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Tigray-styrkene har rykket nærmere hovedstaden Addis Abeba
Det er innført nasjonal unntakstilstand
Mange sivile er drept og fordrevet av kampene
Etniske tigrayer utenfor Tigray utsettes for reaksjoner
Situasjonen er uoversiktlig og fremtidsutsiktene usikre

Innledning
Denne responsen gir en kort oppdatering av situasjonen i Etiopia per 12.
november 2021. Landinfo har tidligere redegjort for situasjonen i Tigray fra
krigsutbruddet i november 2020 til og med august 2021 i et eget temanotat
(Landinfo 2021c), og denne responsen må ses i sammenheng med dette notatet.
Vi anbefaler at lesere benytter kart fra OCHA (2017a og 2017b) og Google Maps
for å følge redegjørelsen i denne responsen.
Kildebildet
Kildesituasjonen fremstår som krevende (se også Landinfo 2021c).
Informasjonen, særlig fra konfliktområdene, er begrenset og fragmentert. Det er få
observatører til stede, og informasjonen kommer derfor ofte fra aktørene selv,
som bruker den for å påvirke nasjonal og internasjonal opinion.
I tillegg til utfordringer med å innhente pålitelig, nøytral og presis informasjon om
faktiske hendelser, er tolkningen av informasjonen også sterkt preget av kildens
perspektiv. De ulike aktørene har ulike forståelser av konflikten, og tolker
informasjonen på svært ulikt vis. Myndighetene mener for eksempel at utenlandske, og særlig amerikanske, nyhetskilder som CNN og New York Times, er
partiske og alarmistiske, og at de mangler nødvendig forståelse for den etiopiske
konteksten. 1

Se for eksempel CNN-intervjuet med statsminister Abiys pressesekretær Billene Seyoum for et
innblikk i hvordan myndighetene tolker dekningen av konflikten (CNN 2021).
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Et annet eksempel på at tolkningen og vurderingen av informasjon tilpasses
aktørens perspektiv, er TPLFs tilsvar på Amnesty-rapporten fra november 2021
om Tigray-styrkenes menneskerettighetsbrudd i Amhara-regionen (Amnesty
2021b). TPLF (Tigray External Affairs Office 2021) kritiserer rapporten for
metodologiske svakheter, samtidig som de har støttet og promotert tidligere
rapporter fra Amnesty hvor samme metodologi er brukt, men som beskriver
menneskerettighetsbrudd begått i Tigray.
En annen utfordring i informasjonsinnhentingsarbeidet er at mye av
informasjonen hviler på informasjon fra enkeltpersoner, som hverken kan
verifiseres eller kvantifiseres. Et eksempel på dette er informasjonen om
reaksjoner mot etniske tigrayer. Informasjonstilfanget består av oppramsing av
enkeltpersoners opplevelser, og det er derfor vanskelig å vurdere hvor
representative opplevelsene er, og trekke konklusjoner om hvor stort omfanget av
reaksjonene faktisk er.
Den utfordrende kildesituasjonen, kombinert med et konfliktbilde som endrer seg
hurtig, gjør det krevende å gi en detaljert og oppdatert beskrivelse av utviklingen.
I denne responsen presenterer Landinfo situasjonen slik den fremstår i skrivende
stund, basert på kilder som anses som tilstrekkelig balanserte og etterrettelige, slik
som anerkjente nyhetsmedier, tenketanker og uavhengige
menneskerettighetsorganisasjoner.

Maktforhold og utvikling fra august til november 2021
Som det fremgår i Landinfo (2021b), gjenvant Tigray-styrkene 2 i juni og juli
kontroll over store deler av Tigray og rykket deretter inn i naboregionene Afar og
Amhara (Economist 2021; Reuters 2021a). Et kart over situasjonen per 31. august
er også tilgjengelig på side 31 i Annys et al. (2021).
Kildene er omforente om at den etiopiske hæren (Ethiopian National Defence
Forces – ENDF) ble påført omfattende tap i denne fasen av krigen (se AFP
2021a). Dette underbygges av at føderale myndigheter i august oppfordret
befolkningen til å verve seg til kamp mot Tigray-styrkene (AFP 2021b; Bariyo
2021; Schaap 2021). Tilgjengelig informasjon indikerer at mange fulgte
myndighetenes oppfordring, og at massemobiliseringen lyktes med å stanse og til
dels reversere Tigray-styrkenes fremrykning både i Afar og Amhara (Crisis Group
2021, s. 6). Enkelte kilder viser i denne sammenheng også til at eritreiske styrker

«Tigray-styrker» omfatter i denne responsen styrkene som er under kommandoen til
Tigrayfolkets frigjøringshær (Tigray People’s Liberation Front – TPLF). Disse styrkene består
ikke bare av TPLF-medlemmer, mens også av tigrayer som tidligere var medlem av ENDF og
andre etiopiske sikkerhetsstyrker, samt andre tigrayer som har tatt opp våpen mot ENDF og deres
allierte (se Landinfo 2021c).
2
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(Eritrean Defence Forces – EDF) skal ha blitt flyttet fra Vest-Tigray til Amhara,
og at disse skal ha deltatt i kamper mot Tigray-styrker ved Dabat langs
hovedveien B-30 (Plaut 2021a).
Tigray-styrkene rykker nærmere Addis Abeba
Den 11. oktober startet føderalmyndighetene en offensiv mot Tigray-styrkene
(BBC 2021; Houreld 2021). Det foreligger lite informasjon om offensiven, utover
at den involverte bakkestyrker i South Wollo i Amhara, samt luftangrep (Africa
Confidential 2021). Tigray-styrkene klarte imidlertid å stanse offensiven, og kom
deretter med en motoffensiv i Amhara langs hovedveien A-2, som forbinder
Mekelle med Addis Abeba (Schaap 2021).
Den 30. oktober inntok Tigray-styrkene storbyen Dessie og den 31. oktober også
byen Kombolcha, som begger ligger langs hovedveien A-2, cirka midt mellom
Mekelle og Addis Abeba (diplomatkilde A, e-post november 2021; Reuters
2021b; Chulov 2021). Informasjon om kampene mellom partene er begrenset,
men gir inntrykk av å bli utkjempet med store bakkestyrker og tunge våpen som
tanks og artilleri, inkludert i områder hvor det bor sivile. I tillegg skal det også ha
pågått «betydelige kamper» langs hovedveien B-22, som strekker seg vestover fra
A-2, samt i sonene North Gonder, Waghimra og North Wello (OCHA 2021).
Tigray-styrker skal blant annet ha beskutt byen Debark langs hovedveien B-30 i
North Gonder med artilleri.
Maktforholdene i Tigray har i liten grad endret seg siden Landinfos temanotat av
september 2021. Flere kilder viser til at EDF skal ha flyttet styrker fra Vest-Tigray
til områder langs den eritreiske grensen, spesielt nord for Adigrat, Shire og Adwa,
for å forsvare egen grense (diplomatkilde A, e-post november 2021; Zachrisen
2021). Ifølge diplomatkilde A har det siden midten av oktober vært «nærmest
daglige» luftangrep mot Mekelle, Adwa, May Tsebri og andre byer i Tigray.
Oromofolkets frigjøringshær skal ha erobret områder rundt hovedstaden
Den 11. august erklærte Oromofolkets frigjøringshær (Oromo Liberation Army –
OLA) at de hadde inngått en allianse med TPLF i kampen mot føderalmyndighetene (Hamza 2021). OLA kjemper for større autonomi for oromoene.
Det er uklart i hvilken grad denne alliansen innebærer et reellt militært samarbeid.
OLAs aktivitet har i all hovedsak begrenset seg til områder vest og sør i Oromia
(Hamza 2021; Landinfo 2021a, s. 19), men den 31. oktober hevdet OLA å ha tatt
kontroll over byen Kemise langs hovedveien A-2 mellom Kombolcha og Addis
Abeba (Reuters 2021c). OLA skal også ha tatt kontroll over områder langs hovedveiene A-3 nord for og A-4 vest for Addis Abeba, samt rekruttert krigere i
områdene rundt hovedstaden (diplomatkilde A, e-post november 2021). Det er
uklart i hvilken grad dette stemmer.
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Den etiopiske hæren ser ut til å ha kollapset
Kildene er samstemte i at Tigray-styrkene har påført ENDF store tap. Flere kilder
mener at tapene er så omfattende, både i antall drepte og tapt utstyr, at ENDF ikke
lenger eksisterer som en organisert styrke med fungerende kommandolinjer
(Africa Confidential 2021; Zachrisen 2021). Dette underbygges av at føderalmyndighetene etter nederlaget ved Dessie og Kombolcha oppfordret «lojalister»
til å stanse Tigray-styrkenes fremrykning mot Addis Abeba med alle mulige
midler, samt oppfordret tidligere ENDF-medlemmer å ta opp igjen tjeneste for å
beskytte landet (Chulov 2021; Addis Standard 2021c). 3
«Overlevelseskampanje» og irregulære militser i Amhara
I slutten av oktober erklærte myndighetene i Amhara unntakstilstand i regionen,
hvor de innførte en rekke tiltak for å samle ressurser i det myndighetene omtaler
som en «survival campgain», herunder at private kjøretøy og våpen kan rekvireres
(Addis Standard 2021a). I tillegg ble det innført portforbud deler av døgnet og
innbyggerne oppfordret til å holde utkikk etter og pågripe «fremmede og
infiltratører».
Flere kilder viser til ENDF og ulike Amhara-styrker, inkludert regionale
myndighetsstyrker og irregulære militser, ikke har felles kommandolinjer og til
dels ulike lojaliteter, noe som ikke bare skal ha resultert i manglende samhandling, men også trefninger dem imellom (diplomatkilde A, e-post november
2021; Zachrisen 2021). Dette underbygges til dels av at myndighetene i Amhara
den 8. november oppfordret alle irregulære militser til å registrer seg og gå inn i
de formelle sikkerhetsstyrkene (Addis Standard 2021e).
Nasjonal unntakstilstand
Den 2. november 2021 vedtok Etiopias parlament (House of Representatives) en
landsomfattende unntakstilstand på seks måneder (State of emergency
proclamation enacted to avert the threat against national existence and sovereignty
No 1/2021, som gjengitt på engelsk i Addis Standard 2021b). Unntakstilstanden
ble erklært noen dager etter at Tigray-styrker hevdet at de hadde tatt kontroll over
byene Dessie og Kombolcha i Amhara-regionen, rundt 400 km nord for Addis, og
etter at TPLF uttalte at de «vurderer» å rykke mot Addis Abeba. Etiopias justisminister Gedion Timothewos begrunnet unntakstilstanden med at landets
eksistens, uavhengighet og enhet er truet, og at faren ikke kan avverges innenfor
ordinært lovverk (Reuters 2021d).
Unntakstilstanden gir myndighetene en rekke utvidede fullmakter, blant annet
retten til å mobilisere borgere i tjenestedyktig alder, innføre portforbud, stenge

Enkelte kilder viser til at ENDF sluttet å fungere som en konvensjonell hær allerede i juni og ble
opprettholdt kun gjennom massemobilisering (De Waal 2021; Zachrisen 2021). De samme kildene
peker i denne sammenheng også på at rekruttene ble sendt i kamp med dårlig bevæpning og
trening, og at dette resulterte i «enorm blodsutgytelse».
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kommunikasjon og offentlig transport og anholde enhver person som mistenkes
for å «samarbeide med terrorgrupper». Ifølge diplomatkilde B (intervju i Oslo,
november 2021), er unntaksbestemmelsene så vide at myndighetene i praksis kan
gjøre som de vil, uten rettslig kontroll.
Justisminister Timothewos har presisert at den som bryter bestemmelsene i
unntakstilstanden, for eksempel ved å gi «økonomisk, materiell eller moralsk
støtte til terroristgrupper», skal idømmes fengsel i tre til ti år (Reuters 2021d).

Mange drepte og internt fordrevne
Som nevnt i Landinfos notat av september 2021, finnes det ingen offisiell
statistikk eller god oversikt over volden i denne konflikten. ACLED gir en
indikasjon på voldens generelle spredning og omfang over tid, men tallene må
etter Landinfos vurdering ikke tillegges større vekt. Det reelle antallet voldshendelser og drepte er trolig langt høyere.
For perioden 31. juli til 5. november 2021 har ACLED (2021) registrert 28 voldshendelser og 185 drepte i Tigray, 45 hendelser og 389 drepte i Afar, og 281
hendelser og 1579 drepte i Amhara. Det reelle antallet hendelser og drepte er
trolig langt høyere, men tallene underbygger at Amhara er den regionen som for
tiden er hardest rammet av den direkte volden mellom partene. I Amhara og Afar
tar volden i hovedsak form av bakkekamper, mens det i Tigray i stor grad dreier
seg om luftangrep.
Som det fremgår i Landinfos notat av september 2021, har alle parter utøvd vold
mot sivile. Dette underbygges av en rekke nylig publiserte rapporter (se for
eksempel EHRC & OHCHR 2021; Amnesty International 2021b). Nye
beskyldninger om at partene begår vold mot sivile dukker fortsatt opp med jevne
mellomrom. Eksempelvis skal Tigray-styrker den 9. september ha drept et større
antall sivile i byen Kobo langs hovedveien A-2 i Amhara, etter at lokale bønder
skal ha angrepet dem (ACLED 2021; Aljazeera 2021). Etter Landinfos vurdering
indikerer slik informasjon ikke bare at partene i liten grad tar hensyn til sivile,
men også at skillet mellom stridende og ikke-stridende (sivile) i konflikten kan ha
blitt visket ut også ved at sivile griper til våpen, noe befolkningen også oppfordres
til av myndighetene.
Den humanitære situasjonen i Tigray er beskrevet i Landinfos temanotat av
september, og har ikke bedret seg siden. Føderale myndigheter og deres allierte
opprettholder fortsatt en de facto blokade av Tigray og hindrer nødhjelp i nå frem.
Spredningen av kamphandlinger har videre forverret situasjonen også i Afar og
Amhara (UNOCHA 2021). I tillegg til de rundt to millioner internt fordrevne i
Tigray, har kamper fordrevet ytterligere ½ million mennesker i Afar og Amhara
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(Crisis Group 2021, s. 7). Mange av de fordrevne har søkt tilflukt på skoler og i
lokalsamfunn for øvrig (UNOCHA 2021).

Arrestasjoner av tigrayer utenfor Tigray-regionen
Siden krigsutbruddet i november 2020, har det kommet rapporter om at etniske
tigrayer som bor og oppholder seg utenfor Tigray-regionen har blitt utsatt for
ulike typer reaksjoner fra myndighetene (se Landinfo 2021b for mer informasjon).
I tidsperioden rundt ENDFs militære tap i Tigray i juni 2021, har reaksjonene økt
i omfang. Mens reaksjonene fram til da hovedsakelig synes å ha vært rettet mot
tigrayer med en viss posisjon i TPLF, forretningsfolk og andre med en viss
«profil», rammer reaksjonene nå enhver person med tigraysk opprinnelse, basert
på vedkommendes etniske identitet. Ifølge diplomatkilde B (intervju i Oslo,
november 2021) er enhver etnisk tigray ansett som TPLF-sympatisør. Det
tigrayske miljøet i Addis Abeba (og trolig også i andre deler av landet) preges av
sterk frykt, og etniske tigrayer holder seg derfor i skjul hjemme, i frykt for
reaksjoner (Ashly 2021).
I henhold til erklæringen om unntakstilstand har myndighetene anledning til å
anholde og arrestere personer som det er skjellig grunn til å mistenke at samarbeider med terroristgrupper (det vil i praksis si TPLF og OLA som ble satt på
lista over terrororganisasjoner i mai 2021). Anholdelse kan skje uten arrestordre.
Erklæringen gir også myndighetene anledning til å foreta husransakelser og andre
typer kontrolltiltak mot personer som mistenkes å samarbeide med terrororganisasjoner. Loven gir ingen definisjon av «samarbeid», men i en uttalelse fra
en felles innsatsstyrke bestående av representanter fra etterretningstjenesten
(NISS), føderalt politi og lokalt politi i Addis Abeba, opplyses det at de har
«intensified taking strident legal measures against those who are “supporters»,
and are “nostalgic of the TPLF”» (som sitert i Addis Standard 2021b). Det er
derfor grunn til å tro at terskelen for å anholde eller på annen måte reagere mot
tigrayere, samt personer som mistenkes for støtte til OLA, er svært lav på
nåværende tidspunkt.
Det finnes ingen kilder som sammenfatter antall personer som er pågrepet eller
utsatt for andre typer reaksjoner med hjemmel i unntakslovgivningen, eller hvem
disse personene er. Imidlertid rapporterer ulike nyhetskilder om omfattende
reaksjoner. Den 6. november opplyste Den etiopiske menneskerettighetskommisjonen (EHRC) at et ukjent antall personer, blant dem kvinner, barn og
eldre, hadde blitt anholdt på bakgrunn av sin identitet, i eget hjem, på arbeidsplassen og på gata. EHRC uttrykte bekymring for behandlingen de anholdte blir
utsatt for, og for manglende rettssikkerhet (Addis Standard 2021d).
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New York Times (Walsh & Dahir 2021) og diplomatkilde B (intervju i Oslo,
november 2021) opplyser om at myndighetsstyrker går fra «hus til hus» på jakt
etter etniske tigrayer. Daniel Bekele, leder av EHRC, opplyste at «hundrevis» av
etniske tigrayer, herunder 16 FN-ansatte, er anholdt etter innføringen av unntakstilstanden (Nichols 2021; Reuters 2021e). Det politiske partiet Salsay Weyane
anslår at mellom 20 000 og 30 000 tigrayer utenfor krigssonen har blitt vilkårlig
fengslet siden krigen begynte (Kassa 2021). Det er ikke kjent hvilke kilder denne
informasjonen bygger på.
Ifølge en diplomatikilde (intervju i Oslo, november 2021) står enhver etnisk tigray
i fare for å anholdes og fengsles. Imidlertid vil lengden på fengslingen og
behandlingen den enkelte får, variere. Mens de fleste løslates etter forholdsvis
kort tid, gjerne mot bestikkelser, vil andre risikere å sitte fengslet i lengre tid.
Ifølge Amnesty International (2021a) har et ukjent antall tigrayer blitt sendt til
forvaringsentre, hvorav to ligger i Awash-Arba-området i Afar-regionen.
I oktober 2021 meldte Africa Confidential (2021) at 1300 personer hadde
forsvunnet i områder under føderal kontroll, hvorav en tredjedel fra Addis Abeba.
Politikommisjonæren opplyste at de forsvunne personene har vervet seg til
Tigray-styrkene, og at den etiopiske menneskerettighetskommisjonen gjerne måtte
undersøke fengslene som han har ansvar for.
Eskalerende bruk av hatefull retorikk
Myndighetene bruker en stadig mer hatefull retorikk, ikke bare mot TPLF, men
alle med tigraysk opprinnelse. Den etiopiske statsministeren Abiy Ahmed har
blant annet omtalt TPLF som «ugress» og «kreft», og kilder mener at slike
uttalelser, gitt den aktuelle konteksten, ikke kan forstås kun som en omtale av
TPLF, men av alle tigrayer (Collins 2021).

Stor usikkerhet om veien videre
Situasjonen i Etiopia er svært kompleks og uoversiktlig. Det er mange aktører, og
informasjon om deres vilje og evne er begrenset og til dels uklar. Dette gjør at
også fremtidsutsiktene er usikre.
Tilgjengelig informasjon tilsier at Tigray-styrkene har det militære initiativet.
Deres uttalte primærmål har lenge vært å frigjøre Tigray og bryte den humanitære
blokkaden av regionen. Den senere tids fremrykning har imidlertid brakt dem i en
posisjon hvor de muligens kan marsjere mot føderalmyndighetenes hovedsete i
Addis Abeba (diplomatkilde A, e-post november 2021). Dette underbygges av at
en rekke ambassader har satt beredskapsstab og/eller evakuert ansatte, samtidig
som flere land råder egne borgere til å forlate Etiopia (se for eksempel UD 2021).
Den norske Etiopia-kjenneren Kjetil Tronvoll uttalte, etter at Tigray-styrkene
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erobret Dessie, at det kun er et spørsmål om tid før Tigray-styrkene (og OLA)
inntar hovedstaden (Zachrisen 2021). Dette har imidlertid foreløpig ikke skjedd.
Etter Landinfos vurdering er det uklart i hvilken grad Tigray-styrkene ser seg tjent
med å gå inn i millionbyen, blant annet fordi mange etiopiere er fiendtlig innstilt
til dem (Schaap 2021). Begrenset informasjon om Tigray-styrkenes faktiske
militære kapasitet medfører også usikkerhet i denne sammenheng.
Tigray-styrkene har tidligere hintet om at de i stedet for å marsjere sørover mot
Addis Abeba, vil kunne gå østover og kutte forsyningene til hovedstaden ved å
innta byen Mille i Afar langs hovedveien mellom Addis Abeba og Djibouti
(International Crisis Group 2021; Landinfo 2021c; s. 20). 4 Dette vil om mulig
styrke deres posisjon ytterligere ved eventuelle forhandlinger. 5
Den 5. november dannet TPLF, OLA og syv andre mindre grupper en allianse
under navnet United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces, med
mål om en politisk overgangsperiode som skal «reverse the harmful effects of the
Abiy Ahmed rule on the peoples of Ethiopia and beyond» (DW 2021). I hvilken
grad denne alliansen har betydning for maktforholdene på bakken, er imidlertid
uklart (De Waal 2021). 6
Eritrea spiller også en rolle i konflikten og har fortsatt styrker i Etiopia, men
eritreiske myndigheter har så langt ikke kommet med noen uttalelser om hva de
ønsker å oppnå. Det er også uklart hvilken militær kapasitet landet faktisk rår over
og følgelig i hvilken grad de evner å påvirke den videre utviklingen i Etiopia.
Tilgjengelig informasjon tilsier at EDF har inntatt en mer passiv/perifer rolle i
krigen, men at de har forskanset seg i nordlige deler av Tigray.
Både FN, USA og EU har lenge oppfordret partene til å inngå en våpenhvile og
fremforhandle en politisk løsning på konflikten (DW 2021). Abiy har så langt
nektet å forhandle med Tigray-styrkene, som føderalmyndighetene anser som en
terroristorganisasjon, og satset på en militær løsning (DW 2021). 7 Etiopiakjenneren Alex de Waal mener imidlertid at Abiy nå kun har to valg: enten å

Vareforsyninger til Addis Abebas går i hovedsak gjennom havnen i Djibouti (Garowe Online
2021).

4

5
En annen mulighet er at Tigray-styrkene går vestover for å presse ENDF og Amhara-styrkene ut
av Vest-Tigray (og samtidig åpne opp forsyningslinjer til Sudan), men det er foreløpig lite som
tyder på dette.

Enkelte observatører har tidligere argumentert for at Tigray-styrkene inngikk alliansen med OLA
ikke fordi de trenger hjelp til å bekjempe føderalmyndighetene, men fordi de har mål om å løsrive
seg fra Etiopia ved å hjelpe OLA til makten i Etiopia i bytte mot en folkeavstemning om
uavhengighet (Hamza 2021).

6

Føderalmyndighetene erklærte riktignok ensidig våpenhvile i juni 2021, men da først etter at
ENDF hadde lidd militært nederlag i Tigray (Landinfo 2021a, s. 19). TPLF svarte på dette med å
fremsette en rekke krav, uten at føderalmyndighetene kom dem i møte.
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innse at han har tapt og forhandle, eller å kjempe til den bitre slutt (De Waal
2021).
Abiy (Prosperity Party) vant en overveldende seier i parlamentsvalget i juni (og
september) 2021 (Endeshaw 2021). Selv om mange opposisjonspartier boikottet
valget, er kildene omforente om at Abiy nøt stor folkelig oppslutning utenfor
Tigray. Det er uklart i hvilken grad den senere tids militære utvikling har resultert
i at støtten til Abiy er svekket, både i folket og i egne rekker. Det er også uklart
hvorvidt det finnes aktører i Addis Abeba som har vilje og evne til å styrte Abiy.
Et kupp fra frustrerte medlemmer i Prosperity Party og/eller sikkerhetsapparatet
kan likevel ikke utelukkes (diplomatkilde A, e-post november 2011; Cheeseman
& Woldemariam 2021).
AU sin høykommissær for Afrikas horn, Olusegun Obasanjo (tidligere president i
Nigeria), holdt nylig møter både med Abiy i Addis Abeba og Tigray-lederen
Debretsion Gebremichael i Mekelle for å deeskalere situasjonen og om mulig
legge grunnlag for samtaler mellom partene (Besheer 2021). Etter møtene uttalte
Obasanjo at både lederne i Addis Abeba og i Tigray var enige om at konflikten
mellom dem krever en «politisk løsning gjennom dialog». Etiopiske myndigheter
har imidlertid i ettertid avvist at Obasanjo legger til rette for samtaler (Plaut
2021c). Også amerikanerne har hatt samtaler med Abiy (samt myndighetene i
Kenya og Egypt), i et tilsynelatende forsøk på å få en slutt på krigen (Plaut
2021b). Bare tiden vil vise hvorvidt disse meklingsforsøkene gir resultater.
Myndighetene i Amhara, som også innehar en sentral rolle i konflikten, har, etter
det Landinfo kjenner til, så langt ikke gitt tegn på at de ønsker en fredelig løsning
på konflikten. Tvert imot har myndighetene i Amhara tidligere uttalt at de har til
hensikt å annektere Vest-Tigray, som mange amharer anser som amharisk område
(Houreld, George & Aloisi 2021). Det er også uklart i hvilken grad myndighetene
har kontroll på de ulike militsene som kjemper mot Tigray-styrkene.
En politisk løsning på konflikten må ta hensyn til interessene (og frykten) til alle
de etniske gruppene som lever i Etiopia og inntil nå har utgjort en føderasjon
bestående av etnisk baserte delstater/regioner (De Waal 2021). Etiopia er i
oppløsning, og per nå foreligger det ingen konkrete forslag om hvordan landet bør
settes sammen igjen (eller deles opp).
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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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