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Folkmordet i Rwanda
Bakgrund
Rwanda var först tysk, sedan belgisk koloni. Kolonin följde dock traditionella gränser.
Beboddes av tre folk. Hutu, Tutsi och Kwa. Kwa är pygmeeer, Hutu är traditionellt jordbrukare, Tutsi är traditionellt
boskapsskötare. Tutsi dominerade ekonomiskt. Tutsi gavs högre status av Belgien. Identiteten stämplades på ID-kort. Svårt
se skillnaden mellan tutsi och hutu på individnivå, men kanske möjligt att se skillnad mellan grupper.
Efter frigörelsen tog hutu makten. Hämnd och återkommande massakrer (59, 64 och 74 ) på tutsier blir ett mönster.
I Burundi tog tutsi makten- massmord på hutuer. Rädsla för upprepning. Även Uganda har liknande situation.
Rwanda är Afrikas mest tätbefolkade land. Mer tätbefolkat än Holland. Brist på jordbruksmark.

Folkmordets bakgrund
• Många tutsier flyr landet. I Uganda bildas RPF. 1990 invaderar RPF Rwanda. Krig i flera år och sedan förhandlingar.
• Delar av landet är 1994 ockuperat av RPF
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Flyktingar, tutsidominerad, idag parti

Händelserna 1994
Presidenten skjuts ner i flygplan. Oklart vem som sköt ner planet. Hutunationalister skyller på tutsier. Mycket talar för att det
var extrema hutunationalister som var förövare. Direkt efter att planet skjuts ner mördas också Premiärministern och FNlivvakter. Detta blir den utlösande faktorn.
Folkmordet är förberett, inom några timmar sätts folkmordet igång. Via radio organiseras det - ”kill the cockroaches”. Stort
folkligt deltagande. Kanske uppemot hälften av alla offer dödas i direkt personligt manuellt mördande. De 500.000
machetes som Rwanda just köpt från Kina kom väl till pass. Vägspärrar samlar in flyende tutsier. Många dödas genom att
man går runt med listor som måste ha ställts i ordning i förväg. Offren är tutsier och moderata hutuer. Även stora delar av
Kwa-folket förgörs. Det tycks som om jordägande och offer hänger ihop, åtminstone för hutuofffren. Det bör sägas att även i
områden utan tutsibefolkning så dör många människor, även om andelen inte är så hög.
RPF börjar kriga när folkmordet inleds. Folkmordet upphör först när RPF har segrat. Det pågår intill den stund då ett område
erövras av RPF. Vissa hämndaktioner utövas också av RPF men i betydligt mindre skala.

Utlandets roll
USA brända av Somalia. Intar en mycket passiv roll. Hänvisar till ”stamkonflikter”.
Kina vill öka sitt inflytande - säljer machetes och vapen
Egypten säljer vapen. Merparten av Rwandas vapenimport går via egyptiska affärsmän.
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Frankrike - jävla bovar. Hjälper mördarna ut ur landet till östra Kongo. Hutumiliser tar över flyktingläger i Kongo.
Inbördeskriget i Kongo föds av överspill från Rwanda. Frankrike beskyddar också ett tag förövarna i Kongo.
FN. Passiva. FN-styrkor svaga. Flyr när folkmordet börjar och hjälper bara egna medborgare ut. Kofi Annan som då är
ansvarig för Afrika är också passiv.

Utpekade orsaker
Nedanstående är en lista på orsaker som framkommer i litteraturen kring folkmordet och där merparten förekommer ovan:
•Tutsiernas historiskt dominerande roll
•Överspillet från Burundi där hutuer i hög grad är offer för tutsivåld
•Stor del av befolkningen i flyktingläger pga krig och där påverkbara för extremistisk propaganda
•Befolkningstrycket skapade en situation där det var svårt med försörjningen i jordbruket särskilt för unga män
•Rwanda har under 90-talet genomgått en ekonomisk kris bl.a. beroende på att kaffepriset har sjunkit
•Omvärldens passivitet
•Politisk rivalitet
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