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Etiopiens judiska rötter
Etiopien hör till ett av världens äldsta länder, och är även det mänskliga släktets första vagga
och urhem. I sex miljoner år har människosläktet levt i detta område räknad från tidiga
tvåbenta hominider. Den moderna kulturskapande människan, homo sapiens, härstammar från
en och samma ”Eva” just härifrån och spred sig framgångsrikt till alla världens hörn. Vi är
således alla kusiner med varandra med bara två-tretusen generationer mellan oss!

Drottningen av Saba
Det finns gott om omtvistade och spännande muntliga och nedtecknade traditioner om
Etiopiens tidiga historia; den ena märkligheten är väl så god som en annan och ger styrka i ett
folks identitetssökande.
En gammal myt kan berätta att den etiopiska nationens tidiga födelse började som en
hjältesaga. En drake plågade Tigreyfolket i landets norra delar. För att bli av med landsplågan
vände sig folket till den starkaste mannen bland dem och utlovade honom att bli deras kung om
han lyckades döda draken, vilket han gjorde. Efter en tid blev kungen far till ett flickebarn som
fick namnet Makeda. Hon efterträdde sin far och blev landets drottning – drottningen av Saba.
Etiopiernas nationalepos, Kebra Negast (Konungarnas ära), berättar att den etiopiska
kungalängden härstammar från en kärleksnatt mellan israeliternas kung Salomo och
drottningen av Saba cirka 950 f.v.t. 1 Hon hade hört rykten om en mäktig och vis kung som
låtit bygga ett praktfullt tempel i Jerusalem. Kanske kunde drottningen av Saba knyta till sig
en handelspartner och bilda en allians mellan två mäktiga riken? I alla fall kunde ett besök
vara värt att ta reda på den saken.
Med den historiska förevändningen att själv kontrollera om ryktens sanningshalt företog
hon sig med sitt praktfulla följe en tidskrävande resa utmed den Arabiska halvöns västkust.
Resan gick från dagens Etiopien, genom Eritrea över Röda havet till Jemen och norrut till
Jerusalem; en sträcka på 250 mil som med kamelkaravanen måste ha tagit närmare två år vid
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1 Kung. 10:1-13. Enl. araberna skulle drottningen ha regerat i Jemen vilket inte står i motsättning till
teorin att områdena lappat i varandra genom omfattande handelsutbyte över Röda havet.
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hemkomsten. Karavanen var lastad med mängder av dyrbara gåvor för att imponera kung
Salomo – guld, ädelstenar, begärliga kryddor och rökelse. 2
Besöket skulle få ödesdigra konsekvenser som ännu idag präglar etiopiernas nationella
självbild. Målade bildserier minner om dessa tu och finns att se här och var i Etiopien såsom
denna bildberättelse på en fasad till en kafeteria i staden Gondar i norr:

Eposet berättar att när drottningen återvände hem till Aksum från sin Jerusalemresa var hon
gravid och födde snart en son som fick namnet Menelik. Vid 20-årsåldern skulle sonen ha
tillbringat några år i Jerusalem hos sin far, kungen över Israel. Kung Salomo hade frågat
Menelik om han ville efterträda honom och bli israeliternas konung. Men Menelik tackade
nej. Han skulle återvända till sitt hem Etiopien. Inför avfärden lät kung Salomo tillverka en
kopia av den förgyllda förbundsarken, tabot (lagtavlan), som innehöll Mose stentavlor från
Gud. Till hans följe anslöt sig medlemmar av Israels stammar, präster och leviter. Jerusalems
överstepräst skulle ha tagit med sig arken när han på kungens uppmaning flyttade till Etiopien
och då skulle han i hemlighet ha bytt ut kopian mot originalet. Arken påstås i dag finnas inlåst
i ett annex till Maryam Seyon-kyrkan3 i staden Aksum. Ingen har sett arken förutom en utvald
munk vars uppgift är att vakta den nästan 3300 år gamla arken. Han skulle också utse en munk
till efterträdare att inneha detta ensammandat.
För några år sedan intervjuades patriarken av den etiopisk-ortodoxa kyrkan Abune Paulos i
den brittiska TV-kanalen om arkens äkthet. Han fick frågan varför kyrkan inte tillåter
arkeologer att undersöka arken, och varför den hålls hemlig från allmänheten. Patriarken hade
svarat: ”Vi tror att vi har förbundsarken, men vi behöver inte bevisa dess äkthet eller existens
till någon.”
En annan myt berättar hur patriarken Noa välsignade sina söner och utdelade åt dem var sitt
landområde. Sonen Ham fick nordöstra Afrika och utvandrade söderut. Med tiden kom den
hamitiska stammen fram till Abayfloden (Nilen) och etablerade sig längs floden i Nubien
(dagens södra Egypten och norra Sudan). Där uppstod den kushitiska4 högkulturen som varade
i nästan tusen år.
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1 Kung. 10:10. ”Och hon gav åt konungen ett hundra tjugu talenter guld, så ock välluktande kryddor
i stor myckenhet, därtill ädla stenar; en så stor myckenhet av välluktande kryddor, som drottningen av
Saba gav åt konung Salomo, har aldrig mer blivit införd.”
3
Ordagrant från amhariska: Church of Our Lady Mary of Zion.
4
Hams son hette Kush. Gen. 10:1 och 6. Kush heter också området i Edens trädgård där en av den
paradisiska flodens fyra armar flöt. Gen. 2:13 (Kush är likalydig med Etiopien i flera
bibelöversättningar; omnämns i Jesaja.)
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Nubien.

Myter och nutid tvinnade ihop
När den kushitiska kulturen försvann på 300-talet, återuppstod hamit-stammen som fågel Fenix
ur askan i trakten av Aksum i norra Etiopien, som sedermera blev den salomoniska
kungadynastins centrum. Under samma tid etablerades kristendomen i Aksum av två kristna
grekiska filosofistuderande, Frumentius och Aedesius från Tyros och när den aksumitiske
kungen Ezana konverterade till kristendomen gav han den statsreligionens status (år 341).
Etiopien är fortfarande ett övervägande kristet land. Varje år i januari anordnar Aksums
präster och munkar en procession genom gatorna bärande på en kopia av förbundsarken.
Tusentals festklädda etiopier följer med i det färgsprakande hyllningståget och dansar och
sjunger till åminnelse av sitt folks gammalbibliska ursprung.
Etiopiens kungliga symbol, lejonet, hänförs också till den första hamitiska perioden med
intensiva lejonjakter vid Nilen där stammen hade slagit sig ned; levande lejon bands till att
vakta kungliga palats. Menelik I (Salomos son) kallades för ”lejonkungen” – därav har alla
etiopiska kungar burit samma hederstitel.
Etiopierna menar också att deras första kung omnämns i Bibeln (Gen. 49:9 och Upp. 5:59).
Därför är den etiopisk-ortodoxa kyrkan så nära förankrad i Moseböckerna och judendomen.
Den sista etiopiske kejsaren Haile Selassie5 (född Tafari Makonnen), som dog 1975, påstod sig
vara den 225 ättlingen till Menelik I. Hans fullständiga titel löd: ”Hans kejserliga majestät,
kejsare Haile Selassie I, Lejonet av Juda, Guds utvalde, konungarnas konung av Etiopien.”

Den kejserliga flaggan med det krönta
lejonet med en korsspira, 1800-talet.
Dess motto lyder: ”Lejonet av Judas
stam har segrat.”
5

Betyder ”Treenighetens makt”.

Det kungliga hovets lejon. Militärdiktatorn
Mengistu lät skjuta Selassies alla lejon efter
kuppen 1974.
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Aksum, ett livligt handelscentrum
Det tidiga aksumitiska riket, som uppstod någon gång året 100 f.v.t., hade sin blomstringstid
under flera århundraden efter vår tideräkning. Redan romarna idkade handel med Aksum i
Abessinien (norra Etiopien) som vuxit till ett stort handelscentrum för elfenben, guld, kryddor
och rökelse. Även elefanter användes som handelsvara därför att flera olika rikens krigshärar
använde dem som ”tanks” i strider. Lokalt producerades järn, kaffe och tef6.
Aksumriket var först att använda egen myntenhet söder om Sahara. Prägeln i mynten röjer
ett bysantiskt inflytande. De var tillverkade av en blandning av tre metaller. Mynten hade börjat
bli ett nödvändigt betalningsmedel för utlandshandel som sköttes från hamnstaden Adulis (i
dagens Eritrea) varifrån man fraktade guld, elfenben och slavar världen över. Dit kom bland
andra romerska handelsmän som hade med sig lyxvaror som vin och olivolja. Aksum självt
tillverkade inga produkter för utlandshandeln, men organiserade, medlade och bevakade
hamnen med dess omfattande köp- och byteshandel.
I Aksum dyrkades olika gudar på altare och i templen, såväl lokala (ormdyrkan7) som
romerska och Mellanösterns gudar som köpmännen i Aksum kommit i kontakt med.
Monoteismen, Jahvedyrkan kom till Etiopien genom drottningen Saba enligt nationaleposet
men också genom judiska kolonin från Kushriket. Köpmännen från Saba i Arabiska halvön tog
med sig nabatéernas gudapanteon. Här skedde utbyte av varor och religiösa föreställningar. Att
förbundsarken låg förvarad i Aksum ansågs därför av etioperna vara ’det andra Jerusalem’.
Profeten Muhammeds närmaste familj och anhängare fick fristad i Aksum när de tvingades
fly från förföljelserna i Arabien där Muhammed profeterade för en ny monoteistisk religion –
därför hade Etiopien av tradition länge haft goda relationer med muslimerna. Islam spred sig då
i landets östra region Harar.
Men de goda relationerna tog slut med stadens förstörelse 1535 då sultanen av Adal
österifrån anföll och besegrade Abessinien för en kortare tid. Att islam på bara tio år ändå fick
utbredning i Etiopien förklaras med att de som omvände sig till islam slapp att bli sålda till
arabiska slavhandlare. Slavpirater fraktade slavar i stora dhower (arabisk segelbåt) från Afrikas
östkust till muslimska länder i norr och till Asien.
Falasher8
Under Aksumrikets långa och blomstrande period kunde en större judisk grupp, falasherna,
etablera sig och lyckades enligt traditionen upprätthålla ett eget kungarike på 900-talet som
leddes av drottning Judith. Efter sin far kung Gideon IV:s död på slagfältet, hade hon tagit
befälet (som jag återkommer till längre fram).
Judarnas autonoma period tog slut efter muslimernas mellanspel. I början av 1600-talet
konfiskerade kejsare Susenyos judarnas marker och egendomar, brände deras religiösa
urkunder och många tvingades att konvertera till kristendomen, andra såldes som slavar. Man
tror att benämningen ’falāšā’ som bl.a. betyder jordlös, nu togs till bruk när man syftade på
judar som också framledes förvägrades rätten till att äga mark.
Falasherna hade inte påverkats varken av kristendomen eller av islam utan de höll sig till sin
mosaiska religion. De talar inte längre hebreiska utan ett annat semitiskt språk ge’ez; ett
gammalt liturgiskt språk som också används i koptiska kyrkor. Falasherna följer Toras
6

Fröväxt, basen för etiopiska surdegsplättar Injera.
Enligt myten var den förste etiopiske kungen en ond ormkonung. Hans far var en pytonorm, hans
mor en kvinna. Kungens syster lyckades blidka honom med tributer av unga flickor, får getter och
mjölk. Räddningen kom till slut med en ung man som dödade ormen och gjorde sig själv till kung och
gifte sig med systern. I Aksum finns en ormrelief som visar att ormen dyrkades som gud.
8
Från början ett nedsättande namn för judarna i betydelsen utstött/främling på amhariska, på ge’ez
flykting. Själva kallar judarna sig Beta Israel, som betyder Israels Hus.
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föreskrifter om sabbat, gossebarns omskärelse9 på den 8:e dagen efter födseln, kosherslakt och
dietlagar. De uträttar också lammoffer vid påskfirande.
Hur falasher har kommit till Etiopien är oklart. Falasherna kan vara ättlingar till Dans stam
som utvandrat från Kanaan redan före deporteringen till Babylons fångenskap 587 f.v.t. Att
falasher inte känner till Talmud, den post-bibliska skriftsamlingen, men är bevandrade i
Torahs lagar skulle stöda den teorin. Det är känt att judarna vid den här tiden var förskingrade
till en grupp i Babylonien och i andra delar av Mellanöstern, en grupp i Judéen och en annan
grupp i Egypten/Nubien/Abessinien.
Judiska tempelruiner finns på den egyptiska ön Elefantine nära Assuan. Arkeologerna är
överens om att en grupp judar som flytt efter att Salomos tempel förstördes av assyrierna 586
f.v.t., hade bosatt sig där. Uppgrävda gamla papyrusrullar från samma tid bekräftar att judarna
på ön firade sabbat och högtider som Matzah (påsk).
Falasherna kan också vara ättlingar till kung Salomos son Menelik, anser flera judiska
sakkunniga. Eller bådadera. Tack vare modern genteknik har man också kommit fram till att
etiopier blandats med egyptiska, israelitiska eller syriska befolkningar vid tiden för cirka 3000
år sedan. Det skulle ge stöd för legenden om drottningen av Saba. Här kan genetisk data
integreras med historiska data.
Besök i Gondar
Några kilometer norr om staden Gondar finns en liten by, Wolleka. Jag får skjuts till byn av
två unga pojkar i en liten och trång tuk-tuk. Vägen är guppig som en tvättbräda och därför
känns den dubbelt så lång. En stor handmålad skylt med Davidstjärnan visar var man ska
svänga in: ”FELLASHA VILLAGE”. Byn finns markerad på en karta ritad på fri hand som
Explore Abyssinia Travel kopierat för turisterna.
Mitt i byn står en enkel synagoga, mesgid, som till utseendet inte skiljer sig från kyrkor
eller moskéer i landets fattiga byar; det är symbolen på hyddan som anger oss helgedomens
hemvist. Byn har också en judisk begravningsplats. Gravstenarna är målade i turkosa blå
färger.

Synagogan i Wolleka av Etiopiens vanligaste byggnadsstil som
heter ”tukul”. En tukul-hydda byggs till bostad, men också till
kyrka, moské eller synagoga.
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Att omskärelse också förekommer bland flickebarn såväl bland kopter som falasher är en urgammal
”hednisk” sedvänja i Östafrika.
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Falasherna har bott i Wolleka under flera hundra år. Både på 1980- och 1990-talen ansökte
byinvånarna hos Jewish Agency för Israel10 att kunna emigrera till Israel under skyddet av
lagen om återvändande Aliyah11. Israel hade 1977 officiellt erkänt falashernas (Beta Israels)
judiska identitet och förklarade dem rätten till aliyah.
Man har sedan falashernas emigration velat bevara byn för dess gamla och uppskattade
hantverkstraditioner och därför öppnades ett centrum för ensamstående mödrar att lära sig
yrkeskunnande som falasherna lämnat efter sig. Främst inom keramik och småjordbruk.
Ploughshare Women Chraft Training Center grundades 1993. Staten bidrar med mark och
skattebefrielse. Japan bidrog verksamheten med moderna brännugnar och expertis. Där får
kvinnor som förlorat sina män av olika anledningar att under tre månader lära sig färdigheter i
yrken som de senare kan försörja sig med på egen hand. Centret har plats för 16 kvinnor i
taget. De kan välja mellan keramisk tillverkning, lära sig vävning, korgarbeten, syteknik,
silkscreentryck och pärlebrodering. Kvinnorna lär sig också enkel marknadsföring.
Verksamheten med fast personal och mödrarna med deras barn är numera helt
självförsörjande tack vare vad de själva odlar och genom att ha lyckats sälja sina produkter till
städer som Gondar, Mekele och Addis Abeba. Idag bevarar kristna dessa judiska
hantverksfärdigheter. Byn marknadsförs också som judisk.

Korgarbete pågår. Till höger en ask av enkelt keramikarbete gjort av traditionell lerblandning med kol.
Paret inuti asken föreställer Kung Salomo och drottningen Saba i omfamning.

Falasherna som länge levt isolerade upptäcks
Man tror att falasherna bebott områden i nordvästra Etiopien nära Gondar, Simenbergen och
vid Tanasjön sedan 400-talet då de migrerade från Kush till Aksum och retirerade därifrån till
nuvarande platser för att bättre kunna försvara sig mot kristna i återkommande inbördeskrig.
Där har de sedan dess levt isolerade från andra folkgrupper i femhundra små byar och hållit fast
vid sin egen religion. Deras knappa inkomstkälla har bestått av hantverk som redan nämnts.
Judarna var inte tillåtna äga jord och var därför hänvisade till arbeten som ringaktades av
kristna som livnärde sig på jordbruk.
I mitten av 1700-talet kom en skotsk upptäcktsresande James Bruce i kontakt med dem
under sina resor att upptäcka källan till Nilen. Enligt hans uppskattning skulle den judiska
10

Världens största judiska icke-vinstdrivande organisation i syfte att inspirera judar att ansluta sig till
sitt folk, arv och land, och att stärka dem att bygga en blomstrande judisk framtid och ett starkt Israel.
11
Aliyah tycks grunda sig i bibliska profetior som Jes. 11:11–16, Sef. 3:20 då Israels fördrivna stammar
ska hämtas tillbaka till det förlovade landet (Sion) såsom det skedde ”då de drogo upp ur Egyptens
land”. Lagen kom till år 1950.
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befolkningen ha uppgått till 100 000. Men det var först på 1930-talet som denna grupp blev mer
känd för omvärlden och då var deras antal betydligt färre.
Falasherna historia är snarlik med andra judars som levt i diaspora. Men det finns två saker
som skiljer dem åt. Det gemensamma har under långa tider varit att utstå grannars fientlighet,
trakasserier och alla slags restriktioner, förnedring eller att utsättas för mord och hot, men
falasherna har alltid varit totalt isolerade från världens övriga judiska exilgrupperna. Med facit i
handen utgör falasherna den mest ”förlorade stammen” vars existens världen utanför inte känt
till. Deras heliga skrifter består endast av Torah – de fem Moseböckerna (Oreyit12)
tillsammans med Josua, Domarboken och Ruth vilket vittnar om falashernas isolering från
judendomens senare framväxt och textproduktion av nyare bibliska ’böcker’.
Den andra skillnaden är att Etiopiens judar ändå haft sin ”guldålder” med egen stark
drottning och egna kungar i Aksumområden; etiopiska traditioner anger åren 858–1270. De har
slagits mot kristna stammar och revolterat mot det salomoniska styret. Uppropet mot Menelikdynastin leddes av drottningen Judith. Hon förde krig mot den dominanta kristendomen och
krävde autonomi för sitt område. Kyrkor och kloster brändes, munkar och präster dödades. När
sedan den kushitiska Zagwe-dynastin, som hon hade allierat sig med, tog över makten kunde
falasherna åtnjuta stort inflytande fram till dess det salomoniska riket återtog makten på 1300talet och behöll den ända fram till 1974.
På 1600-talet förlorade falasherna alla sina samhälleliga rättigheter efter ett totalt nederlag
mot portugisiskstödda etiopier. Det berättas om deras sista slag för autonomi att falashmännen
och -kvinnorna kämpade in i det sista. De hade skurits halsen av varandra och kastat sig utför
stup i stället för att nedrigt tas till fånga. Det blev falashernas historiska Masada. Deras
religiösa böcker och skrifter förstördes i syfte att utplåna minnet av judarnas tidigare
framgångar med eget kungastyre i sina områden i nordvästra Etiopien. (Man tror att judarna
förlorade sina hebreiska skrifter i denna sammandrabbning och fick senare använda kristnas
Gamla testamentet på ge’ez, som de anpassade till judiskt bruk.)
Under århundradens gång försökte olika kristna kyrkors missionärer tvinga falasherna att
konvertera och många av dem gav efter för att rädda sina liv. Allt fler kristna hade börjat
betrakta judarna som ”Kristi korsfästare”. Kyrkan med kungliga myndigheter såg falasherna
som hedningar och kättare. Falasherna blev utsatta för förföljelse och hat.
Först 1867–8 fick falasherna kontakt med resten av världens judar genom besök av Joseph
Halévy, emissarien av Alliance Israelite Universelle. Falashernas situation i landet hade
förvärrats allt mer och deras antal uppskattades nu till 60 000 jämfört med två eller tre dubbelt
fler under tidigare århundraden.

Gondar.
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Från arameiska ordet ”orelyta” som betyder Torah.
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Norra delen av Etiopien plågades under sudanesiska mahdiyah-sufiers invasion i slutet av 1800talet med stor förstörelse och död med hungersnöd som följd. Dessutom härjade rinderpest som
dödade nötkreatur och situationen förvärrades av kolerautbrott och tyfusepidemi. Och som om
det inte vore nog bröt också smittkoppsepidemi ut. Ungefär en tredjedel av den etiopiska
befolkningen dog under fyra års period, och man tror att mellan ett halvt till två tredjedelar av
falashsamhället decimerades.
I början av 1900-talet satt missionärer från ”London Society for Promoting Christianity
Among the Jews” in en massiv omvändelsestöt bland judarna och kunde rapporterade att de
lyckats konvertera 1400 falasher. De var ändå inte så lätta att assimileras och många återvände
till judendomen. De som stannade kvar i kyrkans hängd sades vara kristna utanpå men judar
inuti. De kallas idag ”falashmura”.
Professor Joseph Halévys elev, Jacques Faitlovitch, gjorde en första resa till Etiopien 1904
för att besöka falasherna. Faitlovitch erhöll finansiering från den judiska filantropen Edmond
de Rothschild. Han reste och bodde bland de etiopiska judarna i arton månader. Han upptäckte
att protestantiska missionärer försökte övertyga falasherna om att alla judar i världen trodde på
Jesus. Efter sin resa ägnade han sitt liv åt att i falashernas vägnar kontakta och förmedla
kontakter med resten av världens judar. Faitlovitch etablerar Pro-Falasha kommittéer i USA,
Storbritannien och Palestina (under kontroll av det Ottomanska riket). Han ordnade också att 25
första etiopiska judiska studenter fick komma till Europa och till Israel för att utbildas i
judendomen.

Jacques Faitlovich i Tel Aviv 1955. (Foto: Public Domain)

Magin om det onda ögat
I kristna byar i Swewa, norra Etiopien, kallades judarna för ”buda” (hyena). Buda är inte bara
en symbol eller metafor för en egenskap, utan falasherna är hyenor som innehar magiska onda
krafter. Buda var en mytisk hyena som figurerar i etiopisk kosmologi. Särskilt hantverkare och
smeder som arbetade med eld associerades till buda. Falasherna var enligt grannarnas tro
maskerade till människor på dagtid, men på nätterna transformerades de till sin rätta
övernaturliga art, hyenor.
Dessa hyena-människor var fruktade för deras förmåga att ”äta”, vilket de gör genom att
suga blod från sina levande offer eller av nyligen begravda lik för sitt näringsbehov och riter.
Ätandet sker genom att kasta sitt ”onda öga” på offret som också kommer att känna av det.
Inte enbart vissa hantverkare hade denna övernaturliga kraft, utan hela den judiska gruppen.
Men smeder ansågs särskilt farliga. För att undkomma det onda ögat måste kristna i möte med
falasher dölja sitt ansikte med en sjalett och gömma barnen bakom sin rygg. Mest effektivt var
att skapa rök (goma) som hindrade ögonkontakt – röken kunde även skrämma hyenan. Hade
någons själ blivit ”äten” kunde rök också avslöja vem förövaren var. Om ett barn var sjukt,
gjorde man upp rök och frågade barnet vem som hade ätit av hennes/hans blod. Barnet angav
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oftast den närmaste smedens eller krukmakarens namn. Grannen hämtades och tvingades be om
förlåtelse och återta skadan. Han hade inget annat val än att ljuga eller dödas. Man kunde också
ta en bit av hans kläder, tända den och låta offret inhalera röken av det brända tyget. Röken
skulle bidra till att skadan upphävdes.
Kristna visste att falasherna på marknadsdagarna passerade genom deras byar. För att
undkomma budas onda ögon skapade de rökutveckling framför sina dörrar. Och om en kristen
resande måste gå genom en falashby tar de med sig en vitlöksklyfta för att skydda sig mot det
onda ögat.13
En judisk smed ansågs vara en ättling till den jude som smidde spikarna till Jesu
korsfästelsen. Detta gick vidare i arv i alla judars blod utan att de behövde vara medvetna om
det. Att judarna offrar lamm varje påsk enligt deras gammaltestamentliga tradition associerades
också till ett årligt återskapande av korsfästelsen.
1908 skrev Jacques Faitlovitch i sin rapport att det i Shewa finns judar som av grannarna
kallas nedsättande för ”buda”.
Falasherna har utsatts för en ohygglig avhumanisering som legaliserat förföljelse av dem. När
det blev känt för judarna att de kunde emigrera till Israel gav sig tusentals och åter tusentals
falasher och falashmuras iväg till uppsamlingslägren i Gondar och Addis Abeba i väntan på att
kunna flygas till Israel.
Falasherna flygs till sitt ”judiska hemland”
Under flera omvälvande politiska skeenden, inbördeskrig och svältkatastrofer, hade
falashernas situation blivit alltmer sämre och det resulterade i att staten Israel på 1980-talet
förklarade sig vara villig ta emot dem enligt Lagen om återvändande (Aliyah). Man inledde
förhandlingar med Etiopiens regim för att ge judarna tillstånd att emigrera i utbyte mot
vapenleveranser som tidigare hade avbrutits. Till slut kunde israeliska transportplan hämta
cirka 45 000 judar åren 1984 och 1991 – därefter har flygningar gjorts vartefter det har kunnat
ordnas. I dag är etiopiska judars antal i Israel drygt 140 000, av dem är 37 procent födda i
Israel.
De första hemliga transporterna, Operation Moses och Joshua, skedde från Sudan. Under
Operation Salomo sju år senare, inrättades en luftbro från Addis Abeba som på två dagar med
34 stycken El Al jetplan flög i skytteltrafik drygt 14 000 judar till Israel. Från israeliskt håll
räknar man med att kunna hämta alla etiopiska falasher som i väntan på transport lever under
svåra omständigheter. Det handlar framförallt om familjeåterförening som är en naturlig följd
när stora antal människor flyttar och emigrerar.
Efter operationerna började en jämn strid ström av etiopier att lämna sina hembyar i norra
regionerna och samlas i skaror i huvudstaden Addis Abeba. Där förklarade de sig vara judar
som tidigare och ofrivilligt hade konverterat under svåra omständigheter och nu ansökte om
att få invandra till Israel, judar som de ändå kände sig vara och kallades Falash Mura14.
Konverterade judar ingick inte i aliyah och Israel hade inte heller räknat med dessa
folkmängder, särskilt inte då man bedömt själva operationen vara avslutad.
Efter långdragna överväganden deklarerade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu
2010 att Israel har en moralisk skyldighet att hämta hem även de återstående så kallade
falashmuras, vilka på 1800-talet tvingats konvertera till kristendomen men har återvänt till
13

En film om dessa vidskepelser gjordes 2016: ”Bal Ej, de dolda judarna i Etiopien” av Irene
Orleansky.
14
Falashmuras rättigheter till aliyah har varit ett kontroversiellt ämne och har debatterats länge
eftersom de är judar som konverterat till kristendomen, men som de själva förklarat av andra skäl än
att de skulle ha bytt sin tro. Idag bekänner de sig till judendomen. Eftersom falashmura inte var del av
Beta Israel i Etiopien erkändes de inte som judar av de israeliska myndigheterna och fick därför i
början inte immigrera till Israel.

10
judendomen eller utövat sin mosaiska tro i hemlighet. ”De är frön av Israel: män, kvinnor och
barn som för närvarande befinner sig under sämsta levnadsvillkor”, uttalade Netanyahu.
Nu finns det tusentals falashmura-judar som mer eller mindre fördrivits från sina byar
berövade från försörjningsmöjligheter. De sista som bor i uppsamlingsläger kring Addis
Abeba har väntat länge på att migrera till Israel, några redan upp till arton år. Men det har
tagit tid för att identifiera och utesluta personer som inte har en judisk hemhörighet. Dessa
falashmura-judar som nu väntar på att emigrera kan inte heller återvända till sina gamla
förstörda byar som tagits över av kristna. De lever övervägande av hjälpverksamhet och
bidrag från släktingarna i Israel.
Israel har till slut godkänt att ta emot även många osäkra fall, av humanitära skäl.

Det är vanligt att falashkvinnor har olika tatueringar oftast på pannan.
Ett kors förbryllar antropologerna och släktforskare. Det behöver inte
betyda att man är kristen. Det kan vara ett sätt att dölja sin judiska
härkomst i en fientlig kristen miljö, eller att avleda antijudiskt våld.
Halssmycken visar ändå den egna identiteten.

Flera judiska grupper upptäcktes
I Kwara-regionen nära Sudans gräns i öster bodde uppskattningsvis 6000 judar som aldrig fick
tillfälle att ta sig över gränsen till Sudans flyktingläger därför att deras flyktvägar var
rebellkontrollerade. Inte heller kunde de i tid nå Addis Abeba 1991. De blev helt enkelt
strandsatta. Ett år efter Operation Salomo lyckades 3500 judar från Övre Kwara få tillstånd att
invandra, men 2500 judar från Lägre Kwara måste ännu stanna.
Fram till 1998 var det bara få som alls kände till deras existens. När man i Israel fick
kännedom om Kwara-judarna uppmanade aktivisterna att snabbt ordna dem transporten till
Israel. Inom ett halvt år kom 500 av dem iväg men därefter förhalades takten av olika skäl.
Utrikesminister Ariel Sharon föreslog en flygoperation att hämta alla i skytteltrafik, men det
avslogs. Den etiopiska regimen ville inte framstå som om deras land var så farligt att
människor måste räddas därifrån. Regimen hade intet emot att judarna flyttas om det skedde i
tysthet på reguljära turer med Ethiopian Airlines flygbolag.
De judiska arrangörerna började bussa judarna från Kwara till Addis Abeba att flygas till
Israel i juni 1999. Saken förvärrades när judar som väntat på att emigrera från Gondars
uppsamlingsläger började dö på grund av usla förhållanden där. Kriget mellan Etiopien och
Eritrea pågick. Israeliska inrikesministeriet skickade fler medarbetare till Etiopien för att
kunna påskynda evakueringen. Det tog tio flygningar på 37 dagar och de som blev kvar skulle
hämtar på hösten.
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De allra flesta av Kwara-judarna accepterades för aliyah. De drygt 170 som stannade kvar
gjorde det för att de inte ville överge sina icke-judiska makar vilket den israeliska regeringen
hade krävt för att få komma till Israel.
Februari och augusti 1999 genomfördes en folkräkning av resterande judar som bodde i
Etiopien. 55 forskare i 28 lag, dataexperter och statistiker var involverade. Folkräkningen
visade att majoriteten av judarna bodde i städer (innan aliyah bodde alla i byar); 8309 i Addis
Abeba och 9080 i Gondar. Ytterligare 10 207 var bosatta i byar i fem olika distrikt. Idag har
praktiskt taget alla falasher flyttat till Israel. Vad som återstår är grupper av falashmuras som
inte tycks ha annat alternativ än att vänta på sin tur att komma iväg.
Etiopiens snabba förändringar
I mer än 1700 år har den etiopiska grenen av kristendomen varit landets statsreligion som
administrerades av det koptiska patriarkatets huvudsäte i Alexandria fram till 1959. Då fick
den etiopiska ortodoxa kyrkan ett eget (autofekal15) patriarkat. Med islams utbredning i
Afrika har Etiopien genom århundraden fått hålla stånd mot islams påverkan vilket ytterligare
förstärkt landets unika särprägel på hela kontinenten. Etiopien är dessutom det enda landet i
Afrika där kristendomen inte är ett kolonialt arv.
Det är också den äldsta självständiga staten i Afrika. Italien hade koloniserat grannlandet
Eritrea 1890, men i ett försök att kolonisera också Etiopien led de italienska trupperna ett
förkrossande nederlag 1896. Dock fick Mussolini före andra världskriget för sig att
återupprätta Italiens skamfilade heder från dess tidigare förlust och ockuperade Etiopien
under fem år från 1936 till 1941.
Mussolini försökte göra en gemensam sak med Storbritannien: att lösa av Hitler myntade
”det judiska problemet” i Europa och i Palestina genom att förflytta alla europeiska judarna
till nordvästra Etiopien och där bilda ett judiskt medborgarhem tillsammans med falasherna.
Mussolinis planen kom aldrig att genomföras. Med Storbritanniens hjälp kastades de
italienska fasciststyrkorna ut ur landet och man återinstallerade det feodala kejsardömet med
Haile Selassie på tronen.
Kejsaren avsattes 1974 genom en kommunistisk militärkupp och landet fick ett
afrostalinistiskt styre, dergen (kommittén) och all jordägendom förstatligades. Under kuppen
dog också 2500 judar och 7000 blev hemlösa. Den etiopisk-ortodoxa kyrkan förlorade sin
ställning som statskyrka och blev jämställd med landets övriga religiösa samfund.
Även denna regim störtades och landet styrdes 1991–2012 av en enväldig premiärminister,
Meles Zenawi, trots att landet är en federal republik som administreras av två privilegierade
städer och nio autonoma etniska regioner (EPRDF). Hans efterträdare Hailemariam Desalegn
var vatteningenjör och (som en kuriositet) har studerat i Finland där han tog magisterexamen
på Tammerfors tekniska universitet. Men han avgick överraskande förra året och efterträddes
av Abiy Ahmed Ali. Samma år undertecknades fredsfördrag med Eritrea.
Etiopien har inte längre någon statsreligion, men majoriteten av Etiopiens 105 miljoner
invånare är kristna (en tredjedel är sunnimuslimer). Judarna har visserligen emigrerat som
grupp men judendomen lever kvar i landets kultur som är starkt knuten till dess
gammaltestamentliga historia och föreställningsvärld.
Etiopiska judars nya hemland Israel
Sedan 1984 och 1991 då de första massförflyttningarna till Israel skedde har den övriga världen
inte hört så mycket om dem. Inflyttningen i liten skala pågår fortfarande. Falasherna har
naturligtvis inte haft det lätt, även om de har mottagits väl och bott i ett välorganiserat så
kallade absorptionscentra som innebär bra boende, och att få lära sig allt från början hur man så
15

Grad av självständighet.
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fort som möjligt ska komma igång med sitt israeliska liv och integreras utan större problem. Att
lära sig språket, om medborgarskap, mat, seder, klädsel, omgivningen, kommunikationer, ja,
allt som varit nytt för dem. De har alla lämnat sina enkla fattiga byar, inte alla är ens
läskunniga, och levt marginaliserade i isolerade byar, knappt hanterat pengar, inte haft kontakt
med moderna utvecklade samhällen osv.
Alla som invandrar till Israel, oavsett från vilket land man kommer ifrån, börjar sitt nya liv
på ett absorptionscentrum. I centret bor man minst ett halvt år och därefter är det behovsprövat.
Idag har etiopiska judar levt mer än tre årtionden i Israel, men de bor huvudsakligen i landets
sociala periferi. De uppfattas av israelerna som en ”unik” grupp. Även om de får omfattande
och resurskrävande hjälp att assimileras sker förändringarna sakta. De etiopiska hushållen har
35 procent lägre inkomst än genomsnittet. Av dem lever 35 procent under fattigdomsgränsen
och icke-etiopier 18,6 procent. Det kommer att ta en längre tid innan man kan se etiopierna att
inneha högre kvalificerade arbeten. Idag 5 procent mot 35 procent av hela populationen.
Israel har elitskolor för speciellt begåvade barn. Där går 0,28 procent barn av etiopisk
bakgrund och 1,5 procent av övriga israeliska barn.
En positiv utveckling är att arbetslösheten minskar bland hela den etiopiska minoriteten som
består en procent av hela Israels befolkning nära nio miljoner (2018). Generellt upplever de
etiopiska kvinnorna sin tillvaro positivt, de kommer in i arbetsmarknaden och kan hantera egna
pengar som de aldrig gjort tidigare. Kvinnorna från Etiopien deltar också i större utsträckning
på universitetsutbildningar. Särskilt äldre män upplever att deras liv ter sig mer innehållslöst än
under deras tidigare liv i byarna.
Diskrimineringen har drabbat den etiopiska minoriteten trots att israeler var både exalterade
och stolta över att ta emot dem. Endast 25 procent av israelerna vill bo granne med en etiopisk
invandrare. De flesta med etiopisk bakgrund bor i städernas förorter.
Under de senaste fem åren har tusentals icke-judiska afrikanska flyktingar hittat vägen till
Israel via Sinaiöknen. Gatorna har fyllts av israeliska demonstranter som ropat rasistiska
tillmälen mot alla mörkhyade. Israel har byggt ett stort uppsamlingsläger i Negevöknen för att
fängsla in alla illegala flyktingar. Om dessa rasistiska upplopp också kommer att gå ut över
falasherna kan bara hindras om Israel får stopp på den illegala invandringen. Beta
Israel/falashmura är alla hämtade från Etiopien och välkomnats som en av de försvunna
stammarna som Israel länge velat sammanföra i en gemensam nation.
Massimmigration från Etiopien avslutas
Enligt en överenskommelse mellan premiärminister Netanyahu och Knesset 2016 kommer
10 300 falashmuras tillåtas att komma till Israel inom loppet av fem år. Då ska immigrationen
vara avslutad. År 2017 beviljades 1300 av dem att immigrera. Regeringen anslår medel för ett år
i taget och härnäst väntas tusen falashmuras få tillstånd. De tillåts ta med sina icke-judiska
partners och alla ogifta barn som inte har egna barn.
Kvar i Etiopien finns då 7000 falashmuras som alla har en eller flera nära släktanknytningar
till falasherna i Israel. Oklart är vad som kommer att hända med dem. Debatten går hett mot
varje resolution som godkänns eftersom dessa kan tänkas bli prejudicerande för alla världens
icke-judiska släktingar att ansöka aliyah med hänvisning till sina judiska släktingar i Israel.
Om allt går enligt planerna kommer de etiopiska judarnas utdragna immigration vara
avklarad om två år.
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