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INLEIDING
De onafhankelijkheidsstrijd van het Eritrese volk is een van de langste geweest op het Afrikaanse
continent. In de plannen van de grootmachten was er voor dit land, gelegen op een strategische
positie in de Hoorn van Afrika, eigenlijk geen plaats. Onder het door de Amerikanen gesteunde
regime van keizer Haile Selassie werd het door de Ethiopiërs volledig opgeslorpt. Al vanaf 1961
kwam onder impuls van het Eritrean Liberation Front (ELF) het verzet tegen de Ethiopische
overheersing op gang. Vanuit het ELF werd in 1970 het Eritrean People’s Liberation Front
(EPLF) opgericht dat een meer progressieve koers voer. De afzetting van Haile Selassie in 1974
en de instelling van een door de Sovjet-Unie gesteund regime, bracht de Eritrese kwestie evenmin
dichter bij een oplossing. Ondanks de zware militaire offensieven vanaf 1978 slaagden de
Ethiopiërs er niet in het Eritrese verzet te breken. In de loop van de jaren 1980 wonnen de
Eritrese bevrijdingsbewegingen stilaan terrein tot hun uiteindelijke militaire overwinning en de
onafhankelijkheid van Eritrea in april 1993. Om de humanitaire hulp te organiseren en de zaak
van de Eritrese bevrijdingsbeweging in de publieke opinie te brengen, werd in 1976 het Belgisch
Komitee voor Hulp aan Eritrea opgericht. Dat kreeg in 1980 een Vlaamse vleugel met de
oprichting van het Universitair Steunkomitee voor Eritrea, waaruit later het Eritrea-komitee is
ontstaan.
Het archief van het Eritrea-komitee bestaat voornamelijk uit verslagen, rapporten en specimina en
geeft een beeld van de werking van het Gents comité tijdens de jaren 1980-1982. Het archief
bevat 12 nummers, opgeborgen in 1 archiefdoos. Het bestrijkt de periode 1977-1988 en is
raadpleegbaar mits toestemming van de verantwoordelijke archivaris.
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STORTINGSLIJST
1

Binnenkomende en uitgaande briefwisseling.
1981-1982

1 omslag

2

Verslagen van de vergaderingen.
1980-1982, 1986, 1988

1 omslag

3

Jaarverslag 1981 van de Eritrean Relief Association (ERA).
1982

1 omslag

4

Krantenknipsels betreffende de toestand in Eritrea.
maart-april 1982

1 omslag

5

Verslag van de stichtingsvergadering 18 september 1988.
1988

1 omslag

6

Uitnodiging voor de tentoonstelling Eritrea Polisario van Lieve Colruyt.
1981

1 omslag

7

Medisch Rapport van een bezoek van doktoren aan Eritrea.
1977

1 omslag

8

Documentatie betreffende Eritrea: 20/21 jaar gewapende strijd.
Z.d.

1 omslag

9

Ontwerp van Eritrea Bulletins en documentatie.
1981-1983

1 omslag

10

Documentatie.
1977-1978, 1980-1982

1 omslag

11

Nieuwsbrieven van de Vlaamse Vredesuniversiteit.
1982

1 omslag

12

Documentatie betreffende ‘Het andere boek’ van 26 tot 27 september 1981 op de
boekenbeurs.
1981
1 omslag
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