Om ERITREA
Eritrea ligger längst norrut på Afrikas
horn med 100 mil kust längs Röda havet.
Asmara
Namnet Eritrea kommer just av det gamla
grekiska namnet på Röda havet. Lander
gränsar till Djibouti, Etiopien och Sudan.
Eritrea är till ytan knappt en tredjedel av
Sveriges yta och har ungefär 5,5 miljoner
invånare. Det betyder att de bor ungefär
dubbelt så tätt som vi i Sverige! Eritreas
huvudstad är Asmara och där bor det en
halv miljon invånare. Det finns flera olika
språk som talas i Eritrea, men tigrinja är
det som flest kan.
Eritrea var en italiensk koloni från 1890 till efter andra världskriget. Då beslutade
FN att Eritrea skulle höra till Etiopien, men få bestämma över mycket själva.
På 1960-talet fick Eritrea inte ha kvar sitt självstyre och en konflikt som pågick
under många, många år startade. Till slut blev Eritrea självständigt 1993, men
gränskonflikter med Etiopien fortsatte. Under 2018 ingicks ett nytt fredsavtal och på
många sätt var konflikten över. Lander är en republik med en president, men det finns
bara ett parti att rösta på. På grund av att det har varit obligatorisk militärtjänstgöring under
många år har människor flytt från Eritrea i olika omgångar.
Landet ligger i den tropiska zonen, men klimat och temperatur skiftar mycket beroende på hur högt
man är över havet. Längs kusten finns ett smalt lågland, som i sydöst är ökenlikt. Innanför låglandet ligger
den varma, torra slätten. Längre torrperioder förekommer ofta där och stora gräshoppssvärmar kan dyka
upp. Väster om det kommer det finns det svalare, mer bördiga höglandet, med rikligt med regn varje år. Där
finns både subtropisk regnskog och branta klippor och klippgravar.
Ungefär hälften av Eritreas invånare är kristna och hälften muslimer i Eritrea. Kristendomen har funnits
längst i Eritrea och många tillhör den eritreanska ortodoxa kyrkan. Islam har funnits i landet sedan islams
grundande på 600-talet.
Tidigare försörjde sig de flesta på jordbruk och på grund av konflikten med Etiopien och torrperioder har
jordbruket gått dåligt. Landet är fattigt, men tillväxten har ökat de senaste åren främst på grund av en
guld- och silvergruva och tillverkning av cement. Det finns dessutom naturtillgångar som nickel, koppar,
kalksten, marmor, olja och naturgas. De viktigaste exportvarorna är skinnprodukter, textilier och salt. De
flesta (ca 80%) av invånarna kan läsa och skriva. Eritrea tar sedan 1998 inte emot något bistånd från
utlandet. Istället ingår man partnerskap med andra nationer för att kunna investera. Eritreaner som bor
i andra länder är skyldiga att betala 2% av sin lön till landet för att få behålla vissa rättigheter som medborgare.

Fakta om Eritrea
Huvudstad:		
Språk:
Yta/Area:		
Invånare:

Asmara
tigrinja
117 600 km²
ca 5 500 000

Om ERITREA
Eritrea har varit befolkat under många, många år och tidiga högkulturer har funnits här. Arkeologiska fynd visar att
ett av de tidigaste jordbrukssamhällena i Afrika funnits här.
2700 meter över havet i Qohaito, som betyder stenbyn, finns
ruiner från ett samhälle som hastigt försvann på 500-talet. Massawa är landets viktigaste hamnstad och grundades
på 800-talet. Huvudstaden Asmara står sedan 2017 med på
UNESCO:s världsarvslista för sin unika modernistiska artdeco arkitektur som byggdes under 1920-30-talen.

Visste du att ...
… Eritrea är en tredjedel så stort som Sverige men bara har hälften så många invånare.
… Eritrea gränsar till Djibouti, Etiopien och Sudan.
… landet har 100 mils kust mot Röda havet.
… medellivslängden är 65 år.
… det största språket i Eritrea är tigrinja. Det är ett semitiskt språk, precis som hebreiska som Gamla testamentet är skrivet på.
… Eritrea har varit en italiensk koloni.
… Eritreas flagga är grön, blå och röd med en gyllene olivkvist på.
… valutan heter nakfa.
… huvudstaden heter Asmara och grundades på 1100-talet.
… Massawa är landets viktigaste hamnstad.
… kristendomen har funnits i landet ungefär sedan 300-talet.
… ungefär hälften av befolkningen är kristna.
… islam har funnits i landet sedan islams grundande på 600-talet.
… Eritrea var det första landet som ELM:s missionärer reste ut till 1875.
… i Sverige finns det mer än 42 000 personer som är födda i Eritrea. Det är den nästa
största utrikes födda gruppen från Afrika som finns i Sverige.
… Eritreas viktigaste exportvaror är skinnprodukter, textilier och salt.
… Eritrea inte tar emot något bistånd.
… några av de tidigaste jordbrukssamhällena i Afrika fanns i Eritrea.
… högsta berget heter Soira och är 2989 m över havet.
… lägsta punkten ligger nära byn Kulul och är 75 m under havsnivån.
… längsta floden heter Barka.
… musiken i Eritrea ofta är pentatonisk. Det är en skala en fem toner. Om du t ex spelar på ett pianos svarta tangenter får du en pentatonisk skala.
… den traditionella maten är injera (mjukt bröd, likt en stor pannkaka) som äts med
en stark gryta, av nötkött, kyckling eller grönsaker.
… klänningen som kronprinsessan Viktoria bar på Nobelfesten 2019 var designad av
svensk-eritreanska Selam Fessahaye.
… fotbollsspelaren Alexander Isak har eritreanskt ursprung. År 2017 blev han som
17-åring den yngste målskytten i landslaget genom tiderna.

