כמה עובדות על אריתריאה
השלטון באריתריאה
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אריתריאה היא מדינה חד-מפלגתית הנתונה לשלטון "החזית העממית לדמוקרטיה וצדק"
ֶורקי .בעקבות זכייתה
( ,)PFDJשבראשה עומד מאז זכתה לעצמאות הנשיא איסאייס ָאפֶ ו ְ
של אריתריאה בעצמאות ב ,1991-נועדה  PFDJלשמש כממשלת מעבר עד לקיום
בחירות דמוקרטיות .עם זאת ,הבחירות הרב-מפלגתיות הכלליות נדחו ב 1991-עקב
פרוץ המלחמה עם אתיופיה .מאז הן נדחו עד לזמן בלתי מוגבל.

דיקטטורה של שליט יחיד .איסאייס אפוורקי

מה קורה למי שמתנגד לשלטון?
מפלגות האופוזיציה באריתריאה פועלות מחוץ לחוק .מתנגדים פוליטיים רבים נעצרו
באופן שרירותי לתקופות ממושכות .מתנגדי משטר אחרים גורשו מהמדינה בכוח .כל
אזרח שנתפס מבקר את השלטון צפוי למעצר וכליאה.

עציר אריתריאי כפות

רדיפה על רקע דתי
בשנתיים האחרונות התרבו הדיווחים על מעצר ורדיפה בקרב האוכלוסייה מזרמים
שונים בנצרות באריתריאה .פולחן דתי מכל סוג ,מלבד מאשר במסגרת ארבע הדתות
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הרשמיות באריתריאה (נצרות אורתודוקסית ,קתולית או לותראנית ואסלאם סוני) אסור על פי
חוק .בני דתות "בלתי רשמיות" נתונים למעצר ועינויים ,ושחרורם מותנה בהתכחשות
לאמונתם .כמה מאלה שסירבו לעשות זאת הוצאו להורג .על פי האומדן ,עוד  1,333נוצרים
מזרמים שלא זכו להכרה ממשלתית נתונים כיום במעצר .אמנסטי אינטרנשיונל תיעד כמה
וכמה מקרי מוות במעצר של עצורים בעוון השתייכות לדת אסורה.

"ישו הצלוב"  -עינוי נפוץ באריתריאה .הסוהרים מגבילים עינוי זה
לכ 01-01-דקות כל פעם ,בכדי למנוע נזק תמידי

בתי הכלא באריתריאה
האסירים באריתריאה מוחזקים לעיתים קרובות בבתי כלא מאולתרים מתחת לאדמה
ללא פתחי אוורור וללא תנאים בסיסיים .פעמים רבות נכלאים האסירים במכולות מתכת
המשמשות להובלת מטען ימי ,שמושארות בשמש הקופחת עד שהטמפרטורה בתוכן
מגיעה לכ 03-מעלות צלסיוס .רבים ,רבים מאוד ,לא שורדים את הכליאה במכולות יותר
מיום-יומיים.

"כלא" מכולות באריתריאה

רדיפת הגולים מחוץ למדינה
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הממשלה עוקבת אחר פעילויותיהם הפוליטיות של אריתריאים מחוץ לגבולותיה ,מטרידה את
מתנגדיה ומטילה חיתתה על אריתריאים גולים .כמו כן ,מופעל לחץ על אזרחים המתגוררים
בחו"ל לשלם לממשלת אריתריאה "מס גולה" בשיעור  ,2%באיום של פגיעה בבני משפחתם
המתגוררים באריתריאה .הרדיפה בחו"ל מתבצעת גם בישראל ,היכן שמבקשי מקלט
אריתריאים רבים מדווחים על הטרדות מצד עובדי שגרירות ארצם.

זכויות אדם :מתחת לצפון קוריאה
ב  19.3..2311פורסם דו"ח זכויות האדם של משרד המדינה האמריקאי לשנת ,2312
שמקדיש ,כמדי שנה ,עמודים רבים לתיאור הפרות זכויות האדם הקשות באריתריאה .הדו"ח
מסכם" :הריגות בניגוד לחוק על ידי כוחות הביטחון נמשכו ,כמו גם עינויים ,תנאי מעצר קשים
וכליאה בבידוד ,שמסתיימת לעיתים במוות .הממשלה המשיכה לאלץ את האזרחים
להשתתף בתוכנית השירות הלאומי ,לעיתים קרובות ללא מועד סיום .דווח על מוות עקב
התנאים הקשים בהם היו עצורים עריקים משירות לאומי ...עינויים ומכות קורים תדיר
במעצר .עקב היעדר גישה אין אפשרות לקבוע את מספר ונסיבות מקרי המוות כתוצאה
מעינויים או תנאי מעצר ירודים  ...ארגונים בינלאומיים מדווחים על כך שממשלת אריתריאה
ממשיכה להחזיק במעצר בין  0,333ל –  13,333חשודים בהתנגדות למשטר ללא משפט".

התעמולה של השלטון באריתריאה
מתוך מכתב לממשלת ישראל של ד"ר טרישה רדאקר-הפנר ,מומחית בענייני אריתריאה
באמנסטי אינטרנשיונל ,נציבה בוועדה הבינלאומית לפליטים אריתראים" :הצהרתו של
שגריר אריתריאה בישראל טספמרים טקסטה ש"אין כאן עניין פוליטי או רדיפה פוליטית,
זה רק עניין כלכלי" ,ושמבקשי מקלט אריתראים הם "פשוט רוצים להתחמק משירות
צבאי" היא חלק מאסטרטגיה מחושבת שנועדה להתל בממשלות של המדינות הקולטות
פליטים ולפגוע בהגנה הבינלאומית לפליטים .המשטר האריתראי בז לעצם הרעיון של
זכויות אדם ,ואם קמפיין התעמולה הנוכחי יצליח ,הוא יאפשר למשטר לבזות את המשפט
הבינלאומי ההומניטרי והאמנות שישראל ומדינות אחרות חתומות עליהן.

בדיון בכנסת טען שארצו "תקבל בברכה" את הפליטים .טספמרים טקסטה (תמונה מערוץ )13

------------------------------------עדויות ------------------------------------

מה קורה למי שחוזר?
מעדויות שבידנו ,אריתראים שצה"ל גירש למצרים במסגרת "נוהל החזרה מתואמת" ואשר
גורשו ממצרים למולדתם ,נעצרו ועונו או נעלמו ולא ידוע מה עלה בגורלם.

עדויות על המוחזרים לאריתריאה
להלן מספר מקרים מתועדים של גירוש אריתריאים ותיאור קורות המגורשים עם שובם.
מצרים .8002-9 :הרשויות המצריות החזירו בכפייה מבקשי מפלט אריתריאים בהמוניהם
באמצע  .2331עד סוף יוני ,יותר מ 1,233-אריתריאים הוחזרו ונעצרו עם שובם לאריתריאה.
בחלוף מספר שבועות ,שוחררו נשים הרות ואמהות לילדים רכים ממעצר .עם זאת ,רובם
המכריע של החוזרים הועברו לאחר מכן לכלא וויעה או למתקני מעצר מרוחקים אחרים
באריתריאה.
בריטניה .82.20.8002 :מיסקיר סמראב גוֹיטוֹם הוחזרה לאריתריאה בכפייה לאחר
שבקשתה למקלט מדיני נדחתה בידי בריטניה ב 2.-בינואר  .2330היא הגיעה לאריתריאה
ב 21-באוקטובר  2330והתייצבה לבדיקה בטחונית בשדה התעופה .היא לא נראתה מאז,
ונכון ל 29-בנובמבר  ,2330סבורים כי היא מוחזקת בכלא ָאדי א ֶבּטו באריתריאה ,וייתכן
שהיא סובלת שם מעינויים.
מלטה .8008-8002 :ב ,2332-הוחזרו  213אריתריאים בכפייה לארצם ממלטה ונכלאו עם
שובם בכלא ָאדי א ֶבּטו .הם "הואשמו בבגידה בארצם ונענשו בעינויים" .רק כמה ילדים ,נשים
ובני  .3ומעלה שוחררו .כ 13-עצורים הצליחו ב 2331-להימלט אל מעבר לגבול עם סודאן.
כשרואיינו ,הם גילו כי "היו חדרי חקירות ונקראנו אליהם אחד כל פעם ,עם שני שומרים:
האחד שאל את השאלות והאחר הרביץ מכות".
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