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NDFs Solidaritetsstipend 2007 tildeles de fengslede eritreiske dramatikerne og journalistene Dawit
Isaak og Fessehaye Yohannes for deres kamp for kunsten, demokrati og pressefrihet i Eritrea.
STIPENDET:
Dramatikerforbundet har siden 1994 gitt et årlig Solidaritetsstipend, kr 50.000,- i støtte til
prosjekter eller til enkeltpersoner som av politiske grunner ikke kan oppholde seg / arbeide i sitt
hjemland, eller som oppholder seg i sitt hjemland, men under politisk vanskelige forhold.
BAKGRUNN FOR ÅRETS TILDELING:
Dawit Isaak, f. 1964, og Fessehaye Yohannes, f. 1958, er begge ledende personligheter innen
teater og journalistikk i Eritrea. De har bl.a. samarbeidet om å utvikle Barneteaterensemblet
SEWIT og akrobat-gruppen CIRCUS ERITREA. I 1997 startet de ukeavisen SETIT, etter at
regjeringen i juni ’96 hadde «åpnet for en fri presse».
Etter at grensekrigen mellom Etiopia og Eritrea var over, forfattet femten eritreiske politikere som
var medlemmer av regjeringens sentralråd «15-Gruppen» i mai 2001 et åpnet brev til presidenten
som omhandlet nødvendigheten av demokratiske reformer. Det ble først lagt ut på internett. Senere
trykket den frie pressen deler av brevet, og intervjuet medlemmer av 15-Gruppen. SETIT trykket
brevet i sin helhet. Den 18. september samme år beordret presidenten 15-gruppen arrestert, og
noen dager senere ble den frie pressen stengt og dens ledende journalister fengslet, beskyldt for
landsforræderi. Dawit Isaak var en av dem. Et år senere ble Fessehaye Yohannes pågrepet og
fengslet. De, og hundretalls andre, er fortsatt internert. Dawit Isaak på det sjette året. Allerede i
2001 varslet Amnesty International Norge om det som skjedde i Eritrea.
I følge organisasjonen Reporters Without Borders (RWB) døde Fessehaye Yohannes i
interneringsleiren Eiraeiro 11. januar i år. RWB og ildsjelene bak det svenske nettstedet
DawitIsaak.com – som i en årrekke har arbeidet for å få Dawit Isaak satt fri – bygger sine
opplysninger på troverdige kilder fra Asmara og utlandet. Foreløpig er Fessehayes død ikke
bekreftet av eritreiske myndigheter, som steilt avviser enhver forespørsel og kritikk vedr. deres
behandling av opposisjonelle. Listen over ugjerninger og døde er lang og skremmende.
Siden 1997 har NDFs Eritrea-Gruppe samarbeidet med kolleger på Afrikas Horn, og fulgt den
politiske og sosiale utviklingen i landet nøye. «Afrikas yngste nasjon, som ble uavhengig i 1993,
fremstår i dag», vi siterer RWB, «som et friluftsfengsel, bevoktet av landets eneste og
ultranasjonalistiske parti, som betrakter ethvert demokratisk krav som en trussel mot rikets
sikkerhet.»
Solidaritetsstipendet vil bli utbetalt til Dawit Isaaks og Fessehaye Yohannes’ ektefeller. Dawits
Sofia og deres to barn bor i Göteborg. Fessehaye Yohannes’ familie bor i Eritrea.
Kontaktpersoner: NDFs leder Gunnar Germundson
NDFs Eritrea-Gruppe v/leder Karl Hoff, tlf. 69814300 – hoffkarl # online.no
Dawit Isaak og Fessehaye Yohannes vil bli hedret under forbundets årsmøte, 1. mars 2008.
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