
VAD BABBLAR DU OM EGENTLIGEN MARTIN SCHIBBYE? 

 

Martin Schibbye skrev en mycket förvirrande och vilseledande artikel den 25 mars 2017. 

Artikeln publicerades i hans egen hemsida "Blankspot". Artikeln skulle vara en dokumentär om 

Eritrea med den mycket tvetydiga titeln: "Kommer presidentens kor avgöra Eritreas  

framtid?"  

Titeln genererar naturligtvis mycket nyfikenhet hos vem som helst; alla vill väl veta hur boskap 

kommer att forma framtiden för Eritrea som nation. Martin Schibbyes artikel kan bäst betraktas 

som ett misslyckat försök att skriva en roman som han sedan övergav och konverterade till en 

artikel vilken saknar den minsta journalistisk förmåga. 

 

Schibbye, som inte kunde göra genomslag som journalist bland sina Kollegor i sitt hemland, tog 

sig an  den exotiska manteln att vara en globetrottande undersökande journalist. Han har ännu 

inte lyckats att komma med en enda artikel värdig internationellt erkännande. Den enda 

prestation som han har åstadkommit för att sätta honom i det internationella rampljuset är att han 

lyckades landa sig själv i en etiopisk fängelse i över fyrahundra  dagar. 

 

Schibbye är en hycklare som ger skenet att vara vän av Eritrea, men samtidigt tar alla möjligheter 

att så frön av misstro och osämja mellan den eritreanska diasporan och Asmara. Att ha 

förutfattade meningar, vara fördomsfull och partisk mot Eritrea är en favorit passtime av svenska 

medier. Konsten att skriva negativt om Eritrea har blivit en accepterad norm i svensk journalistik.  

 

Svensk medier har under åren lyckats indoktrinera sin publik att Eritrea är en totalitär stat där alla 

slags hemska grymheter är vardagsliv för alla eritreaner och besökare till landet. Schibbyes 

artikel måste dock ges lite kredit för att avlägsna några av de lögner som alla andra svenska 

journalister skildrar, även om Schibbye själv är omedveten att han gjorde det. Hans kollegor har 

genom åren vilseledd publiken att tro att besökare inte kan röra sig fritt inom Eritrea, och att de 

följs överallt av hemliga agenter som blott med sin närvaro  skrämmer lokalbefolkningen från att 

prata med dem. En annan myt är att regeringstjänstemän aldrig kan nås för att svara på några 

frågor eller ge intervjuer. Ändå strövar Schibbye helt fritt ute i landsbygden och pratar med 

människor och tar del av den eritreanska gästvänligheten samt plåtar bilder. Hör och häpna, han 

till och med får audiens med jordbruksministern på en drop-in-basis; vilket bevisar att hela  

regeringen, inklusive presidenten villkorslöst ger intervjuer när som helst! 

 

Merparten av Schibbyes artikel tillägnades helt åt ett exotiskt besök i byn Adi Abzage för att 

studera konsten att hushålla  vattenresurser. Han skriver i stor utsträckning om Gebremichael 

Gebremeskel som är 70 år gammal, och som tillbringade 30 av dessa år till att samla stenar för att 

bygga en terrass för att damma en säsongsbetonad flod för att bevattna sin gård. 

 

Varför det tog honom trettio år är mycket svårt att förstå med tanke på att gubben bor på en 

bergstrakt. Schibbye beskriver deras vandring längs vägen till grannbyn fem kilometer bort som 

en gång på en väg full av rakblads vassa stenar. Schibbye verkar vara så stolt över att vara den 

journalist som upptäcker och berättar för världen om en sådan revolutionerande och banbrytande 

sätt att hantera vattenresurser. Han verkar betrakta det han såg på Adi Abzage som en isolerad 

prestation. 

Lite vet han att terrasbevattning är en mycket gammal form av vattenförvaltning som har 

praktiserats i Eritrea i decennier. Jag skrev en artikel med  titeln "Eritrea: Managin Water 



Resources to Achieve Sustainable Food Security" som publicerades i Tesfa News den 23 maj 

2017. Min artikel var en hyllning till de  framgångar som Eritrea uppnått i sina strävan att 

tillhandahålla  livsmedelssäkerhet. Just denna vecka, den 31 mars 2018, publicerade Tesfa News 

igen en annan relaterade artikel som skrevs av UNDP Eritrea-representanten Elizabeth Mwaniki  

med titeln "Oases of Eritrea: Nature-Based Solutions for Development". 

Jag måste säga att jag har mycket svårt att se poängen i Martin Schibbyes artikel, förutom ett 

tydligt försök att svartmåla president Esaias Afwerkis integritet med ren nonsens. 

 

För att återgå till Schibbyes artikel om frågan huruvida presidentens kor kommer att avgöra 

Eritreas framtid: Schibbye själv medger att historien bygger på rykten som  han inte har några 

som helst tillförlitliga källor vilket leder till att ge styrka till mitt förslag att han började skriva en 

roman och tröttnade snart med den varpå han snabbt omvandlade den till en artikel.  

 

Det lilla i hela artikeln som berör ämnet nötkreatur vilka ska vara centrum för hans mycket långa 

mästerverk är att presidenten i Eritrea nyligen beställt hundratals mjölkkor från Irland vilka flögs 

(inte skeppats) till Eritrea. Oavsett om korna är för korsavel eller för att direkt öka den lokala 

mjölkproduktionen, framgår inte alls av artikeln. De mystiska korna blev enligt Schibbye 

överförda i hemlighet från de flygplatser eller flygbaser som dessa flygplan eventuellt landade på; 

till en av Eritreas universiteter som snabbt tömdes av alla studenter, föreläsare och 

administratörer för att husera korna. 

Schibbye verkar vara den enda personen som känner till en abrupt avstängning av någon av 

Eritreas universitet. Han förklarar nonchalant inte vad som hände med alla eleverna eller den 

personal som brukade jobba där; precis som om det är en vardagssak att stänga en universitet. 

Även om påståendet var sant, varför väcktes inte Schibbyes journalistisk nyfikenhet för att 

försöka ta reda på varför ett universitet av alla platser användes för att hysa boskap? 

Han hävdar att flera av korna kalvade där eftersom de var redan långt dräktiga vid ankomst till 

Eritrea. Flera andra halkade på golven och påstås bryta sina ben; också uppgifter från de källor 

som inte finns? Min enda slutsats, i brist på annan förståelig förklaring är att Eritrea vill vara det 

första landet i landet som kan skryta med att ha kor som är akademiker! 

 

Eftersom Schibbye inte har några som helst bevis på att några kor ska flugits till Eritrea; vad 

syftet med den ambitiösa satsningen var; eller hur korna överhuvudtaget kommer att bidra till 

Eritreas välbefinnande som nation, ser jag inte poängen med en artikel med titeln som hans bär. 

Han verkar insinuera att detta "smarta" drag av presidenten kom till för att öka både kött- och 

mjölkproduktionen i Eritrea. Men Schibbye, den stora journalisten, gör sig inte besväret att gräva 

fram fakta. Istället, efter att ha lagt fram denna för honom genialisk tes,  göra en snabb googling 

på liknande satsningar som visar att ett  liknande satsning som gjordes för decennier sedan av 

Castro-regeringen i Kuba misslyckades kopiöst.  Hade Schibbye däremot försökt att göra någon 

undersökning när han skrev sin roman-omvandlad-till-artikel, skulle han få reda på att kreatur  

och mejeriprodukter redan bidrar avsevärt till Eritreas BNP.  

 

Detta faktum illustreras i en rapport som presenterades i december 2015 av de välkända 

konsulterna VEDAMAN Consultants Limited, Nairobi, Kenya. Rapporten består av bidrag till 

Eritreas BNP gjorda 2013 som direkt avser kor och andra kreatur, samt mejeriprodukter.  

Enligt rapporten bidrog mjölk till Eritreas BNP år 2013 enligt följande: 



 

* Totala volymen komjölk producerade i Eritrea år 2013: 313,150,633 liter. 

Inkomst därav:7,8 Miljarder ERN (Eritrean Nakfa), motsvarande 7,8 Miljarder USD. 

* Totala volymen kamelmjölk producerade i Eritrea år 2013: 5,384,909 liter. 

Inkomst därav:134,6 Miljoner ERN (Eritrean Nakfa), motsvarande 8,97 Miljoner USD. 

* Totala volymen Getmjölk producerade i Eritrea år 2013: 47,228,919 liter. 

Inkomst därav:1,2 Miljarder ERN (Eritrean Nakfa), motsvarande 0,08 Miljarder USD. 

Här nedan finns länk till ett litet utdrag av den rapporten:  

http://www.au-ibar.org/component/jdownloads/finish/36-vet-gov/2718-the-contribution-of-

livestock-to-the-eritrean-economy 

https://ec.europa.eu/europeaid/countries/eritrea_en 

 

 

http://www.au-ibar.org/component/jdownloads/finish/36-vet-gov/2718-the-contribution-of-livestock-to-the-eritrean-economy
http://www.au-ibar.org/component/jdownloads/finish/36-vet-gov/2718-the-contribution-of-livestock-to-the-eritrean-economy
https://ec.europa.eu/europeaid/countries/eritrea_en

