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Kriget i Tigray
Är fred möjligt?
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Förklara varför kriget i Tigray bröt ut i november 2020 och beskriv den historiska bakgrunden till 
konflikten.  
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Hur påverkades den etiopiska politiken av att Abiy Ahmed blev landets premiärminister 2018? Beskriv 
den process som ledde fram till att han kom till makten.

Hur påverkar kriget i Tigray säkerhetsläget på Afrikas horn? Varför är det som händer i Etiopien så 
viktigt för de andra länderna i regionen? Vilka krafter är det som försöker medla i konflikten och vilka 
möjligheter har de att påverka utvecklingen?

Varför har det varit så svårt att få reda på vad som händer i Tigray och att bistå befolkningen där? Hur 
har civilbefolkningen drabbats, både i Tigray och i andra områden som berörts av kriget?

Skribenten beskriver kriget som en konflikt om hur Etiopien ska styras. Hur vill de olika lägren att lan-
det ska styras? Vilka för- respektive nackdelar har de olika systemen? 
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7 Vad krävs för att det ska bli fred i Tigray/Etiopien? Vad talar för respektive emot en fredlig lösning?

En lång rad aktörer är inblandade i kriget: vilka är de och vad är det som driver dem? Vilken roll spelar 
etnisk tillhörighet?


