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PAPPAN BLEV KRIGSHJÆLTE. Fenkl Hailes pappa var tidigare minister i Eritrea.
2001 greps han och en rad andra regimkritiker. "Att släppa Dawit innebär att alla
politiker och journalister måste släppas. Men jag tror inte att diktatorn har sådana
planer", säger sonen. Foto: Per Wissing

Fängslades - med dawit
GÖTEBORG. Den förre ministern Haile Woldensae fängslades samtidigt som journalisten Dawit Isaak.
Hans son vet inte om fadern lever, men är säker på att varken han eller Isaak kommer att släppas så länge diktatorn
Isaias Afewerki regerar.
- Då erkänner han sig besegrad, säger Fenkl Haile.
26-åringen flydde ensam till Sverige via Sudan 2002. I dag är han svensk medborgare, läser på komvux, jobbar extra inom vården och
bor i en studentetta på Hisingen i Göteborg.
- Jag är väldigt tacksam mot Sverige, säger han. Här lever jag i lyx jämfört med hur de har det i Eritrea. Där bor alla som i ett fängelse.

Nytt krig

Fenkl Hailes föräldrar var krigshjältar i kriget mot Etiopien och arbetade för ett fritt och demokratiskt Eritrea. När den
tillfälliga regeringen tillsattes 1993 blev pappa Haile Woldensae först finansminister, sedan utrikesminister och till sist
industri- och handelsminister.
När landets konstitution var klar och de första fria valen skulle hållas visade presidenten Afewerki sitt rätta ansikte. Han
gick i krig mot Etiopien igen, utan att fråga regeringen.
- Han var inte intresserad av några val och behöver krig för att behålla sin makt, säger Fenkl.
Hans far hamnade i kylan, liksom all opposition.
I augusti 2001 greps och fängslades 2000- 3000 studenter på grund av osämja om ett regeringsfinansierat projekt. Fenkl
Haile var 19 år och en av dem. Han internerades i ett läger i ett ökenområde under en och en halv månad.
Greps i hemmet

- Vi satt i ett hus byggt av plåt. Det var 43 grader varmt och vi bröts successivt ner, beskriver han.
Han och de övriga släpptes sedan de skrivit på ett slags erkännande.
Under tiden hade regimen slagit till mot Fenkls far. Haile Woldensae greps i sitt hem på morgonen 18 september 2001 sedan
han och andra regimkritiker skrivit ett öppet brev i pressen där de krävde demokrati. Strax därefter greps den svenskeritreanske medborgaren Dawit Isaak, liksom en stor grupp andra journalister.
Tortyr i fängelset

Några bland dem har dött i fångenskapen, andras öden är ovissa.
Om Haile Woldensae lever är han 62 år gammal. Han lider av diabetes och kan finnas i ett hemligt fängelse på orten Eirairo
där tortyr förekommer.
Fenkl Haile tror dock att Dawit Isaak hålls vid liv. Han är en viktig bricka i diktatorns spel med väst.
- Det handlar om bistånd, tror han. Dawit Isaak är hans gisslan, hans förhandlingsobjekt.
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