaksjoner denne gruppen utsettes for, hvem som utsettes for reaksjoner, og i
hvilket omfang. Responsen er avgrenset til forholdene i den føderale hovedstaden
Addis Abeba.2
Kildetilfang
Informasjonstilfanget om denne problemstillingen er begrenset, og består i stor
grad av informasjon fra enkeltpersoner som det er vanskelig å verifisere. Det er
også viktig å understreke at informasjon fra Etiopia – på generelt grunnlag – må
vurderes i et kritisk lys, ettersom den ofte er farget av kildens (etniske) bakgrunn
og konkurrerende narrativ mellom ulike aktører. Situasjonen endrer seg også
raskt. Responsen gir derfor et øyeblikksbilde av forholdene for etniske tigrayer i
Addis Abeba, basert på tilgjengelig informasjon per mars 2021.

Negative holdninger til personer med bakgrunn fra
Tigray
Protestene som brakte statsminister Abiy til makten i 2018 hadde sin bakgrunn i
misnøye mot TPLF. Etter at det TPLF-dominerte maktapparatet falt i 2018, kom
sterke anti-tigrayske holdninger til overflaten i befolkningen. Mange etiopiere
holder tigrayere individuelt og kollektivt ansvarlig for det autoritære og

1

For mer detaljert informasjon om bakgrunnen for militærkonflikten, se for eksempel ICG 2021,
særlig avsnittet «Roots of Tension and Routes to War».
2
Med unntak om avsnittet om reaksjoner mot militære, som gjelder Etiopia generelt.
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undertrykkende EPRDF-regimet som styrte Etiopia i nesten 30 år3 (Etiopiaekspert, EASO-seminar 2019).
Flere av endringene de nye makthaverne gjorde, som å fjerne sentrale TPLFprofiler fra viktige stillinger i politikk, forvaltning og sikkerhetstjenester, og å
tiltale TPLF-profiler for korrupsjon og maktmisbruk, bidro til å svekke TPLF,
som hadde vært den dominerende kraften i styringskoalisjonen EPRDF i 30 år.
Disse tiltakene var populære i store deler av befolkningen. En talsperson for de
føderale myndighetene (som sitert i Roussi 2021), formulerer et syn som mange
etiopiere synes å dele:
“For three decades, the TPLF has laboured to satisfy an unbridled thirst for
absolute power and self-enrichment, fanning flames of ethnic division and
hatred,” an official said. “Average Ethiopians . . . have paid dearly for this.”
Mange tigrayer mener på sin side at det å avskjedige offentlig ansatte og tiltale
dem for korrupsjon og brudd på menneskerettigheter er urimelig, ettersom
EPRDF-eliter fra alle regioner må holdes ansvarlige for utviklingen i de 30 årene
EPRDF satt ved makten. Slik de ser det, er de nye makthavernes tiltak et ledd i å
gi TPLF skylda for alle Etiopias problemer de siste tiåra (ICG 2020, s. 6). Mange
tigrayer opplever at de, enkeltvis og som gruppe, blir mistenkeliggjort og holdt
ansvarlig for undertrykkelse og overgrep som skjedde i de 30 årene EPRDF satt
ved makten, uavhengig av den enkeltes reelle kobling til TPLF. Professor Kjetil
Tronvoll påpeker at mange tigrayer selv var ofre for EPRDFs autoritære styre
(Kush Media Network 2021).

Reaksjoner mot personer med bakgrunn fra Tigray i
Addis Abeba
Trakassering og nedsettende kommentarer
Som nevnt over, holder mange etiopiere tigrayer ansvarlig for utviklingen i de 30
åra EPRDF satt ved makten. Freudenthal (2020) har intervjuet tigrayer i Addis
som opplyser at de har blitt trakassert og snakket nedsettende til av naboer,
ukjente og representanter for myndighetene. En tigray som er intervjuet av Al
Jazeera (2020), sier at han opplever at han blir møtt med skepsis av omgivelsene,
som spør ham ut om hans eventuelle TPLF-sympatier, og setter spørsmålstegn ved
hans lojalitet til Etiopia. Kilden uttrykte at han frykter at trakasseringen kan gå
over i fysiske angrep dersom konflikten trekker ut i tid.

Koalisjonen Ethiopian People’s Revolutionary Front (EPRDF) styrte Etiopia fra de styrtet Dergregjeringen i 1991. EPRDF var formelt en koalisjon av fire etnisk baserte partier, men var i
realiteten dominert av TPLF (Østebø et al. 2021, s. 9).
3
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Flere kilder opplyser at det å snakke tigrinja i Addis kan føre til kommentarer fra
andre grupper. En etiopier bosatt i Norge4 opplyser at hans slektninger i Addis har
blitt møtt med tilropet «junta»5 når de snakker tigrinja i det offentlige rom. En
kilde som er intervjuet av Freudenthal (2020) opplyser at han har fått tilrop når
han snakker tigrinja med venner på kafé («Tigrayan troublemakers, why are you
congregating»?).
Økonomiske sanksjoner, tap av arbeid
Flere av kildene melder om at ansatte med tigray-bakgrunn i ulike offentlige
virksomheter har blitt bedt om å ikke møte på jobb. Noen har blitt ilagt meldeplikt
til arbeidsgiver (Al Jazeera 2020; diplomatisk kilde, e-post januar og februar
2021). De offentlig ansatte skal per mars 2021 ikke ha fått sine stillinger tilbake.
En diplomatisk kilde (e-post, februar 2021) opplyser at etiopiske myndigheter gir
vage og unnvikende svar ved spørsmål om hva som har skjedd med konkrete
personer, og hvorvidt de vil komme tilbake i sine stillinger.
Ansatte med tigray-bakgrunn som arbeider i Ethiopian Airways (ledelse, piloter,
kabinpersonell og annet) og i andre statseide selskaper som Ethio Telecom, har
også blitt avskjediget, omplassert, bedt om å ta ut permisjon eller om å holde seg
hjemme inntil de får ny beskjed (Freudenthal 2020; Gikandi 2020). Noen har
beholdt lønnen, andre ikke (etiopier bosatt i Norge, e-post januar 2021). Den
etiopiske menneskerettighetskommisjonen (EHRC) har mottatt mange klager på
lignende tilfeller (Gikandi 2020).
I november 2020 ble alle bankkontoer som ble opprettet i Tigray-regionen frosset
fram til midten av desember 2020, mens myndighetene undersøkte eierens
koblinger til TPLF. Dette berørte også mange tigrayer som er bosatt i Addis.
Bankkontoene skal ha blitt åpnet igjen i tilfeller hvor myndighetene har avklart at
eieren ikke har bånd til TPLF (diplomatisk kilde, januar 2021). Det foreligger ikke
informasjon om hvor mange som har fått sine bankkontoer frosset.
ID-kontroller
Omfanget av ID-kontroller i Addis skal ha økt betydelig fra november 2020. Flere
skal ha blitt bedt om å framvise kebele-kort, hvor etnisitet står oppført. Tigrayer
som ble intervjuet av Freudenthal (2020) opplyser at politiet trakasserte dem etter
at de sjekket ID-papirene deres. Andre sier at de har holdt seg hjemme, i frykt for
å bli anholdt eller angrepet (Al Jazeera 2020). En diplomatisk kilde som
oppholder seg i Addis (e-post, januar 2021) opplyser imidlertid at det har blitt
færre politi- og ID-kontroller fra januar 2021.

4

Kilden har høy utdannelse, et stort internasjonalt nettverk, og framstår som balansert og
troverdig. På bakgrunn av dette fester Landinfo lit til opplysningene han formidler. Han presiserer
imidlertid selv at opplysningene kommer fra uformelle samtaler med enkeltpersoner i eget
nettverk.
5
«Junta» brukes også offisielt av myndighetene når de omtaler TPLF-lederskapet.
Respons Etiopia: Etnisk profilering av tigrayer i Addis Abeba
LANDINFO – 9. MARS 2021 – 4

Utpressing
En etiopier bosatt i Norge (e-post, januar 2021) opplyser at personer i hans
omgangskrets i Etiopia har blitt utsatt for utpressingsforsøk for «beskyttelse» fra
personer som hevder at de er fra sikkerhetstjenesten. Da en av disse oppsøkte
politiet for å anmelde forholdet, fikk hun til svar at hun ikke hadde noe å frykte
«så lenge hun ikke var kriminell». Landinfo har ikke fått bekreftet fra andre kilder
hvorvidt slike utpressingsforsøk er utbredt.
Reiserestriksjoner
Et ukjent antall personer har blitt hindret ombordstigning på fly ved reiser ut av
Etiopia, etter etnisk profilering. Noen fikk reise etter grundig ID-kontroll av blant
annet kebele-kort, hvor etnisitet står oppført, mens andre ble nektet å reise. Flere
har meldt om at de har blitt spurt ut om slektninger i Tigray på flyplassen
(Gikandi 2020; etiopier bosatt i Norge, e-post januar 2021).
Ifølge en talsperson for myndighetene (som sitert i Al Jazeera 2020) har
myndighetene ei liste over personer som tilhører «TPLF-juntaen». Enhver som
ikke står på denne lista, står etter myndighetens opplysninger fritt til å reise dit de
ønsker. I en artikkel som omhandler behandlingen av datteren til tidligere
statsminister og TPLF-grunnlegger Meles Zenawi (Roussi 2021), hevdes det at
myndighetene krevde skriftlig klarering av henne før hun fikk tillatelse til å reise
utenlands.
Anholdelser, arrestasjoner og husransakelser
Ifølge ICG (2021, s. 11) har den etiopiske påtalemyndigheten utstedt arrestordre
på minst 349 høytstående TPLF-profiler innen sikkerhetstyrker og politisk ledelse.
Påtalemyndigheten oppga at 124 av disse var pågrepet eller drept per november
2020. Flere skal være fremstilt for retten, siktet for landsforræderi, i forbindelse
med deltagelse i angrepet på ENDFs nordlige kommando i Mekelle i november
2020 (Africanews 2021). Ifølge Roussi (2021) står 100 TPLF-medlemmer på ei
liste over ettersøkte. Landinfo har ikke oppdaterte tall på antall arrestordre per
mars 2021.
I en pressemelding fra november 2020 uttalte den etiopiske
menneskerettighetskommisjonen (EHRC), som svarer til det etiopiske
parlamentet, men som anses å være relativt uavhengig, at de har besøkt flere
fengsler i Addis og hatt samtaler med personer som opplyste at de var fengslet
utelukkende på bakgrunn av etnisk tilhørighet. Mange av disse var ifølge EHRC
(2020) mistenkt for ulovlig våpenbesittelse. Ifølge EHRC hadde alle blitt fremstilt
for retten innen fristen, og de fleste var løslatt mot kausjon.
En etiopier bosatt i Norge (e-post, januar 2021) opplyser at personer i hans
nettverk i Etiopia med bakgrunn fra Tigray, de fleste av dem forretningsfolk, har
blitt anholdt etter tilfeldige ID-kontroller og satt i varetekt. De slapp ut etter to, tre
dager etter å ha betalt bestikkelser på opptil 100 000 ETB (21 000 NOK).
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Minst én journalist har blitt anholdt som følge av å ha dekket konflikten i Tigray
(CPJ 2020). Etiopiske myndigheter gjennomførte en husransakelse og konfiskerte
utstyr hos en annen journalist i februar 2021 (CPJ 2021).
Etiopisk politi har foretatt husundersøkelser uten ransakelsesordre hos et ukjent
antall personer i forbindelse med at de søkte etter TPLF-profiler. I noen tilfeller
skal politiet ha ødelagt og stjålet eiendeler i private hjem (etiopier bosatt i Norge,
e-post januar 2021; Freudenthal 2020).
Reaksjoner mot militære
Militære med bakgrunn fra Tigray skal ha blitt avvæpnet og suspendert fra
tjeneste. En militær av lavere rang som er intervjuet av BBC (2020) opplyste at
han hadde blitt avvæpnet og anholdt sammen med 90 andre soldater. Blant de
anholdte var det mange veteraner fra TPLF, samt offiserer med høy rang som
hadde tjenestegjort i utenlandsoperasjoner. De skal ha blitt holdt i et lager i Addis,
og ifølge kilden skal de ha blitt behandlet som «krigsfanger». Landinfo har ikke
informasjon om hvor mange militære som har blitt anholdt per mars 2021.
Etiopiske myndigheter har avvæpnet og repatriert soldater med bakgrunn fra
Tigray fra fredsbevarende styrker, hvorav 40 fra AU-styrken i Somalia. Disse skal
ha blitt anholdt ved retur til Addis. I februar 2021 nektet 15 soldater med
bakgrunn fra Tigray som tjenestegjorde i de fredsbevarende styrkene i Sør-Sudan,
å reise tilbake til Etiopia etter endt oppdrag, i frykt for reaksjoner ved retur (AFP
2021).
Militærattachéen ved Etiopias FN-delegasjon i New York skal ha blitt
avskjediget. Ifølge etiopiske myndigheter har personer tilknyttet sikkerhetsstyrker
blitt avvæpnet fordi TPLF har infiltrert «visse enheter» innenfor sikkerhet- og
forsvarssektoren, og ikke på grunn av sin etnisitet (Lynch & Cramer 2020).
Overvåkning
En etiopier som oppholder seg i Norge (e-post, januar 2021) opplyser at tigrayer,
både i Etiopia og i diasporaen, opplever at de blir overvåket på telefon. Kilden
opplyser ikke hva hans kontakter bygger mistanke om telefonovervåkning på.
Mange har derfor gått over til den krypterte meldingstjenesten Signal, som anses
som trygg. Professor Terje Østebø (telefonsamtale, februar 2021) opplyser at
overvåkningen generelt har økt i Etiopia den siste tiden.

Profil på de som utsettes for reaksjoner
Som det framkommer over, vil reaksjoner følge stilling, rang og posisjon innen
sikkerhetsstyrker og offentlige virksomheter, i kombinasjon med graden av
kobling til TPLF. Jo høyere stilling, og jo sterkere kobling til TPLF, dess større
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synes risikoen for reaksjoner å være.6 Reaksjonene for profilerte personer er
hovedsakelig rettsforfølgelse, og/eller avskjedigelse eller suspensjon fra arbeid.
Når det gjelder «ordinære» tigrayer, altså personer som ikke har slike stillinger
eller posisjoner eller koblinger til TPLF, er bildet mer uklart. Det synes klart at
alle tigrayer, uavhengig av deres arbeid eller posisjon, kan utsettes for verbal
trakassering og mistenkeliggjøring. Men ikke alle tigrayer i Addis har opplevd
reaksjoner som å miste arbeid eller bli anholdt (diplomatisk kilde, e-post februar
2021).
En etiopier bosatt i Norge (e-post, januar 2021) opplyser at han ikke kan si med
sikkerhet hvem som er mest utsatt for reaksjoner, men at han anser velhavende
personer og «aktive medlemmer» i samfunnet som mest utsatt. På grunn av sin
dominans innenfor ulike offentlige og private sektorer under EPRDFs styre, har
noen tigrayer en del økonomiske ressurser, noe som gjør dem sårbare for
utpressing og krav om bestikkelser.

Omfang av reaksjonene
Kildene er samstemte når de beskriver reaksjonenes art, men presiserer ikke
reaksjonenes omfang. Kildene gjengir enkeltpersoners opplevelser av situasjonen,
men det finnes ikke, så langt Landinfo kjenner til, noen helhetlig kartlegging av
omfanget av reaksjoner. Informasjonsbildet fremstår, slik Landinfo oppfatter det,
som uoversiktlig.
Det er derfor utfordrende å vurdere hvorvidt etniske tigrayer, som gruppe, er utsatt
for systematisk etnisk profilering og målrettede reaksjoner utelukkende på
bakgrunn av etnisk tilhørighet, eller hvorvidt de rapporterte reaksjonene har en
mer tilfeldig og forbigående karakter. Basert på kildetilfanget, kan det se ut som at
omfanget av reaksjoner var størst fra oppstarten av militæroperasjonen i
begynnelsen av november 2020, og fram til ENDF erklærte militær seier i Tigray i
slutten av november 2020.
Imidlertid er kildenes beskrivelse av reaksjonenes art så samstemte at Landinfo
mener det er rimelig å anta at de utgjør et mønster.

6

Høy stilling og høy profil i TPLF har ofte vært sammenfallende, ettersom TPLF dominerte
viktige sektorer som sikkerhetstjenester, etterretning og enkelte departementer under EPRDFs
styre.
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Myndighetenes syn
Etiopiske myndigheter har ved gjentatte anledninger kommentert påstander om
etnisk profilering av tigrayer.
Statsminister Abiy (som sitert i Freudenthal 2020) har uttalt at militæroperasjonen
(som han selv omtaler som en operasjon for å gjenopprette lov og orden («a law
enforcement operation»)), er rettet mot TPLF-ledere, som han omtaler som en
«kriminell klikk», og ikke mot den tigrayanske befolkningen som sådan.
Ifølge BBC (2020) avviser etiopiske myndigheter at de bedriver etnisk profilering,
og sier at reaksjoner mot enkeltpersoner har vært av sikkerhetsmessige årsaker. En
talsperson ved statsministerens kontor opplyser til BBC at sikkerhetsrelaterte
tiltak mot enkeltpersoner basert på etnisitet tas på alvor og fordømmes, og at
sikkerhetstjenestene har fått klar instruks om å reagere basert på risikovurdering
og etterretning. Talspersonen påpekte at reaksjonene var rettet mot «misfornøyde
og reaksjonære elementer i TPLF».
Statsadvokaten (som sitert i Gikandi 2020) opplyser at enkelttilfeller av etnisk
profilering kan ha forekommet, men at dette er forbudt i henhold til loven, og at
de vil ha økt oppmerksomhet mot slike saker fremover. Den etiopiske
menneskerettighetskommisjonen EHRC (som sitert i Marks & Dahir 2020)
opplyser at etnisk profilering i forbindelse med reise har opphørt etter at de tok
opp problemstillingen med myndighetene, men tigrayere opplyser at det fremdeles
forekom i desember 2020.
Landinfos kommentar
Landinfo vil avslutningsvis peke på at TPLF inngår i en væpnet kamp mot
føderale myndigheter, og utgjør en objektiv sikkerhetstrussel som myndighetene
må ta på alvor. Det er for eksempel godt kjent at TPLF-tilknyttede personer i
Addis oppbevarte våpen og ammunisjon hjemme da den militære konflikten brøt
ut i Tigray.7 Det er også bred enighet om at TPLF har stor støtte blant tigrayer.
Det er derfor vanskelig for utenforstående å vurdere når myndighetene reagerer i
henhold til en reell og individuell sikkerhetstrussel, og i hvilken grad
myndighetene bedriver etnisk profilering, diskriminering og kollektiv avstraffelse
av tigrayer på generelt grunnlag. Det er godt dokumentert at etiopiske
myndigheter ved tidligere anledninger har gått bredt ut i møte med
sikkerhetsrelaterte utfordringer, slik de for eksempel gjorde i Somali-regionen i
2007 (Landinfo 2017, s. 13). Men som nevnt innledningsvis er informasjonsbildet

7

Det er meldt om at flere har kastet granater ut av bilvinduet for å kvitte seg med bevis da
kontrollen ble intensivert, noe som forårsaket eksplosjoner (diplomatisk kilde, desember 2020).
Landinfo har ikke konkret informasjon om hvem som skal ha hatt våpen og ammunisjon oppbevart
hjemme, men antar at det dreier seg om personer som er eller har vært tilknyttet
sikkerhetstjenestene.
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fragmentert, og det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å gi en uttømmende
redegjørelse for forholdene for etniske tigrayer i Addis Abeba.

Om Landinfos responser
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon
om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda
(UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om.
Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på
både skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente
kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt
Landinfo, og er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor
korte frister, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater.
Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et
bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos
responser gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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