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Eritrea hadde vanskeligheter for utvikling før men ikke nå. Grunnen var masse 
hindring fra stormaktene. Før 1950 tallet var forskjellig kolonialimperium og fra 1950 
til 1991 var konspirasjoner av 3 stater USA, Storbritannia og Etiopia. Når Eritrea ble 
frigjort i 1991, var landet tomt av penger og hadde ingen forbeholde til å begynne 
med. Selv om troen for selvstandighet var på plass veien var ikke åpent for utvikling. 
Det er åpenbart nå Eritrea gjennomgått etter flere sabotasjer fra de 3 oven nevnte 
stater.  
  
Sabotasje No.1  

 
I 1991, USA og Storbritannia planlagte samt med Etiopia å tvunge myndighetene i 
Eritrea å forbrede folk avstemning for frihet at den skal ikke blir før 1998. Herman 
Kohen sa i ett intervjue ”hvis Etiopia beviser Eritreere gjennom 7 eller 8 år med god 
samarbeid er det mulighet at Eritreer kan velge føderasjon eller konføderasjon med 
Etiopia”. I motsetning til det bestemt myndighetene i Eritrea å gjøre folk av 
stemningen så tidlig som mulig. Folk avstemning var utført i 1993 og Eritrea lyktes å 
blir selvstandig stat. Her er det, en forfatter og en tidligere statsminister av Norge 
som ble veldig skuffet av folk stemningen resultat og fortsatt jobber å svekke Eritrea 
slik at den skal knell ned og akseptere føderasjon eller konføderasjon.  
  
Sabotasje No. 2  

 
Stormaktene trengte å ordne veien i rød havet til å passe for internasjonalt 
navigasjon. Hanish øyer levert til Yemen. Den dypt hav som ligger mellom Eritrea 
og Hanish øyer ligger nå under internasjonalt vann.  
  
Sabotasje No. 3  

 
Anadaricco olje letting selskap prøvde å lette olje i Eritreisk offshore område rund 
1995. Selskapet tvunget å overlate letningen av Stormaktene myndigheter. 
Anadaricco tapt cirka 28,000,000 USA dollar.  
  
Sabotasje No. 4  

 
Krigen mellom Etiopia og Eritrea i 1998 til 2000 var stor konspirasjon av Dr. Skinn 
den daværende USAs ambassade i Etiopia.  
  
Sabotasje No. 5  

 
Selv om forstår jeg ikke hvordan det skjer men lest at fisk industrien i Eritrea er 
svekket på grunn av konspirasjoner av stor maktene. Eritrea vil utvikle fang av fisk i 
rød havet men mangler kapasitet. Stort sett er det Eritrea mangler utstyr og erfaring 
å fiske i dype havet. Eritrea prøver med begrenset kapasitet og er på vei å utvikle 
den sekterot slik at det Eritreisk folk få nok av mat fra havet.  
  
Sabotasje No. 6  

 
Eritrea erklært lenge siden at den skal blir selvstandig med å produsere mat. Mat 
gaver fra stormaktene gjør ett land å blir helt avhengig av andre og evnen å klare 
seg selv svekkes. Eritrea ville folk skal jobbe og klare seg selv. Dette har oppnådd nå 
i Eritrea. Nesten mer enn 5 år siden klart Eritrea selv å mate sitt folk. Dette atfred av 
Eritrea er ikke likte av stormaktene. Grunnen er hvis Eritrea er selvstandig da er ikke 
mulig å tvinge Eritrea å gjøre som de ville gjøre i andre Afrikansk stater.  



  
Sabotasje No. 7  

 
Da Anadarcco selskap frustrert Eritrea at det finnes ikke olje i Eritrea, var det 
stormaktens glede å hindre andre selskaper forretning med Eritrea. Det er åpenbart 
at Eritrea lykkes med gruvedrift. Særlig gullgraving er på hånd. Da stormaktene 
prøvde å frustrere Nevsun med å blokkere finans strøm var de erklært vedtak 1907 
(2009) at Bisha prosjektet skal stoppes på grunn av finans mangle. Men de klokke 
Nevsun være smartere enn de drevilsk Sikkerhetsrådet i FN slik at de fant andre 
veien å finansiere Bisha prosjektet. Bisha prospektet lyktes og veien for utvikling er 
klar for Eritrea.  
  
Tilslutt vil jeg si at det er ikke bare de oven nevnte sabotasjer som skal nevnes. Det 
jeg gjort er å ikke blir lang liste og ikke kjede lesere fortrekkt jeg å forkorte den. Jeg 
mener at hvis noen har vilje å forlenge listen er velkommen og jeg er framstilt å 
aksepter kommentarer  
  
Gud velsigne Eritrea  
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