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Inledning1 

Denna rapport berör förhållanden i etiopiska fängelser och häkten efter de senaste årens vä-
sentliga politiska förändring i landet.  

Rapporten är framtagen efter en analys av landinformationsbehov i Migrationsverkets 
operativa verksamheter. Mer om denna utveckling, säkerhetssituationen i landet och situat-

ionen för vissa utsatta grupper kan läsas i Migrationsanalys rapport från april 2020.2  

Avgränsning och källor 

Rapporten bygger i huvudsak på information insamlad under en inhämtningsresa till Etiopien 
(Addis Abeba och Bahir Dar) i oktober 2019. Denna information har kompletterats med in-
formation tillgänglig i öppna källor. 

Flera av källorna som konsulteras i denna rapport är anonyma på egen begäran. Detta 
påverkar möjligheten att validera informationen i rapporten. Det bör dock betonas att Migrat-
ionsanalys bedömer källorna vara initierade, och att informationsläget om fängelseförhållan-
den i Etiopien varit bristfälligt. Möjligheten att verifiera samtliga uppgifter i rapporten med 
information från öppna källor är därför svårt. Rapporten gör inte anspråk på att vara uttöm-
mande. 

Rapportens huvudsakliga fokus är förhållandena för intagna i etiopiska fängelser sedan 
nuvarande premiärminister Abiy Ahmed (nedan Abiy) kom till makten i april 2018. Till viss del 
berörs även situationen innan Abiy, samt situationen i etiopiska häkten.  

 som är frihetsberö-

vad oaktat på vilken grund eller vilken fysisk placering (fängelse, häkte eller annan förvarslik-
nande anstalt) den intagne har. 

 

                                                                 

 
1Denna rapport är framtagen av Migrationsverket i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande 

av landinformation (2008). Rapporten innehåller landinformation avsedd för handläggning av migrations-

ärenden. Rapporten bygger på noggrant utvalda informationskällor. Alla källor refereras med undantag för 

beskrivning av allmänt kända förhållanden. Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets 

ståndpunkt i en viss fråga och Migrationsverket har inte för avsikt att genom rapporten göra politiska eller 

rättsliga ställningstaganden. 2020-05-14, version 1.0. Utgiven av Nationella samordningsavdelningen, Mi-

grationsanalys – Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys. © Migrationsverket (Swedish 

Migration Agency), 2020. Publikationen kan laddas ner från http://lifos.migrationsverket.se 

2 Migrationsverket, Landinformation: Etiopien – Säkerhetsläget, politisk utveckling och utsatta grupper, 

2020-05-14, https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=44315 (Hämtad 2020-05-

14) 

 
Fängelseförhållanden 

https://www.refworld.org/pdfid/48493f7f2.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/48493f7f2.pdf
http://lifos.migrationsverket.se/
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=44315
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Fängelser i Etiopien 

Överblick 

Fängelser administreras i Etiopien dels på federal, dels på regional3 nivå. Den federala fängel-

seadministrationen, Federal Prisons Administration4, ligger organisatoriskt under Ministry of Fe-

deral Affairs och geografiskt i Addis Abeba.5 Fängelseadministrationen styrs av en proklamat-
ion från 2003. I denna regleras bland annat att etiopiska fängelser ska sträva efter rehabilitering 
av intagna, och att dessa har rätt att behandlas med värdighet. All behandling som är omänsk-

lig eller är att betrakta som ovärdig är förbjuden enligt lagen.6 Att intagna ska behandlas vär-
digt under fängelsevistelsen, och har rätt till besök av såväl familj som sjukvårdspersonal eller 

rättsligt stöd framgår vidare i Etiopiens konstitution.7 
Utöver den federala fängelseadministrationen, som lyder under riksåklagaren, har Etiopi-

ens självstyrande regioner egna polis- och fängelsemyndigheter. Dessa är självstyrande, men 

är bundna att samverka med sina federala motparter.8 
Enligt amerikanska utrikesdepartementets människorättsrapport för år 2016 fanns det sex 

federala och 120 regionala fängelser i Etiopien.9 Under 2018 stängde den etiopiska regeringen 
Maekelawi, en ökänd polisstation i Addis Abeba från vilket rapporterna om övergrepp mot 
intagna varit många. Enligt Human Rights Watch huserades primärt intagna med politiska mo-

tiv i Maekelawi.10 Den somaliska regionala administrationen stängde under 2019 det ökända 

fängelset Jijiga Central Prison, mer känt som Jail Ogaden, och dess f.d. chef arresterades.11 Jail 
Ogaden var också det ökänt för mycket allvarlig illabehandling av intagna, inkluderat tortyr, 

våldtäkter och även dödsfall.12 

                                                                 

 
3 Etiopien är formellt en federal republik med de självstyrande regionerna Oromia, Amhara, Tigray, So-

mali, Afar, Benishangul-Gumuz, Gambela, Southern Nations, Nationalities and Peoples’ Region (SNNPR) 

och Harari, samt de två städerna Addis Abeba (huvudstad) och Dire Dawa med särskild status. 
4 Se myndighetens hemsida, dock endast på amhariska http://www.fpa.gov.et/index.html (Hämtad 2020-

04-02) 

5 World Prison Brief (Institute for Criminal Policy Research), World Prison Brief Data - Ethiopia, (datum 

saknas) https://www.prisonstudies.org/country/ethiopia (Hämtad 2020-04-02) 
6 Etiopien (lagstiftande församling), The Federal Prisons Commissions Establishment Proclamation No. 

365/2003, 2003-09-09, https://chilot.files.wordpress.com/2012/10/proc-no-365-2003-federal-prisons-com-

mission-establishment.pdf (Hämtad 2020-04-03) 
7 Etiopien (lagstiftande församling), Constitution Of The Federal Democratic 

Republic Of Ethiopia, 1995, artikel 21, https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/et/et007en.pdf (Häm-

tad 2020-04-15) 
8 GlobaLex, UPDATE: Introduction to the Ethiopian Legal System and Legal Research, 2020, 

https://www.nyulawglobal.org/globalex/Ethiopia1.html#_edn70 (Hämtad 2020-04-03) 

9 US Department of State (USDOS), Country Reports on Human Rights Practices for 2016 - Ethiopia, 

2017-03-03, s. 4, https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39085 (Hämtad 2020-

04-02) 

10 Human Rights Watch (HRW), Gates Open on Ethiopia’s Infamous Maekelawi Jail, 2019-09-06, 

https://www.hrw.org/news/2019/09/06/gates-open-ethiopias-infamous-maekelawi-jail (Hämtad 2020-04-

02) 
11 USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2019 – Ethiopia, 2020-03-11, s. 4, https://lifos.mi-

grationsverket.se/dokument?documentSummaryId=44107 (Hämtad 2020-04-03) 

12 HRW, Interview: Inside What Was Ethiopia’s Jail Ogaden, 2019-07-10, 

https://www.hrw.org/news/2019/07/10/interview-inside-what-was-ethiopias-jail-ogaden (Hämtad 2020-04-

02) 

http://www.fpa.gov.et/index.html
https://www.prisonstudies.org/country/ethiopia
https://chilot.files.wordpress.com/2012/10/proc-no-365-2003-federal-prisons-commission-establishment.pdf
https://chilot.files.wordpress.com/2012/10/proc-no-365-2003-federal-prisons-commission-establishment.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/et/et007en.pdf
https://www.nyulawglobal.org/globalex/Ethiopia1.html#_edn70
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39085
https://www.hrw.org/news/2019/09/06/gates-open-ethiopias-infamous-maekelawi-jail
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=44107
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=44107
https://www.hrw.org/news/2019/07/10/interview-inside-what-was-ethiopias-jail-ogaden
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Den federala regeringens budget per intagen och dag var i snitt ungefär nio etiopiska birr 
(motsvarande tre svenska kronor) för mat, vatten och sjukvård. Under 2018 sparkades fem 

tjänstemän i fängelseadministrationen efter uppdagande i media om illabehandling.13 

Fängelseförhållanden 

Amerikanska utrikesdepartementet bekräftar i sin årliga människorättsrapport för 2019 att till-
ståndet i etiopiska fängelser är hårt och livshotande. Problemen inkluderar fysisk misshandel, 
överbeläggning samt undermåliga förhållanden vad gäller mat, vatten, sanitet och medicinsk 
tillgång. Person som tagits in med politiska motiv behandlas väsentligen sämre, och har ex-
empelvis sämre tillgång till mediciner och vård samt besök. Under 2018 sparkades delar av 

den federala fängelseledningen, och Röda korset har fått tillträde till flera fängelser i landet.14  
Enligt en initierad källa i Addis Abeba, är de flesta fängelser i Etiopien av undermålig stan-

dard. Det finns fängelser som byggts efter en internationell minimistandard, men de är väldigt 
få och övergången till denna lägstanivå går mycket långsamt. Rykten om tortyr i fängelser 
förekommer fortfarande, men i de stora fängelserna har detta undvikits sedan premiärminister 
Abiy kom till makten. Sanitära förhållanden och tillgången till medicin och sjukvård är under-

målig i alla fängelser över hela landet.15 
Intagna är i princip beroende av sin familj eller varandra för överlevnaden i etiopiska fäng-

elser. Om en intagen saknar familj, eller är intagen långt från denna, är hen beroende av hjälp 

från andra interner.16  

Det förekommer att hög- och lågnivåbrottslingar intas på samma anstalter.17 Generellt 
sitter alla intagna i samma fängelser, oavsett om de är kriminella, politiskt motiverade intagna 

eller journalister.18 

Överföringar 
Enligt lag ska en person åtalas där brottet begås, och fängelsevistelsen ska vara på personens 
hemort. Utomrättsliga överföringar har förekommit, där intagna har flyttats till fängelser eller 
häkten i andra städer. Exempelvis greps aktivister i Hawassa (Sidama) under 2019, men de hölls 
långt därifrån. Detta innebär problem för den intagne som ofta är beroende av sin familj under 
fängelsevistelsen, exempelvis för att få tillräckligt med mat men även för den intagnes psyko-

sociala situation.19 Med utgångspunkt i detta flyttas vissa fångar som bestraffning.20 

Hälsa, mat och hygien 
Standarden på fängelser i Etiopien är väldigt snarlik över landet. De intagna sover på golven, 
på madrass eller matta, vilken de dock endast har tillgång till genom sina familjer. Internernas 

rum är smutsiga, och trots tillgång till toalett och dusch är dessa oftast ohygieniska.21 I vissa 
fängelser har intagna inte ens plats att sova. Intagna nekas stundtals mat, mediciner och vård 

                                                                 

 
13 USDOS 2019, s. 5 

14 USDOS, 2019, s. 5 f. 

15 Anonym källa (A), Addis Abeba, samtal, 2019-10-22 

16 Anonym källa (C), Addis Abeba, samtal, 2019-10-23 

17 Dan Yirga, Ethiopian Human Rights Council Office, Addis Abeba, samtal, 2019-10-25 

18 Anonym källa (C), Addis Abeba, samtal, 2019-10-23 

19 Anonym källa (A), Addis Abeba, samtal, 2019-10-22 

20 Dan Yirga, Ethiopian Human Rights Council Office, Addis Abeba, samtal, 2019-10-25 

21 Anonym källa (C), Addis Abeba, samtal, 2019-10-23 
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från fängelsepersonalen. Vattenbristen i landet i allmänhet, men fängelser i synnerhet, påver-

kar möjligheten till att upprätthålla en god hygien.22 
Mattillgången är bristfällig, och de intagna är beroende av att deras familj eller släkt tar 

med mat till dem. Mat kan tillhandahållas av fängelset en till två gånger per dag, men källans 

informanter ger en samstämmig bild av att maten är av värsta tänkbara kvalitet.23 Bristen på 

mat kopplas till den bredare matosäkerheten i Etiopien i stort.24 
Friska intagna sitter ibland tillsammans med intagna med psykologiska sjukdomar eller 

besvär.25 

Förhållanden i häkten 

Det är respektive regionala polismyndighet som ansvarar för häkten. Utöver de regionala po-
lismyndigheterna finns en federal polis, ledd av en federal kommissionär, men de regionala 

polismyndigheterna agerar självständigt. 26  
En polis i Amhara-regionen medger att det i deras häkten finns brister i sjukvård, problem 

med trångboddhet och undermålig mat. Intagna får mat tre gånger om dagen, men närings-

innehållet i maten kan förmodligen ifrågasättas enligt källan.27 
Möjligheten för tredje part att besöka fängelser i Etiopien har förändrats under Abiy, och 

en av källorna har tillåtits göra två besök på etiopiska häkten. Dels besöktes Hawassa Police 
Commission Station, dels Addis Police Commission Stations. Häktena var trångbodda, renlig-

heten undermålig och det var brist på vatten. Detta gjorde vistelserna i häkten sanitärt oläg-
liga, och ökar möjligheten för sjukdomar att spridas. Generellt var situationen för kvinnor nå-
got bättre i häktena, särskilt var deras miljö något renare än männens dito. Källan menar också, 
i kontrast till uppgiften ovan, att intagna stundtals går utan mat, och när de får mat är den av 

värsta tänkbara kvalitet.28 
För häkten finns generellt samma problem som för fängelseväsendet, och endast ett av 

50 häkten i Addis Abeba bedöms uppfylla ett rimligt minimum sett till hälso- och sjukvård, 
sovplatser, fönster, toalett- och duschmöjligheter, besöksmöjligheter och tillgång till rättsligt 

stöd enligt en initierad källa.29 
Under Abiy har en källa inte hört om våld i häkten, vilket var en rutin under föregående 

regering. Däremot har rapporter inkommit om fortsatt, allmän illabehandling i etiopiska häk-

ten.30 

Reformer under Abiy 

Väsentliga reformer har initierats av den nya etiopiska regeringen under premiärminister Abiy 
Ahmed. En stor förändring i fängelseavseende är att intagna med politiska motiv från före 

Abiys tillträde i hög grad har släppts.31 En process för att revidera fängelseväsendet har inletts, 

                                                                 

 
22 Dan Yirga, Ethiopian Human Rights Council Office, Addis Abeba, samtal, 2019-10-25 

23 Anonym källa (C), Addis Abeba, samtal, 2019-10-23 

24 Dan Yirga, Ethiopian Human Rights Council Office, Addis Abeba, samtal, 2019-10-25 

25 Dan Yirga, Ethiopian Human Rights Council Office, Addis Abeba, samtal, 2019-10-25 

26 Polis, Amhara-regionen, Addis Abeba, samtal, 2019-10-22 

27 Polis, Amhara-regionen, Addis Abeba, samtal, 2019-10-22 

28 Anonym källa (C), Addis Abeba, samtal, 2019-10-23 

29 Anonym källa (A), Addis Abeba, samtal, 2019-10-22; Anonym källa (C), Addis Abeba, samtal, 2019-

10-23 
30 Anonym källa (C), Addis Abeba, samtal, 2019-10-23 

31 Anonym källa (C), Addis Abeba, samtal, 2019-10-23 
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och ledningen för den federala fängelseadministrationen har bytts ut. De institutionella effek-
terna av reformerna ligger dock långt fram i tiden, framför allt för fängelser i periferin dit den 

stora reformviljan hittills inte nått.32 
Under Abiy har det varit mindre illabehandling i fängelser, men rehabiliteringen är under-

målig och det saknas professionell personal, särskilt med medicinsk eller psykiatrisk utbildning. 
Detta är institutionella problem, och trots att Abiys regering vill förändra situationen har lite 
hänt i praktiken. En person som häktas eller fängslas i Etiopien idag hamnar sannolikt således 
i ett undermåligt fängelse. En person som begått ett brott och utvisas till Etiopien kommer 
sannolikt, enligt källan, att fängslas vid ett återvändande och hamnar då i undermålig fängel-

semiljö.33 
En källa uppger att sedan Abiys tillträde har källan inte hört om tortyr, däremot om god-

tyckliga gripanden, politiskt motiverade gripanden av journalister och oppositionsledare.34 
Även en människorättsorganisation har besökt flera fängelser i Etiopien, vilket i sig är en 

stor förändring jämfört med tiden innan Abiy då de aldrig fick tillåtelse. De intagna har då 
berättat om hur situationen har mildrats något sedan den nya regeringens tillträde. Detta va-
rierar mellan Addis Abeba och periferin, och medan reformerna har fått visst genomslag i hu-
vudstaden följer dock inte nödvändigtvis de regionala fängelseadministrationerna. I landet 

förekommer fortfarande uppgifter om falska anklagelser som leder till gripanden.35 
Orosmoln kvarstår, och även efter Abiys tillträde har det förekommit rapporter om tortyr. 

Exempelvis har de journalister och aktivister som greps i samband med kuppförsöket i Bahir 
Dar i juni 2019 rapporterat att de hållits isolerade, nekats besök av såväl familj som religiösa 

ledare och deras rättegångar har uteblivit eller skjutits upp.36 Enligt en källa hölls i oktober 

2019 misstänkta politiskt motiverade intagna i Sidama, Oromia, Amhara samt i Addis Abeba.37  
I början av 2019 åtalades åtta tidigare anställda vid fängelset Kality (Qilinto) i Addis Abeba 

då de ska ha öppnat eld mot interner i samband med en brand på fängelset.38 

Vittnesmål från etiopiska fängelser 
En källa var själv gripen mellan 2005 och 2007 och beskriver en mycket svår situation med 

långa isoleringar, straff och godtyckliga förflyttningar mellan olika fängelser.39 En källa menar 
att de svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Perssons bok 438 dagar är en mycket 
verklighetstrogen beskrivning av hur det ökända fängelset Kality i Addis Abeba ser ut inifrån 

även idag.40 

Kvinnor i fängelser 

Enligt federal etiopisk lagstiftning ska intagna kvinnor vistas i helt separata fängelser från män. 
Samma lagstiftning stipulerar att spädbarn under 18 månaders ålder får stanna med sin 

                                                                 

 
32 Anonym källa (C), Addis Abeba, samtal, 2019-10-23 

33 Anonym källa (A), Addis Abeba, samtal, 2019-10-22 

34 Anonym källa (C), Addis Abeba, samtal, 2019-10-23 

35 Dan Yirga, Ethiopian Human Rights Council Office, Addis Abeba, samtal, 2019-10-25 

36 Dan Yirga, Ethiopian Human Rights Council Office, Addis Abeba, samtal, 2019-10-25 

37 Anonym källa (A), Addis Abeba, samtal, 2019-10-22 

38 Addis Standard, News: Ethiopia Charges Eight Former Prison Officials In Connection With Deadly Qi-

linto Prison Fire, 2019-02-19, http://addisstandard.com/news-ethiopia-charges-eight-former-prison-offi-

cials-in-connection-with-deadly-qilinto-prison-fire/ (Hämtad 2020-04-03) 
39 Anonym källa (C), Addis Abeba, samtal, 2019-10-23 

40 Anonym källa (A), Addis Abeba, samtal, 2019-10-22; Johan Persson & Martin Schibbye, 438 dagar: 

vår berättelse om storpolitik, vänskap och tiden som diktaturens fångar , Offside Press AB, 2013 

http://addisstandard.com/news-ethiopia-charges-eight-former-prison-officials-in-connection-with-deadly-qilinto-prison-fire/
http://addisstandard.com/news-ethiopia-charges-eight-former-prison-officials-in-connection-with-deadly-qilinto-prison-fire/
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mamma om hon tas in.41 En polis i Amhara-regionen bekräftar förbudet om att hålla män och 

kvinnor i samma fängelse.42 
Källor gör gällande att denna lagstiftning inte helt upprätthålls i praktiken. Det finns sär-

skilda avdelningar för kvinnor i etiopiska fängelser i samtliga regioner, dock på samma område 
som fängelset för män. En källa bekräftar att små barn tas med i fängelset, dock uppger källan 

att så stora barn som 8 10 åringar tas in.43 
Separationen mellan kvinnor och män är bristfällig och ofta byggs undermåliga faciliteter 

för att kunna husera kvinnliga intagna.44 Kvinnor med barn är utsatta eftersom fängelserna 
inte är adekvata miljöer för barn att vistas i. Kvinnor i allmänhet är dock också utsatta bland 

annat eftersom de intagna inte har tillgång till sanitetsprodukter vilket enligt lag ska tillhanda-

hållas. En källa ifrågasätter hur stor del av fängelsepersonalen som ens känner till detta.45 

Andra utsatta grupper 

I den lagstiftning som reglerar etiopiska fängelser klargörs att ingen åtskillnad ska göras mellan 

intagna baserat på deras kön, religion, politiska åsikt, nationalitet eller sociala bakgrund.46 
Källor pekar dock ut barn, kvinnor, äldre och funktionshindrade som särskilt utsatta i fäng-

elser. Dessa är generellt utsatta i landet, men särskilt i fängelserna eftersom fängelseförhållan-
dena är mycket undermåliga rent generellt. Dömda barn i fängelser, vilket förekommer, hålls i 

samma rum som vuxna.47 

En källa betonar att det är vanligt med underåriga pojkar och flickor i fängelser.48 För ung-
domar finns ännu inget särskilt fängelse, även om planer funnits på att bygga ett sådant i 
Addis Abeba. Detta gör att minderåriga intagna, vilket förekommer i Etiopien, blandas med 

vuxna, och dessa har generellt inte tillgång till utbildning eller lämplig vård.49 
Hbtq-personer är sannolikt inte öppna med sin sexuella läggning, varken i eller utanför 

fängelser i Etiopien. Det är därför möjligt att ens sexuella läggning kan döljas under fängelse-

vistelsen.50 Eftersom hbtq-personer är så utsatta i det etiopiska samhället, av såväl allmänhet 
som religiösa ledare, är risken stor för isolering och vanvård i fängelset. Det är fråga om dubbel, 
eller trippel, marginalisering, där de andra intagna inte vill beblandas med personen, och där 
risken för våld är hög från såväl andra interner som personal. Frågan är dock problematisk och 
hypotetisk eftersom den inte diskuteras publikt, och källan har inte hört talas om hbtq-perso-
ner i fängelser i Etiopien. Källan betonar dock samtidigt att det är kriminaliserat att vara hbtq-

                                                                 

 
41 Etiopien, lagstiftande församling, The Federal Prisons Commissions Establishment Proclamation No. 

365/2003, 2003-09-09, Part Four: 25; 28, https://chilot.files.wordpress.com/2012/10/proc-no-365-2003-

federal-prisons-commission-establishment.pdf (Hämtad 2020-04-03) 
42 Polis, Amhara-regionen, Addis Abeba, samtal, 2019-10-22 

43 Anonym källa (A), Addis Abeba, samtal, 2019-10-22 

44 Dan Yirga, Ethiopian Human Rights Council Office, Addis Abeba, samtal, 2019-10-25 

45 Dan Yirga, Ethiopian Human Rights Council Office, Addis Abeba, samtal, 2019-10-25 

46 Etiopien (lagstiftande församling), 2003, The Federal Prisons Commissions Establishment Proclama-

tion No. 365/2003, 2003-09-09, Part Four, 24, https://chilot.files.wordpress.com/2012/10/proc-no-365-

2003-federal-prisons-commission-establishment.pdf (Hämtad 2020-04-03) 
47 Dan Yirga, Ethiopian Human Rights Council Office, Addis Abeba, samtal, 2019-10-25; Anonym källa 

(C), Addis Abeba, samtal, 2019-10-23 
48 Anonym källa (C), Addis Abeba, samtal, 2019-10-23 

49 Dan Yirga, Ethiopian Human Rights Council Office, Addis Abeba, samtal, 2019-10-25; Anonym källa 

(A), Addis Abeba, samtal, 2019-10-22 
50 Anonym källa (C), Addis Abeba, samtal, 2019-10-23 

https://chilot.files.wordpress.com/2012/10/proc-no-365-2003-federal-prisons-commission-establishment.pdf
https://chilot.files.wordpress.com/2012/10/proc-no-365-2003-federal-prisons-commission-establishment.pdf
https://chilot.files.wordpress.com/2012/10/proc-no-365-2003-federal-prisons-commission-establishment.pdf
https://chilot.files.wordpress.com/2012/10/proc-no-365-2003-federal-prisons-commission-establishment.pdf
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person i Etiopien, och att det sannolikt inte gör situationen bättre att vara hbtq-person i etio-

piska fängelser.51 

Sammanfattande analys 

Den förändringsperiod som Etiopien är mitt inne i har även nått landets fängelseadministrat-
ion som enligt konsulterade källor är under revidering. Denna revidering ses som mycket po-
sitiv och har goda ambitioner. Abiy har varit tydlig med vilken riktning han vill att etiopiska 
fängelsesystemet går i, och även om rapporterna om tortyr och illabehandling inte upphört i 
fängelser tycks rapporterna färre sedan Abiys tillträde. Därtill ska läggas att fängelsebelägg-
ningen förändrats markant sedan tusentals politiska fångar släppts. 

Det finns dock väsentliga utmaningar som kvarstår för den etiopiska fängelseadministrat-
ionen, och idag är det få eller mycket få etiopiska fängelser som lever upp till vad som får 
betecknas vara ett godtagbart minimum i standard för de intagna. De intagna har otillräckligt 
med mat, vatten och tillgången till såväl vård, mediciner som dusch/toaletter är högst begrän-

sad.  
Situationen för olika riskgrupper får sägas vara än värre än för gemene antagen i etiopiska 

fängelser. Kvinnor, barn, äldre och funktionshindrade lyfts upp som grupper som är särskilt 
utsatta och har en sämre tillvaro i den redan mycket hårda kontext som etiopiska fängelser 
innebär. Detsamma gäller för hbtq-personer där konsulterade källor dock uttrycker sig mer 
hypotetiskt. Medan källorna inte har mött någon med normbrytande sexuell läggning i etio-
piska fängelser, är de överens om att en sådan sexuell läggning, alternativt anklagelser om en 
sådan, definitivt inte förbättrar en redan undermålig situation, utan föranleder ytterligare ett 
lager av problematik och svårighet.  

Sammanfattningsvis är sannolikheten hög för att en person i Etiopien som av något skäl 
tas in kommer att hamna i ett undermåligt fängelse eller häkte, där vistelsen i sig i bästa fall är 
mycket dålig och hälsovådlig, i sämsta fall livshotande. De reformer som är initierade kommer 
att ta tid att införa i praktiken, och inom en överblickbar framtid kommer sannolikt inte etio-
piska fängelser uppnå en godtagbar internationell standard. Vidare skymtas i nuläget hur de 
påbörjade reformerna sällan når utanför urbana centrum till den etiopiska periferin, där situ-
ationen får sägas vara generellt sämre än den redan mycket dåliga situationen i städer som 
Addis Abeba. 
  

                                                                 

 
51 Anonym källa (A), Addis Abeba, samtal, 2019-10-22 
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