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Sammanfattning 
 
Konflikten i Rwanda behöver ses i ett historiskt perspektiv, genom att studera vad som ligger 
till grund för missnöjet mellan hutuer och tutsier ökar möjligheten till förståelse som ger 
kunskap. Ett flertal aktörer däribland militären har sin del i den eskalerande situationen samt 
utländska aktörer; som bistår med vapenleveranser och finansiering av militära aktiviteter 
samt soldatstyrkor. FN: s fredsbevarande styrka UNAMIR kommer för att övervaka det 
undertecknade fredsavtalet, dock bryts avtalet och konfliktsituationen förvärras. 
 
Uppsatsens ämne är att studera bakomliggande orsaker till konflikten i Rwanda. Syftet är 
utifrån Mary Kaldors (2000) forskning, att undersöka varför maktkampen mellan hutuer och 
tutsier eskalerade efter inbördeskriget 1990 som sedermera utlöste folkmordet 1994 samt 
undersöka FN: s möjligheter till att skapa fred. Frågeställningar som har varit till hjälp för 
ökad kunskap och förståelse är: Vilka faktorer kan ligga bakom folkmordet? Varför 
eskalerade konflikten efter inbördeskriget 1990? Vilken uppgift hade FN: s fredsbevarande 
styrka i Rwanda och varför kunde de inte skapa fred? Avviker eller stämmer Mary Kaldors 
teorier? 
Min metod har varit litteraturstudier för att få en ökad kunskap och förståelse. I den teoretiska 
delen har Kaldors figur om resursströmmar studeras för att förtydliga hur de interna och 
externa aktörerna har agerat. 
 
Slutsatser som har dragits av studien är att Mary Kaldors forskning om bland annat 
identitetspolitik är en form av etikettering, där det handlar om att människor som hamnar i 
samma fack är mer värda än andra. Kolonialmakten bidrog till den eskalerande konflikten 
mellan hutuer och tutsier som sedermera fick tragiska konsekvenser med folkmordet 1994. 
 
Inblandade i konflikten var bland annat ett flertal militära grupperna som agerade efter sin 
inställning och sin tolkning av vad som anses vara det rätta, vilket bidrog till den eskalerande 
situationen i Rwanda. Hjälpen den sittande regeringen fick av utländska aktörer bidrog i sin 
tur att konflikten utvidgades.  
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1. Inledning 
 

Mitt val av uppsatsämne, Rwanda, väcktes efter att ha sett filmen �Hotel Rwanda�. Filmen 

utspelar sig i början av april 1994. Platschefen, Paul Rusesabagina på Hotel Collines får höra 

oroväckande nyheter från radiostationen RTLM (uppstartad radiostation av hutuextremister) 

där extremisterna uppmanar på ett provocerande sätt Rwandas hutuer att hämnas tutsierna. De 

eskalerande oroligheterna skapade problem för hotellet, dels blev hotellet attackerat av 

granater och dels blev det svårigheter att ta sig ut och skaffa mat till hotellgästerna. Den 

fredsbevarande styrkan UNAMIR var på plats för att skydda Rwandas befolkning samt 

européerna, på grund av rådande situation blev det komplicerat att garantera de västerländska 

hotellgästernas säkerhet, detta resulterade att ambassadpersonalen bestämde att skicka hem 

européerna. I och med detta blev den rwandiska personalen kvar samt de människor som hade 

sökt skydd på hotellet, attackerna mot hotellet ökade efter att västerlänningarna hade lämnat 

Rwanda. Rusesabagina som kämpade för de kvarvarande personernas överlevnad kunde i den 

rådande situationen nyttja sina kontakter inom militären, svartabörshandlaren och andra 

makthavare som han kunde ha fördel av. Rusesabagina tog till vara general Bizimungus 

intresse för whiskey och mutade honom med ett flertal flaskor, för att hans soldater skulle 

skydda hotellets gäster samt Rusesabaginas familj (Internet 1).  

 

Konfliktsituationen i Rwanda behöver ses i ett historiskt sammanhang, genom att undersöka 

vad som ligger till grund för missnöjet mellan hutuer och tutsier finns det möjlighet till ökad 

förståelse som i sin tur ger mer kunskap. År 1884-85 på Berlinkonferensen (Frankrike, 

Tyskland och USA) delades Afrika upp mellan europeiska stormakterna och kolonialmakten 

Tyskland blev ansvarig för Rwanda (Utrikespolitiska institutet, 2003). När tyskarna förlorade 

i första världskriget fick Belgien mandat av Nationernas Förbund (NF) att styra Rwanda. 

Både den tyska och den belgiska kolonialmakten hade favoriserat tutsierna och gett dem 

maktpositioner i samhället (Cervenka, 1994:14). Under 1950- talet skedde det en förändring i 

samhället och hutuernas vann gehör hos kolonialmakten (Internet 2). Denna utveckling ledde 

till revolt 1959: �Hutu - styrkor stormade tutsi- fästen och dödade nästan 100 000 människor� 

(Cervenka,1994:17). Rwanda blev självständigt 1962 och hutuerna tog över den styrande 

makten och det innebar att de flesta tutsier försvann från viktiga maktpositioner 

(Cervenka,1994:17).  Rwanda hamnade i slutet av 1980- talet i ekonomisk kris, 

exportpriserna för kaffet sjönk med 75 % och oroligheterna bland befolkningen ökade. När 
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Rwanda försvagades invaderade Rwandas av Patriotic Front (RPF) med exiltutsin Paul 

Kagame i spetsen; oroligheterna eskalerade mellan hutuer och tutsier tills inbördeskriget 1990 

var ett faktum. Meningen med RPF: s invasion var att försökte bryta den pågående konflikten 

mellan hutuer och tutsier, men även att avsätta den sittande presidenten Juvénal Habyarimana 

(Freeman, 1998:20). Dock mötte RPF hårt motstånd, för att Rwandas president hade fått 

militär hjälp av franska styrkor. Habyarimana uppmuntrade konflikten mellan de båda 

grupperna, på det sättet att han beskrev tutsier som fiender och alla som stödjer dem är 

sekundärfiender. Det hat som hutuerna visade tog sig uttryck med hjälp av massmedia, 

radiostationen, Radio- Télévision- Libres des Mille (RTLM), för ut sin propaganda om 

tutsierna. Oroligheterna ökar och det blir ett aggressivare beteende mellan tutsirebellerna 

(RPF), milisen och Rwandan Armed Forces (FAR) (Melvern, 2003: 75). Extremhutuer fick 

människorna att spionera på sina grannar och vänner, för att sedan ange dem till milisen. Via 

identitetshandlingar blev det lätt att veta vem som var hutu eller tutsier. Den eskalerade 

konflikten fick förödande konsekvenser i början av april 1994 utbröt ett blodigt krig och 

under tre månader mördades cirka 800 000 tutsier, barn och vuxna. De blev avrättade med 

machetes, yxor och jordbruksredskap (Prunier, 1995: 265).  

 

Uppsatsens ämne är maktkampen i Rwanda mellan grupperna hutuer och tutsier varför 

eskalerade konflikten efter inbördeskriget 1990 och vilka möjligheter fanns det för FN:s 

insatsstyrka att skapa fred.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Ambitionen med uppsatsen är att ge en bakgrundsbild kring möjliga orsaker till konflikten i 

Rwanda. Syftet är utifrån Mary Kaldors (2000) forskning att undersöka varför maktkampen 

mellan hutuer och tutsier eskalerade efter inbördeskriget 1990 som sedermera utlöste 

folkmordet 1994 samt undersöka FN: s möjligheter till att skapa fred. För att uppfylla syftet 

nyttjas Mary Kaldors (2000) forskning rörande Identitetspolitik, Den globaliserande 

krigsekonomin och Från fredsbevarande och/eller fredskapande insatser till upprätthållande 

av kosmopolitiska rättsregler. För ökad kunskap ställs nedanstående frågor:  

 

1. Vilka möjliga faktorer ligger bakom folkmordet i Rwanda?  

2. Varför eskalerade konflikten efter inbördeskriget 1990?  
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3. Vilken uppgift hade FN: s fredsbevarandestyrka i Rwanda och varför kunde de inte 

skapa fred? 

4. Stämmer eller avviker Mary Kaldors teorier på Rwanda ? 

1.2. Metod, material och källkritik 

 
Uppsatsen är deskriptiv och analyserande och består till stor del av litteraturstudier samt ett 

fåtal Internetkällor. Litteraturen och Internetkällor har valts utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar, därefter har inläsning och bearbetning av materialet skett.  

 

Teoriavsnittet bygger på Mary Kaldors (2000) forskning om Nya och gamla krig, organiserat 

våld under globaliseringens era. Denna bok är relevant dels för min uppsats och dels för 

människor som är intresserade av internationell politik, freds och konfliktforskning samt 

statsvetenskap. Kaldor är framstående forskare och är aktiv vid universitetet i Sussex och vid 

London School of Economics. För att underlätta förståelsen om Kaldors teori om 

resursströmmar används en beskrivande bild som bilaga. 

 

Den empiriska delen av uppsatsen bygger på litteratur av bland annat Pruniér, Gerard (1995) 

(3:e upplagan). The Rwanda crisis history of a genocide. Författaren är journalist och forskare 

om Afrika. Vidare litteratur är Melvern, Linda (2003) Att förråda ett folk, Västmakterna och 

folkmordet i Rwanda belyser den historiska biten från konfliktens uppkomst fram till att 

folkmordet utfördes. Melvern är amerikansk journalist och forskare. Sellerström, Tor & 

Wohlgemuth, Lennart (1995) Rwanda- ett land i krig presenterar Afrikafakta på ett kortfattat 

och informativt sätt. Freeman, Charles (1998) Kris i Centralafrika ger en kortfattad historisk 

inblick om Afrika. Freeman är lärare och författare och har specialiserats sig på 1900- talets 

historia och på internationell politik. Redaktörerna Hult, Bo., Welin, Gustaf & Örn, Torsten 

(1995). Har tillsammans med bland annat forskare och militärer skrivit ihop ett arbete om 

Bevara eller skapa fred. Vid nordiska Afrikainstitutet har Forskaren Cervenka, Zdenek (1994) 

förklarat om Tragedin Rwanda � Burundi en skrift av Utrikespolitiska institutet. En rapport 

om Rwanda av United Nations. 
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1.3. Avgränsning 
 

Konfliktsituationen i Rwanda är ett komplext ämne och det finns ett flertal aktörer som på ett 

eller annat sätt är inblandade i konflikten, dock avser uppsatsen att dels belysa den 

fredsbevarande insatsen och dels klarlägga de extremistiska inslagen som hade del i den 

eskalerande konflikten. Det handlar om partier och militära organisationer som har ett 

extremistiskt agerande samt extremister som arbetade för kyrkan och massmedian i Rwanda.  

 

1.4. Disposition 
 

Det andra kapitel, det är en teoridel, där Mary Kaldors forskning kring identitetspolitik, den 

globaliserande krigsekonomin samt från fredsbevarande och/eller fredsskapande insatser till 

upprätthållande av kosmopolitiska rättsregler det vill säga en påverkan av interna och externa 

grupper i samhället. 

 

Det tredje kapitlet, empiridelen, en kort historisk beskrivning av Rwanda innan kolonialtiden, 

för att ge en inblick hur deras samhälle såg ut innan påverkan av kolonialmakterna. 

Emperidelen fortsätter i det fjärde kapitlet med en skildring kring de möjliga bakomliggande 

faktorerna till folkmordet i Rwanda. Det femte kapitlet redogör för på vilket sätt konflikten 

eskalerade efter inbördeskriget 1990. I det sjätte kapitlet tas FN: s uppgifter upp utifrån vad 

det innebär med fredsbevarande styrka och FN: s roll i Rwanda. I det sjunde kapitlet tillämpas 

Mary Kardors teorier på Rwanda. I det åttonde kapitlet förs en slutdiskussion om Kaldors 

teori gick att applicera på Rwanda.   
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2. Etnisk tillhörighet, globalisering och fred i teorin 
 

I det här avsnittet presenteras Mary Kaldors (2000) teorier som består av sex inslag. 

Forskaren deklarerar att Nya krig handlar om inbördeskrig, men aktörerna som är inblandade 

är både interna och externa aktörer. Boken som ligger till grund för teoriavsnittet i uppsatsen 

heter Nya och gamla krig, organiserat våld under globaliseringens era. Kaldor (2000) är 

verksam i Sussex och vid London School of Economics. I nedanstående avsnitt presenteras 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter.  

 

2.1. Teoriinslag 1 
 

Kaldor (2000) påstår att identitetspolitik har antingen en religiös eller etnisk tillhörighet där 

oliktänkande leder till maktanspråk inom staten. Med uttrycket identitet menar hon att det 

handlar om en etikettering, den kan antingen vara medfödd eller tvångsmässigt ditsatt. Det 

kan i sin tur skapa etniska konflikter såsom det har gjorts i Afrika och i Mellanöstern. Att 

använda begreppet etikettering kan till exempel belysa till vilken religion en människa är född 

till: �En katolik född i västra Belfast är dömd att förbli katolik även om han eller hon 

konverterar till protestantism� (Kaldor, 2000:89). I vissa avseende går det inte att ändra på 

människors inställning oavsett betydelsen av från vilket land eller till vilken religion individen 

anses tillhöra: 
Du är tysk om din mormor var tysk trots att du inte talar tyska och aldrig har satt din fot i Tyskland, men 
du är inte tysk om dina föräldrar är turkar trots att du lever och arbetar i Tyskland (Kaldor, 2000:89). 
 

Med ovanstående citat menas att oavsett hur folk agerar finns det alltid en möjlighet att det 

kan bli konflikt, vilket visas med begreppet politik som syftar på människans anspråk på makt 

i staten. Kaldor (2000) säger att det inte får blandas ihop med politiska kampanjer som 

handlar om krav för att skydda religioner eller kulturer på grund av globaliseringen; för det 

handlar om religiösa samt politiska rättigheter. Vad gäller idépolitik och identitetspolitik finns 

det vissa likheter, belyser författaren, eftersom det i båda fallen syftas på framtida projekt. 

Idépolitiken kopplas samman med 1600- talets försök att frigöra sig från kyrkans inflytande. 

Medan identitetspolitik härrör från den koloniala tiden i Afrika där avsikten var att svetsa 

samman människor för att modernisera samhället. Med ändamålet att förändra politiken har 

samhället blivit påverkat av olika politiska riktningar där det har handlat om socialism och 
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ekologism som framtidsvision, det har inkluderat alla medborgare som är intresserade. 

Identitetspolitik handlar till stor del om bakåtsträvan och om människor som inte passar in i 

samhället. Det perspektivet gäller ett förflutet där minnen kring verklighet eller påhittade 

situationer bidrar till rädsla för människor med en annan etikettering. Denna rädsla för 

annorlunda människor leder till diskriminering, fördrivning och ibland till folkmord. I och 

med globaliseringen har det skett förändringar och politiken har blivit kraftlös samt tappat sin 

legitimitet. För att politiken skall överleva understöds den genom att politiker sprider 

fördomar. Andra ändringar är att identitetspolitik sker som den parallella ekonomin, där 

ekonomiska verksamheter som är både legal och illegal får legitimitet i de stadsdelar av 

samhället som tidigare har blivit utestängda (Kaldor, 2000: 89ff). De illegala grupperna består 

till stor del av unga människor som har våld i sin vardag och förser sig med vapen på svarta 

marknaden, de lever i en otrygg och social misär samt att dessa grupper har sin grund i ett 

samhälle som faller sönder (Kaldor, 2000:96).  

 

2.2. Teoriinslag 2 
 

När staten faller sönder på grund av minskad legitimitet, minskar förmågan att kontrollera 

territoriet. Det ger ett oroligt samhälle, med ökad skattesmitning samt korruption; 

konsekvensen för statens agerande ger ett minskat förtroende hos befolkningen, påpekar 

Kaldor. När staten får in för lite skatt minskar möjligheterna att utföra reformer och 

upprätthålla rättsväsendet. För att ett land skall få utländskt bistånd behöver staten uppvisa 

reformer som de har tänkt genomföra, vilket anses komplicerat att genomföra på grund av 

statens minskade intäkter. I konfliktdrabbade områden minskar statens makt och de militära 

reguljära väpnade styrkorna faller samman på grund av mindre pengar till krigsmaterial, 

reservdelar, ammunition, utbildning och lön för soldaterna. När den militära hierarkin faller 

samman skapas oreda och moralen sjunker. Det innebär möjligheter för de lokala 

befälhavarna att agera krigsherrar och det uppstår en mångfald av privata militära grupper 

(Kaldor, 2000: 107). 

 

I den paramilitära gruppen samlas människorna runt en bestämd ledare; i dessa fall står 

regeringen bakom för att skapa en distans mot de människor som skapar våldsmanifestationer. 

Paramilitära grupper är soldater eller förband som har blivit överflödiga, de söker stöd i 

extremgrupper och politiska grupper som har fallit sönder. Det finns självförsvarsenheter 



 

  7 

där till exempel grupper går samman för att försvara sitt lokala område för att förhindra en 

massaker. Andra styrkor består av utländska legotrupper där till exempel pensionerade 

soldater eller hela förband får ett uppdrag att utföra. Den sista gruppen är reguljära 

utländska trupper de agerar under ett internationellt beskydd, med fredsbevarande trupper, 

till exempel när Nato var i Bosnien eller FN: insatser. Syftet är inte att kriga utan deras 

närvaro skall ha en positiv avväpnande funktion (Kaldor, 2000: 108, 110). 

2.3. Teoriinslag 3 
 

Kaldor (2000) påpekar att våld kan ta sig olika uttryck en del grupper har tagit tillvara den 

teknik som användes under andra världskriget. Andra grupper använder ett revolutionärt 

mönster där vikten var att få ett förtroende och ett stöd av befolkningen istället för att vinna 

territorium från de fientliga grupperna. De områden som revolutionärerna kontrollerar är 

områden som ligger avsides, vilket är svåra för andra grupper att erövra. Våldets mönster 

handlar om att förinta fiendens moral och effektivitet. De nya krigarna har en annan modell i 

sin krigsföring där de anser att politisk kontroll som korrekthet handlar om trohet mot en 

etikett. Det menas att människor som bor inom ett territorium är kontrollerade genom val och 

folkomröstning, de människor som inte har samma synsätt skall elimineras. De människor 

som inte är likatänkande skall bli undanröjda genom folkdrivning; inom vissa områden har till 

och med vattnet förgiftas för att få undan motståndare. Vidare anser författaren att detta 

synsätt inte är till fördel för befolkningen utan det skapar istället ett hat mellan olika grupper. 

Hatet som byggs upp leder i sin tur till rädsla, otrygghet och fortsatta brott mot andra 

människor. Vitsen med de olika gärningarna är att få med sig större delen av befolkningen för 

att alla skall bli medskyldiga (Kaldor, 2000:111ff).  

 

2.4. Teoriinslag 4 
 

Det måste finnas ekonomiska förutsättningar för att de krigande aktörerna skall kunna 

underhålla våldets aktiviteter. Ett sätt kan vara att finansiera krig med hjälp av plundring av 

butiker, fabriker, rån och utpressning av rika människor. Inom vissa områden sätts vägspärrar 

upp för att ta hand om mattransporter för att utfodra sina egna soldater. Därutöver krävs det 

utländskt stöd för att finansiera vapen och ammunition, eftersom det krävs stora 

penningsummor för att finansiera krigshandlingar. Med hjälp av penningöverföring till 

enskilda familjer kunde de i sin tur omvandla det till militära resurser (Kaldor, 2000: 116f). 
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Dessutom sker det stöd från utländska regeringar till de reguljära grupperna samt gerilla 

trupperna. Det humanitära biståndet uteblir till befolkningen för att biståndet går till de 

krigande aktörerna (Ibid).  

2.5. Teoriinslag 5 
 

När det sker våldsamheter i ett land blir grannländerna påverkade, vilket kan orsaka stora 

flyktingströmmar. Det resulterar till en ökad oro bland flyktingar och den inhemska 

befolkningen, eftersom flyktingarna är i behov av ekonomiska förutsättningar av värdlandet. 

På grund av rådande omständigheter behöver landets politiker agera utifrån politiska skäl och 

det i sin tur leder till att flyktingar kan hamna i flyktingläger på grund av säkerhetsskäl. Stora 

flyktingströmmar kan bidra till att identitetspolitiken sprids på grund av spänningar mellan 

majoritet och minoritetsbefolkning i landet där flyktingarna har sökt skydd  

(Kaldor, 2000:122). Det finns flera vägar att sprida våldet i samhället däribland illegal 

vapenhandel och knarkaffärer där maffiagrupper har goda kontakter runt om i världen. Dessa 

inkomster används för att finansiera olika brottsliga verksamheter (Kaldor, 2000: 124).  

 

2.6. Teoriinslag 6 
 

Skillnaden mellan fredsbevarande och fredsskapande insatser beror till stor del på krigets 

karaktär. De fredsbevarande insatserna handlar om att inte använda våld. Medan de 

fredsskapande insatserna hänvisas till kapitel VII i FN: s stadga där det handlar om att kriga. 

De nya krigen behöver inte fredsbevarande insatser utan det som behövs är kosmopolitiska 

rättsregler där internationell medmänsklighet och människorätt för att beskydda de civila: 

 
Säkerhetszoner, humanitära korridorer och flygförbudszoner men tillämpningen av dem har hittills 
hämmats av oflexibla befogenheter och/eller rigid efterlevnad av det som uppfattas som principerna för 
fredsbevarande insatser (Kaldor, 2000:140).  

 
De kosmopolitiska rättsreglerna är ett mellanting mellan militär och polisiär verksamhet. 

Vissa internationella truppers uppgifter handlar bland annat om att upprätthålla vapenvila och 

skydda säkerhetszoner andra är mer polisiära, vilket innebär att se till den enskilda individens 

säkerhet (Kaldor, 2000: 141). För att visa hur Kaldors (2000) resursströmmar kan se ut under 

�Nya krig� då interna och externa aktörer medverkar i ett land hänvisas till figuren,  

se (bilaga 1) denna illustrerar ovanstående avsnitt om resursflöden under de nya krigen där 

bland annat privatisering av militära styrkor ökar på grund av statens minskade legitimitet, 
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kontroll av territoriet och skatteinkomst, vilket resulterar till minskad produktion. 

Internationell hjälp i form av humanitärt bistånd går direkt till militära grupper genom 

överföringar istället för till befolkningen. Den illegala vapenhandeln, knarkaffärer och svarta 

marknaden ger ekonomiska förutsättningar för olika militära grupper. Dessa grupper kan mot 

betalning ge människor beskydd och kräva ytterligare pengar från vanliga människor. Med 

hjälp av ekonomiskt stöd från utländska regeringar kan militären bygga upp en stark 

försvarsenhet och behålla sin makt (Kaldor, 2000: 120f). 
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4. Bakomliggande orsaker till konflikten i Rwanda 
 

I nedanstående avsnitt beskrivs kort den förkoloniala tiden för att ge en inblick i Rwandas 

historia innan påverkan av kolonialmakter. Därefter beskrivs möjliga faktorer som kan ha 

varit utlösande omständigheter till folkmordet i Rwanda.  

4.1. Förkoloniala tiden 

Sellerström och Wohlegemuth (1995) gör gällande att den ursprungliga befolkningen i 

Rwanda ansågs vara ett pygméfolk, twaer. De försörjde sig som jägare och samlare (Internet 

2). Under 1000 � talet ockuperade hutuer Rwanda och drev undan jägare och samlare som 

bodde i området. Hutuerna som var jordbrukare brukade den näringsrika svarta vulkanjorden 

och förde med sig samhällen som bestod av flera små släkten av kungadömen (Sellerström & 

Wohlgemuth, 1995:10). Det dröjde fram till 1400- talet innan boskapsskötande tutsier flyttade 

in till Rwanda. Fram till 1800- talet levde hutuer och tutsier fredligt tillsammans, där de bytte 

boskapsprodukter mot jordbruksprodukter med varandra. Personer från båda folkgrupperna, 

hutuer och tutsier gifte sig med varandra och skapade gemensamma traditioner. Tutsierna 

övertog hutuernas språk �kinyarwanda�. Landet delades och de olika folkgrupperna levde 

tillsammans på var sida om bergssidorna. De levde under fredliga villkor mellan grupperna 

och de flesta tutsier fortsatte att vara boskapsskötare, administratörer eller soldater medan 

hutuer fortsatte att vara jordbrukare. Tutsierna byggde upp militärstyren, där de erbjöd skydd 

för de individer (twaer, hutuer eller tutsier) som hade lägre social status i utbyte mot en avgift 

eller arbete. Den sammanhållande länken för samhället var att det bestod av ett �ubuhake� ett 

feodalt system, där det handlar om ömsesidigt byte av varor och tjänster mellan grupperna. De 

norra och västra delarna av Rwanda var bebott av hutuer och de utvecklade ett system att hyra 

ut mark och i ersättning fick den som hyrde ge ersättning i form av jordbruksprodukter 

(Sellerström & Wohlgemuth, 1995:10).  

4.2. Kolonialmakten  
 

Berlinkonferensen 1884, var ett avgörande ögonblick för Rwanda, då USA och de europeiska 

stormakterna, Tyskland och Frankrike träffades för att diskutera hur erövringar av Afrikas 

kontinent skulle gå tillväga. Under denna konferens delades Afrika i två delar och tyskarna 

fick Östafrika, där Rwanda ingick. När tyskarna kom till Rwanda upptäckte de att 

befolkningen bestod av tre grupper: twaer, hutuer och tutsier med fungerande kungadömen. 
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Dessa grupper visade sig inte härröra från olika stammar för de talade samma språk, hade 

samma religion samt gemensamma historier om sina förfäder. Emellertid skilde sig grupperna 

åt både i utseende och i arbetsuppgifter, twaerna var pygméer det vill säga kortväxta och 

försörjde sig på att vara jägare och samlare. Tutsierna var boskapsskötare, smala och längre. 

Hutuerna var bönder med grövre kroppsliga drag. Twaerna var den minsta gruppen och 

utgjorde knappt en procent av hela befolkningen medan hutuerna var i majoritet på 85 procent 

(Melvern, 2003:18f). När tyskarna intog Rwanda pågick det en maktkamp mellan olika 

tutsifamiljer. Den kung som fick mest makt fick fortsätta att styra under tyskarnas beskydd ett 

så kallat �indirekt styre� detta ökade dock på klyftorna i samhället och tutsierna fick en 

diktatorisk ställning (Internet 2). 

 

Melvern (2003) framhäver att den brittiska kolonialmakten hade utsett tutsierna till att vara en 

överlägsen ras, med fina kroppsliga drag som påminde om européer och hade känsla för 

ekonomi, en tolkning som Melvern (2003) ansåg påverka européernas inställning till de 

respektive grupperna. Den maktuppdelning som representerades i kungadömet var uppdelat 

utifrån ett feodalt samhälle med aristokratin och vasaller. Samhället bestod av fyra olika 

nivåer: provinser, distrikt, berg och grannskap, där hövdingarna skötte provinserna och 

armécheferna hade hand om gränsen, vidare bestod samhället av en jordchef som såg till att få 

in jordskatt samt en boskapschef som samlade in boskapsskatten liksom bergstrakten hade sin 

bergschef. Tyskarna stödde den strikta tutsimonarkin som kuvade de norra delarna av Rwanda 

(Melvern, 2003:20f). 

 

Efter tyskarnas förlust i första världskriget blev det en ny uppdelning i Afrika med en ny 

kolonialmakt som fick ta över uppdraget i Rwanda. Belgien fick uppdraget 1916 av 

Nationernas Förbund (NF). Belgien fortsatte att stödja tutsieliten medan de successivt införde 

olika förändringar, vilket gjorde att: 

 

� inhemska politiska funktioner föll i glömska, 

� det traditionella sättet att kontrollera makten upplöstes och,  

� konflikter uppstod mellan kolonialmakten och det traditionella samhällets olika system för 

makt och auktoritet (Sellerström & Wohlgemuth, 1995:10). Denna förändring skapade en 

snedvriden politisk struktur av ett hierarkiskt system som tidigare hade fungerat (Ibid)  

 



 

  12 

Vidare anser Sellerstöm et al (1995) att belgarna undergrävde den ömsesidiga förståelse som 

tidigare fanns mellan hutuer och tutsier samt utfärdade förändringar som gagnade den tutsiska 

gruppen. De hutuer som var hövdingar avsattes och ersattes med tutsier. För att öka kontrollen 

bland folket införde belgarna att det var obligatoriskt att bära identitetshandlingar, där det var 

stämplat i handlingen om individen var en hutu eller en tutsi. Denna förändring medförde att 

under 1950- talet ökade oroligheterna och hutuerna krävde en demokratiseringsprocess där det 

skulle finnas mer hutuinflytande. Oroligheterna ledde till revolt (1959) där bland annat 

Rwandas tutsiekung dog, vilket medförde ökade spänningar mellan hutuer och tutsier. 

(Sellerström et alt, 1995:11f).  

 

Hutuerna var missnöjda på grund av att de hade blivit orättvist behandlade, de hade fått sämre 

arbetsuppgifter med lägre positioner i samhället än tutsier. Missnöjet bland hutuerna ledde till 

att de myndigheter som dominerades av tutsier blev angripna. Ett flertal tutsihem brändes ner 

och på grund av den rådande situationen flydde tusentals tutsier från Rwanda. Belgarna ansåg 

att problemet var omfattande och satte in ett belgiskt militärstyre samt att de gjorde en 

helomvändning i försök att dämpa oroligheterna bytte de ut tutsierna mot hutuer och gav dem 

viktiga maktpositioner i samhället. Belgarnas syfte var att förändra maktstrukturen, men att 

det skulle se ut som att det berodde på hutuernas samhällsrevolution (Melvern, 2003:27). 

 

4.3. President Habyarimana 1974-1990 
 
Under två års tid förde president Habyarimana en utåtriktad internationell politik, vilket 

visade sig genom ökad investering i landet samt ökad handel med andra länder. Presidentens 

förändringar bidrog till att invånarantalet ökade från 15 000 personer (1965) till 250 000 

personer (1976), detta i sin tur innebar att landet ansågs överbefolkat, trots ekonomiska 

förändringar uppstod det oroligheter bland befolkningen. Under 1980 � talet försämrades 

ekonomin och kaffepriserna sjönk, det blev allt svårare för bönderna att sälja sina produkter. I 

slutet av 1980- talet fick Rwanda en hög utlandsskuld och gjorde överenskommelser med 

Världsbanken och den Internationella valutafonden för att genomgå en strukturanpassning. 

Den ekonomiska nedgången och den ökande utlandsskulden bidrog till hög arbetslöshet. 

Situation som Rwanda befann sig i ökade spänningen mellan hutuer och tutsier (Sellerström 

et al, 1995:14).  
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Flyktingarna som befann sig i grannlandet Uganda hade under 1979 bildat en välfärdsförening 

(RRWF) denna grupp vidareutvecklade och bildade alliansen (RANU) med politisk 

inriktning, deras målsättning var att bryta den splittrande hutnationalistiska politiken. 1987 

bytte gruppen namn till Rwandas Patriotiska Front (RPF) med avseende på att flyktingar 

skulle ha möjlighet att återvända till Rwanda. RPF styrs av Paul Kagame som hade levt i exil 

sedan han var fem år, en paramilitär grupp som agerar aktivistiskt, dock mindre politiskt. 

Kagame grupp var mer militärt välutbildade är disciplinerade, hade erfarenhet från olika 

stridigheter och kom från Uganda (Melvern, 2003:40). Rwanda blev invaderat av RPF den 

första oktober 1990 och inbördeskriget var ett faktum. Emellertid mötte RPF motstånd av 

Rwandas armé (Melvern, 2003:42).  

 

Under 1991 blev det en öppnare politik som resulterade i att enpartisystemet avskaffades. Fler 

partier hade möjlighet att tillträda den politiska arenan, dock krävde dessa partier mer insyn i 

det politiska systemet och efterfrågade reformer i samhället. Habyarimana förkastade 

emellertid förslaget med reformer. Han införde en fientlig politik mot tutsier och påpekade 

etniska skillnader, där det handlade om att hutuer var riktiga rwandier. I och med den fientliga 

inställningen införde presidenten extremhutumilis (Sellerström et al, 1995:14).  

 

4.4. Inblandning av internationella aktörer 
 

Rwanda efterfrågade mer militära resurser vilket den belgiska kolonialmakten inte hade 

tillräckligt med ekonomiska resurser för att utföra. Frankrike övertog det ekonomiska ansvaret 

och undertecknade ett militärt och utbildningsavtal med Habyarimana, som innebar dels 

skydd åt hutubefolkningen och dels ekonomiska och militära garantier. Ett stöd som 

presidenten trodde skulle fortsätta oavsett vilken politik han än förde. Frankrikes oro att 

förlora inflytande i Afrika utgjorde en säkerhet för den sittande regeringen, eftersom det var 

av vikt att bevara det franska språket, för att inte det brittiska språket skulle få fäste. Ett 

militärt samarbete och goda relationer med den franska presidenten François Mitterrand var 

av vikt för fortsatt samverkan (Melvern, 2003:37).  

 

Däremot blev det en katastrof för RPF när de möttes av motstånd av den rwandiska armén 

som hade fått militär hjälp av Frankrike. Ytterligare undsättning fick Habyarimana från 

republiken Kongo, Zaire och Kenya. Dessutom skickade Belgien och Frankrike trupper för att 
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skydda sina egna medborgare. Trots att frankrikes soldater inte skulle bära vapen skickade 

Frankrike, paramilitärer, från den franska underrättelsetjänsten Direction Général del la 

Sécurité Extérieure (DGSE) det blev både vapen och stridshelikopter, för att öka 

möjligheterna för att få kontroll över upproret (Melvern, 2003:45). I samband med att 

Rwanda fick hjälp av franska trupper var det en fransk överste, René Galiere, som hade 

möjlighet att få insider information om läget i Rwanda. Han rapporterade till Paris om oron 

som fanns bland regeringsstyrkorna ifall tutsierna hade tänkt återupprätta monarkin i de norra 

delarna, det Galiere fick veta var att om det skulle inträffa riskerade alla tutsier att bli 

utrotade. Panik utbröt i Rwanda som fick Habyarimana att skicka Rwandas ambassadör, 

Kabanda, till Egypten för att övertala dr Boutros � Ghali som var biträdande utrikesminister, 

att få sin regering att säga ja till vapenförsäljning. Rwanda hade försökt att få köpa vapen 

under sju års tid, dock blev det vapenleverans:  
Det var på 5 889 000 dollar och omfattade 60000 granater, ungefär 2 miljoner patroner, 18000 
artilleripjäser� (Melvern, 2003:46).  

 
Boutros � Ghali hjälpte Rwanda med att få köpa vapen, emellertid var det av stor vikt att 

affären skulle hållas hemligt, eftersom han kandiderade till att bli FN:s nästa 

generalsekreterare från Egypten. År 1991 blev Boutros- Ghali generalsekreterare. Däremot 

hade pressen fått vetskap om vapenaffären, vilket innebar att han fick stå till svars för sitt 

beslut att hjälpa Rwanda med vapenleveransen; eftersom det var ett känsligt ämne mitt under 

pågående fredssamtal mellan RPF och rwandiska regeringsstyrkor. Inbördeskriget fick 

konsekvenser på bland annat kaffeproduktionen, vilket resulterade i att kaffepriserna sjönk. 

Vapenvila slöts både i oktober och i november, 1990, dock bröts båda avtalen. Ytterligare 

försök till vapenstillestånd gjordes i början av 1991, emellertid bröts även detta avtal. Trots 

avtal av vapenvila fortsatte likväl mördandet på tutsier (Melvern, 2003:47).  
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5. Inbördeskriget 1990 � eskalerande effekt av konflikten 
I det här kapitlet kommer det att beskrivas vilka grupper och på vilket sätt respektive aktörer 

påverkade den upptrappande konflikten i Rwanda.  

 

5.1. Utländska aktörers påverkan 
 

Pruniér (1995:99) påstår att Habyarimana tog hjälp av externa krafter för att skydda sin 

regering, på ett manipulativt sätt fick han åskådarna att tro att konflikten handlade om två 

konfliktgrupper medan det egentligen var tre. Det var presidentens regering som försökte 

överleva med hjälp av intrigskapande åtgärder, de interna grupperna som kämpade för ett 

erkännande och exiltutsier vars syfte var att komma tillbaka till Rwanda. De RPF � rebeller 

som överlevde invasionen kämpade för att komma tillbaka till Rwanda, för ytterligare 

påtryckning försökte de hota med internationell hjälp för att undertrycka de nationella 

styrkorna. Trots hotet från rebellerna hade Habyarimana turen på sin sida han hade hjälp av 

fransmännen som i sin tur hade intressen på den afrikanska kontinenten, för att få behålla sitt 

franska inflytande. Författaren belyser de återkommande problem i Rwanda:  
� extremisms tended to feed on each other, and the honest accommodation of conflicting interests was 
never the order of the day. Part of the problem was that France, as a sort of protectorate power on the 
Rwandese political scene, also did not as a moderator. Habyarimana calculated that Paris would back 
him in any event, and he was right (Prunier, 1995:99).  
 

Habyarimanas agerande hade inte för avsikt att ta hänsyn eller vara rättvis i 

konfliktsituationen, eftersom extremister har en tendens att hetsa varandra. Likaså visade 

Frankrike sin ovilja att vilja ingripa och agera medlingsmakt. Dock verkade Habyarimana ha 

stor tillförlit till Frankrikes engagemang för hans regering (Pruniér, 1995: 99), vilket sedan 

visade sig efter RPF: s invasion. Vid själva invasionstillfället befann sig Rwandas president 

tillsammans med Ugandas president Museveni på UNICEF: s - möte i New York, där det 

diskuterades: barns problem i tredje världen. När det gäller Frankrikes president Francois 

Mitterrand befann han sig i ett möte i Oman. När Mitterrand var på väg hem från sitt möte 

fick han vetskap om händelserna i Rwanda. Han kontaktade sin försvarsminister, för att 

skicka trupper för understöd till Habyarimanas armé. Den 2: e oktober kom det 150 soldater 

från den franska armén (2éme Régiment Etranger Parachutiste) och blev stationerade i Kigali, 

för att skydda flygplatsen, ytterligare 400 soldater skickades ner av Belgien och Zaire bistod 

med ett flertal hundra soldater the Division Spéciale Présidentielle, (DSP) det iscensattes en 
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påhittad attack av huvudstaden Kigali av fiende trupper, på grund av denna attack skickades 

den 4: e oktober Frankrike ytterligare 450 soldater till Rwanda (Pruniér, 1995:100f).  

5.2. Massmedias påverkan 
 

I Rwanda fanns det en statlig radiostation som framförde olika program på ett icke 

provocerande sätt, när fredsavtalet blev undertecknat reste propagandisten Ferdinand 

Nahimana och teknikern Joseph Sevgendu till Bryssel för att få tag i tekniska delar för att 

starta upp ytterligare en radiostation. Radiostationen, Radio � Télévision Libre des Mille 

Collines (RTLMC) började sända deras program med avsikten var att provocera, dessutom 

hade programledaren en fientlig inställning till människor som var arbetslösa och kriminella. 

Programledaren använde samma språkbruk som slagkämparna på gatan och provocerade dem 

att starta bråk. Radiostationen hade möjlighet att använda presidentpalatsets elgeneratorer och 

kunde sända sina program över hela Rwanda, (Melvern, 2000:84) däremot fanns det en 

klausul som hade tydlig innebörd i samband med radiostationens bildande:  
Som säger att radiostationen bildats för att �skapa en harmonisk utveckling i det rwandiska samhället, 
�bidra till folkbildningen och sända sann, objektiv information (Melvern, 2000:85). 

 
Melvern (2000) påpekar att radiostationens syfte med klausulen var att framstå för omvärlden 

som en demokratisk radiostation. Däremot var programledaren och ägaren av radiostationen 

extremhutuer och deras syfte var att föra ut propaganda mot tutsier. Vidare säger 

författarinnan att de femtio personer som var aktieägare var: presidenten, affärsmän, 

bankdirektörer, journalister, arméofficerare och statstjänstemän, alla ansågs ha haft en roll i 

folkmordet. Beräkningen med radioprogrammen var att föra en propaganda mot tutsier, mot 

Aruschaavtalet och mot de människor som var motståndare till regeringen. Att övertyga 

franska och amerikanska ambassadörer att stoppa radiosändningarna var omöjligt det ansågs 

inkräkta på yttrandefriheten (Ibid).  

Félician Kabuga var ägare till veckotidningen Kangura. Han var både Habyarimanas 

ekonomiska rådgivare samt en av finansiärerna till Interhamwe. Tidningens syfte var att 

sprida propaganda om tutsierna och utföra varningar för hur det skulle gå om Arushaavtalet 

blir undertecknat. Interhamwe hade speciella möten där de läste högt ur tidningen Kangura 

samt hetsade varandra med att ropa �Pawa, Pawa�, dessutom hade de speciella kläder som 

skulle förena gruppen. Johan Swinnen den belgiska ambassadören gjorde gällande för Bryssel 

att radiostationen RTLMC: s program var provocerande. Därför ville ha dem översatta och 

analyserande för att öka möjligheten att motverka sändningarna, dock fick ambassadören 
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avslag på grund av att det inte fanns tillräckligt med personal som kunde sitta och kontrollera 

programmen (Melvern, 1995:86 ). RTLM fortsatte sin propaganda, den 4 april 1994 påstod 

programledaren att premiärministern Uwilingiyimana hade tänkt utföra en stadskupp på grund 

av att den sittande presidenten var motståndare mot demokrati och fredsavtal (Melvern, 

1995:127). 

5.3. Militärens påverkan 
 

Melvern (2003) anser att det behövs ett avtal och konspiration för att människor skall begå ett 

folkmord. Efter inbördeskriget eskalerade konflikten mellan hutuer och tutsier. I president 

Habyarimana rapport beskrivs på vilket sätt folket kan gå tillväga för att identifiera fienden, 

men även besegra fienden. Med det menade han att de hutuer som hjälper tutsier och ingår 

blandäktenskap ansågs vara sekundär fiende, denna rapport spreds bland hutuerna för att 

sprida oro bland befolkningen. En hängiven tutsihatare var överste Théoneste Bagosora. Han 

inrättade listor och dokument om tutsier för att förtala dem. Bagosora beskrev hur lömska och 

listiga tutsiernas var som hade invaderat hutuernas land. Bagosora ansåg att det var av vikt 

med id-handling för att hålla sig underrättad vilka som var tutsier speciellt efter RPF- 

invasionen 1990, eftersom exiltutsier var ute efter samarbete med tutsier inom landet, för att 

försöka ta makten i Rwanda. I och med att Bagosora fick en betydelsefull tjänst vid 

försvarsdepartementet fick han kontakt med överstelöjtnant Anatole Nsengiyumva som 

arbetade för arméns underrättelsetjänst. Han menade att armén var orolig för att tutsierna 

skulle ta makten och att de skulle driva hutuer ut ur landet. Därför skrev han ett flertal 

rapporter till Habyarimana där han varnade för att hutuerna skulle mörda alla tutsier om det 

skulle komma tillstånd att RPF och hutuerna skulle dela makten (Melvern, 1995:77).  

 

Bagosora var aktiv i den hutuextremistiska gruppen, Akazu, med hutueliten som 

representanter, där bland annat Habyarimanas fru Agathe var drivande för hutuernas ställning 

i samhället. Agathe hade betydelsefulla kontakter inom den franska underrättelsetjänsten. 

Ytterligare kontakt som ansågs vara av vikt var med direktören Musabe på La Banque 

Continentale Africaine du Rwanda (BACAR) (Ibid). 
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6. Vilken uppgift hade FN: s insatsstyrka i Rwanda? 

I det här avsnittet beskrivs bland annat FN: s nya uppgifter efter kalla krigets slut. Vidare 

kommer det att beskrivas vad som menas med fredsbevarande insatser i Rwanda.  

6.1. Vad innebär fredsskapande/fredsbevarande insatser? 
 

När Boutros-Ghali tillträdde som FN: s generalsekreterare i januari 1992 var det kalla kriget 

över. Han utlovade reformer som skulle innebära effektivitet i samarbete mellan öst och väst. 

I slutet av januari 1992 träffades säkerhetsrådet och diskuterade handlingsplanen An Agenda 

for Peace, syftet var att uppnå en internationell fred där det skulle kombineras ett militärt och 

ett politiskt synsätt. Mötet presenterade fyra handlingsområden som presenteras nedan:  

• Förebyggande diplomati (genom till exempel säkerhetsskapande åtgärder, undersökande 

verksamhet, tidig varning och utplacering av trupper i förebyggande syfte); 

• Fredsskapande insatser (genom medling och förhandlingar, större tillit till 

Internationella domstolen, förbättrande förhållanden genom bistånd, sanktioner och 

speciella ekonomiska problem, militära insatser och fredsskapande styrkor); 

•  Fredsbevarande insatser (ökande krav som leder till nya initiativ vad gäller fredens 

upprätthållande, personal, underhållstjänst); och  

• Fredsskapande insatser efter en konflikt (genom konkreta samarbetsprojekt och stöd till 

organisationer som kan förväntas konsolidera freden och bygga upp en känsla av 

tillförsikt och välbefinnande bland människor) (Kane, 1995:57).  

 

Det tog fem månader innan säkerhetsrådet tog till sig den förnyelseordning som Boutros � 

Ghali hade framfört. Säkerhetsrådet ställde sig bakom förslaget om en starkare FN - roll i 

sambandet med fredsbevarande och fredsskapande insatser. Däremot reserverades sig 

säkerhetsrådet i förslaget när det gäller fred i enlighet med kapitel VII samt beredskapsstyrkor 

som är permanenta (Kane, 1995: 58).  

 

Vid säkerhetsrådets möte i mars 1993 lade Frankrike fram ett förslag om att skicka en 

insatsstyrka till Rwanda. Övriga i säkerhetsrådet däribland USA och Storbritannien sade nej 

de ansåg att FN redan hade ett flertal insatser runt om i välden. Dessutom hade det skett ett 

ökat krav om hjälp av FN, det i sin tur har medfört att: �Budgeten för fredsbevarande 

operationer hade ökat från 600 miljoner dollar till 3 miljarder� (Melvern, 1995:92). En del 

fredsuppdrag övergår till kapitel VII, då handlar det om militära insatser åberopat på grund av 
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humanitära skäl och det i sin tur ökar kostnaderna. USA är den största finansiären till FN: s 

fredsbevarande insatser och bidrar med 30 procent av den totala kostnaden samt militär hjälp 

(Ibid). Det har skapat problem i USA: s kongress eftersom de anser att FN:s uppdrag sätts 

före USA:s egna behov:  
Ingen amerikan ska bli ombedd att offra sitt liv för ett syfte som inte har med Förenta staternas försvar 
eller intressen att göra. Hur många somalier som dödades under USA:s militära operationer i Mogadishu 
är okänt /.../ Man hade missbedömt de somaliska soldaternas och brustit i underrättelsekapacitetet. Rådets 
rapport rekommenderade att FN aldrig mer skulle företa en fredsframtvingande aktion i staters inbördes 
konflikter; vapenmakt skulle användas bara som det yttersta medlet sedan alla fredliga utvägar hade 
uttömts... (Melvern, 1995:94). 

 

Det som försvårade för generalsekreteraren Boutros � Ghali var att två dagar innan 

säkerhetsrådets möte hade amerikanska soldater dött i inbördeskriget i Somalia. Däremot 

ansåg Boutros � Ghali att det var en fredsstyrka och inte fredsframtvingande styrka som 

behövdes i Rwanda, eftersom målet för insatserna var att se till att Arushaavtalet hölls (Ibid).  

Syftet med fredsavtalet var att Rwanda skulle få en folkvald demokratisk regering. Under 

tiden skulle en övergångsregering med flera representanter få fungera som ett demokratiskt 

alternativ. Denna regering representerades av: de tre politiska blocken, Habyarimana med sitt 

folk, oppositionspartier och RPF. I avtalet ingick även att en neutral internationell styrka 

skulle placeras i landet och de franska soldaterna skulle dra sig tillbaka. Vidare skulle även 

flyktingarna ha möjlighet att få komma tillbaka till landet. Organisationer för mänskliga 

rättigheter både inom landet och internationellt hade en annan uppfattning om Arushaavtalets 

utgång:  

 
Vi trodde inte att någon som kunde organisera massakrer plötsligt skulle förvandlas till demokrat. Vi såg 
vad som hände. Det påpekade vi oupphörligen för de belgiska myndigheterna (Melvern, 2003:67).  

 
Det fanns kritiska röster om avtalet kring en övergångsregering på grund av att Habyarimana 

och hans regering inte visade samarbetsvilja med att underteckna avtalet (Ibid). 

För att öka möjligheterna för att FN skulle skicka en insatsstyrka skrev generalsekreteraren en 

rapport om hur fredsoperationen skulle gå tillväga i Rwanda skulle gå tillväga. Tillslut blev 

det beslutat att en liten styrka skulle skickas till Rwanda, USA ansåg att det räckte med cirka 

100 soldater eftersom det handlade om att övervaka att Arushaavtalet efterlevdes. Vid denna 

tidpunkt var Kofi Annan biträdande generalsekreterare och ansvarig chef för fredsbevarande 

operationer han påpekade att det inte var någon idé att skicka styrkor till Rwanda han menade 

att deras problem var ändlösa. Den styrkan som slutligen skickades bestod av soldater från 



 

  20 

Belgien (400 personer), Bangladesh (940 personer) och Ghana med (800 personer) ansvarig 

för styrkan blev kanadensisk brigadgeneral Roméo Dellaire (Melvern, 1995:97).  

6.2. Fredsbevarande insatser i Rwanda 
 

Den 5 oktober 1993 skickades Dallaires FN: s fredsbevarande styrka till Rwanda under 

mandat UNAMIR (United Nations Assistance Mission in Rwanda). Det handlade om att 

övervaka fredsavtalet och ha ett aktivt engagemang för att hindra de grupper som inte vill ha 

fred (Melvern, 1995:97). Dellaire hade önskat 4500 soldater till sin styrka, men det som 

erbjöds var 2548 personer USA menade att operationen i Rwanda får inte överstiga �10 

miljoner dollar i månaden� (Melvern, 1995:101). Dellaire hade blivit lovad att det som skulle 

ingå i UNAMIR:  
...tre infanteribataljoner, ett ingenjörskompani, en transportsektion (med fyra helikoptrar), ett 
underhållskompani, en sjukvårdspluton, 331 militära observatörer, ett högkvarter för styrkan, en enhet 
som övervakade alla trupprörelser och ett fältsjukhus. Det skulle finnas tjugotvå pansarskyttbilar och åtta 
militärhelikoptrar för att möjliggöra snabba insatser (Melvern, 1995:101). 

 

De helikoptrar som Dellaire blev lovade uteblev, utan det levererades istället åtta 

pansarskyttbilar, men det var bara fem som fungerade. Dessutom levererades det inga 

verktyg, reservdelar, handböcker för bilarna samt begränsat med ammunition. En del av 

UNAMIR: s uppdrag var att utbilda befolkningen på minröjning, övervaka flyktingströmmar 

och hjälpa till med humanitärt bistånd (Melvern, 1995:101f). I januari 1994 blev det 

oroligheterna när Interhamwe demonstrerade mot fredsavtalet. Rwandiska soldaterna och 

polisen stod handfallna, de hade varken kommunikationsutrustning eller lämpliga fordon. 

UNAMIR: s styrka tänkte komma till undsättning men befolkningen hotade dem och skapade 

en hatisk stämning. Vad gäller UNAMIR: s möjligheter var de minimala och fredsstyrkan 

insåg att de inte hade mycket att bistå med om det hade blivit en svårhanterlig kris. 

Demonstrationen var ett sätt att locka fram RPF � styrkan för att underminera fredsavtalet. 

Genomförandet av demonstrationen var väl förberedd av Interhamwe de hade skaffat lastbilar 

där de gömde ett flertal granater och andra vapen. Om fredsövervakarna hade gjort försök till 

att genomsöka lastbilarna hade de blivit angripna av stenkastning. Dessa oroligheter 

underminerade möjligheterna till att installera övergångsregeringen. Boutros � Ghali gjorde 

flera försök att få Habyarimana att förstå att det är av vikt att en övergångsregering snabbt 

kommer på plats annars finns det risk att världssamfundet tar bort sina åtaganden i Rwanda 

(Melvern, 1995:107).  
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Dellaire rapporterade varje vecka till New York om läget i Rwanda och beskrev detaljerat för 

att de skulle förstå på vilket sätt som situationen har blivit oroligare. Dessutom försökte han få 

igenom att de kunde beslagta vapengömmorna som Interhamwe var ansvarig för. Dock fick 

inte Dellaire igenom sitt förslag i säkerhetsrådet att ingripa i vapenfrågan (Melvern, 1995: 

125f).  

 

Den reducerande styrkans befogenheter var att skydda civilbefolkningen. När oroligheterna 

ökade godkände FN: s generalsekreterare Boutros � Ghali utökning av UNAMIR:s styrka till 

5500 personer, emellertid kom det inget erbjudande från medlemsländerna. I slutet av juni 

uppmärksammade Boutros- Ghali FN: s medlemmar i säkerhetsrådet, att det skulle ta ett 

flertal veckor att få ihop en förstärkning till UNAMIR. Frankrike föreslog att de kunde skicka 

en styrka för förstärkning. Uppdraget kallades, operation Turquoise, ett åliggande var att få 

till stånd en humanitär säkerhetszon i syvästra Rwanda. Denna styrka fick befogenheter under 

två månader i enlighet med kapitel VII och hade full styrka i slutet av november. 

Rekryteringen av soldaterna var till 90 procent från de afrikanska länderna och endast ett fåtal 

från väst (Kane, 1995: 67). Vidare belyser Kane (1995) att det är skillnad att skicka en FN- 

styrka till Rwanda eller till en annan del av världen: 
5800 man kontrasterar starkt mot det forna Jugoslavien, där nära 39000 soldater är utplacerade, och där 
hjälp i stor skala lämnas för reparation av till exempel vatten- och elledningar och för återuppbyggnad av 
nödvändig infrastruktur (Kane, 1995:73).  

 

Kane påpekar (1995) att i början av 1990 � talet handlade det om expansion av 

fredsbevarande insatser medan det blev en tillbakagång under1994. Vidare säger 

författarinnan att under 1995 har bara ett fredsbevarande uppdrag blivit godkänt och det är i 

Angola (Kane, 1995:74).  

 

När Juvénal Habyarimanas plan sköts ner den 6 oktober 1994 erbjöd UNAMIR den 7 oktober 

att utreda hur och vem som var ansvarig för att presidendentens plan hade blivit nedskjutet, 

men presidentens vakter nekade insatsstyrkan tillträde. Regeringens styrkor hade intagit 

radiostationen RTLMC, de gjorde gällande att det var RPF tillsammans med UN soldater som 

var ansvariga för presidentens död samt uppmanade till att tutsikackerlackorna skulle förintas. 

Dagen efter presidentens död blev premiärminister Uwilingiyimana och tio belgiska soldater 

(från den fredsbevarande styrkan) mördades, när de skulle skydda premiärministern i hennes 

hem. Soldaternas död blev den avgörande faktorn för att den belgiska regeringen tog hem sina 

soldater (Internet 3). Dödandet av civila tog fart samt att Aruschaavtalet bröts. UNAMIR: s 
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styrka försökte hindra dödandet och få stopp på den uppblossande konflikten. Insatsstyrkans 

uppgift var att se till att fredsavtalet hölls och uppdraget hamnade under kapitel VI (Internet 

4), vilket innebar att de fick skydda civila och FN: s personal istället för att nyttja kapitel VII 

(Ibid), där det handlar om att sätta in militära resurser. Det blev en farlig situation för de 

internationella hjälparbetarna och Röda korset (United Nations Rwanda 1993 � 1996, 

1996:38).  
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7. Mary Kaldors teorier applicerad på konflikten i Rwanda 
 

I det här kapitlet analyseras konflikten i Rwanda utifrån Mary Kaldors forskning om 

identitetspolitik, den globaliserade krigsekonomin och från fredsbevarande och/eller 

fredsskapande insatser till upprätthållande av kosmopolitiska rättsregler, för att se om de 

avviker eller stämmer överens.  

 

7.1. Det första teoriinslaget 
 

Identitetspolitik tycks vara en form av etikettering som sätts på människor som har antingen 

en religiös eller etnisk tillhörighet och det sker ibland med tvång. Att etikettera människor 

anses härröra från den koloniala tiden när målet var att människor som anses vara lika skulle 

föras tillsammans. Emellertid utgör detta en rädsla för människor som inte har samma 

etikettering och det i sin tur kan leda till fördomar, diskriminering samt folkmord. När 

politiken har tappat sin legitimitet innebär det att både legala och illegala verksamheter växer 

fram i samhället (Kaldor:2000:89).  

 

Melvern (2003) menar att tyskarna som var den första kolonialmakten i Rwanda tog ställning 

för gruppen tutsier, för att de ansågs vara en bättre ras; dels att de kroppsliga dragen liknade 

européer och dels för att de ansågs vara mer ekonomiska människor än gruppen hutuer. När 

sedan Belgien tog över ansvaret för Rwanda efter första världskriget fortsatte de stödja 

tutsierna. Dock förde den belgiska kolonialmakten in förändringar i det politiska systemet, 

vilket medförde att den tidigare fungerande makthierarkin föll i glömska. Sellerström & 

Wohlegemuth (1995) anser att maktförändringen i samhället gynnade tutsierna eftersom de 

hövdingar som var hutuer blev avsatta och tutsierna fick olika maktpositioner i samhället. 

Dessutom infördes under 1950 �talet krav på att alla skulle bära identitetshandlingar för att 

underlätta för den belgiska makten vilka som var en hutu eller en tutsi. Vidare belyser 

Sellerström et al (1995) att missnöjet ökade bland hutuerna på grund av den orättvisa 

behandlingen som sedermera utlöste revolten, 1959. Belgarna ansåg att detta uppror vara ett 

raskrig mellan hutuer och tutsier. Tusentals tutsier blev dödade och ett flertal flydde till andra 

länder.  
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Habyarimana genomförde en militärkupp 1973 och hutuerna tog makten. Han ledde landet 

framåt och det resulterade i en befolkningsökning. I samband med RPF: s invasion 1990 

inledde presidenten en fientlig inställning där han pekade på etniska skillnader mellan hutuer 

och tutsier (Sellerström et al, 1995:14). Kaldor (2000) anser att samhällen som faller sönder 

och makthavare tappar kontrollen, där finns det en risk att makthavaren bedriver en politik 

som sprider fördomar om andra grupper, för att vinna röster till sin egen politik.  

 

Melvern (2003) menar att radiostationen, RTLMC, leddes av en provocerande programledare 

vars syfte var att skapa oroligheter mellan olika grupper. Han visade öppet sin fientliga 

inställning och etikettering av människor som var arbetslösa och kriminella i syfte att starta 

bråk ute på gatorna. När radiostationen startade fanns det undertecknat en klausul att 

radioprogrammen skulle sprida harmoni, folkbildning och sann information, men 

radioprogrammen blev provocerande. Mary Kaldor (2000) hänvisar till när politiken tappar 

sin legitimitet startas legala och illegala verksamheter, det skulle kunna liknas med 

radiostationen RTLMC, en verksamhet som sprider negativ och provocerande information 

och når ut till en stor del av befolkningen. Melvern (2003) anser att verksamheten är på ett 

sätt legal, för att den har fått tillåtelse av staten att sända, medan den har illegal prägel på 

programmen. 

 

7.2. Det andra teoriinslaget 

Kaldor (2000) betonar att det finns risker med ett samhälle som faller sönder, får staten en 

minskad legitimitet leder det till svårigheter att kontrollera territoriet och det i sin tur skapar 

oro bland befolkningen. Författarinnan menar att ett minskat förtroende skapar korruption och 

det i sin tur leder till skattesmitning och minskade resurser för samhället. Vidare problem som 

uppstår är att möjligheten att få utländska bistånd minskar, på grund av att landet inte kan 

uppvisa några reformer, eftersom staten inte har fått in tillräckligt med skatter. Ytterligare 

svårigheter är att de reguljära grupperna faller samman, moralen sjunker, när det inte finns 

tillräckligt med pengar till material och soldaternas löner; i sådana fall agerar de lokala 

befälhavarna på eget initiativ och bildar ett flertal militära grupper. När det blir oroligt i 

samhället handlar det om att bilda paramilitära grupper där det handlar om att få stopp på 

våldet och i dessa fall står regeringen bakom bildandet. Andra grupper bildar 

självförsvarsenheter där det är av vikt att försvara sitt eget område för att förhindra att 

massaker skall förekomma. Därefter tillkommer utländska legotrupper som består av 
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pensionerade soldater, de reguljära utländska trupperna har ett fredsbevarande syfte till 

exempel FN: s insatser.  

 

Sellerström et al (1995) anser att oroligheterna i Rwanda har bidragit till att ett flertal 

paramilitära grupper har bildats däribland RPF, exiltutsier med mål att återvända till Rwanda, 

för att återta den tutsiemakten. Efter misslyckade försök till demokratisering invaderar RPF 

1991 Rwanda, efter detta försök som mötte motstånd av rwandiska armén, framställde 

Habyarimana hutuerna som de enda riktiga rwandier; ett påstående som var provocerande, 

men blev ändock startpunkten för grupper med extrema åsikter. Presidenten menade att 

extremhutumilisen var en grupp som bildades för att undvika fler våldmanifestationer 

liknande RPF: s invasion. De som anslöt sig till hutumilisen var soldater och andra 

medlemmar av grupper som hade fallit sönder. Melvern (1995) anser att det fanns ett flertal 

militärer däribland överste Bagosora som var en tutsiehatare och han skrev rapporter om 

tutsier för att sprida förtal. Han var medlem i den hutuextremistiska gruppen Akazu där bland 

annat presidentens fru var aktiv. Bagosora fick en viktig post inom försvarsdepartementet, 

vilket medförde kontakt med arméns underrättelsetjänst samt den franska 

underrättelsetjänsten, där de tillsammans arbetade för att hutuer skulle ha all makt i samhället.  

 
Melvern (2003) belyser vikten av att Rwandas president hade god kontakt med internationella 

aktörer däribland Frankrike som ansågs sig vilja bevara det franska språket samt intresse i 

grannländernas rikedomar. Eftersom Belgien inte hade samma ekonomiska och militära 

resurser som Frankrike tog de över ansvaret att beskydda hutuerna. Vidare anser 

författarinnan att hutuerna hjälp av de fransktalande grannländerna: Kongo, Zaire samt 

Kenya. När konflikten eskalerade skickade Frankrike paramilitära grupper, även Belgien 

skickade trupper till undsättning för att skydda regeringen. Trots dessa insatser skickade 

Frankrike den 2 oktober 1994 150 soldater från franska armén och ytterligare 400 soldater 

som skulle skydda flygplatsen. Även Belgien och Zaire bistod med flera hundra soldater, the 

Division Spéciale Presidentielle (DSP) En påhittad attack mot Kigalis flygplats fick Frankrike 

att skicka ytterligare 450 soldater (Prunier, 1995:100f). Melvern (2003) upplyser att denna 

aktion var ett sätt för Habyarimanas regering att få ytterligare understöd av utländska aktörer. 
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7.3. Det tredje teoriinslaget 

 

Kaldor (2000) anser att ett fungerande våldsmönster bygger på samarbete och stöd av 

befolkningen, meningen med ett revolutionärt sätt är att krossa fienden och dess moral. Dock 

handlar de nya krigen om att följa rätt etikett, för att ha politisk kontroll. Innebörden är 

således att människor skall elimineras om de inte har samma synsätt. För befolkningen 

innebär det ingen fördel utan det sprider ett växande hat, rädsla och otrygghet. 

 
Enligt Melvern (1995) visar President Habyarimana sin befolkning vad som anses vara rätt 

synsätt, i sin rapport beskriver han hur de skall gå tillväga för att identifiera sin fiende. Det 

innebär att de hutuer som hjälper tutsier eller ingår blandäktenskap har inte följt rätt etikett. 

De personerna blir i sin tur sekundär fiende och det i sin tur skapar oro, hat och rädsla bland 

befolkningen. Användning av listor och identitetshandlingar skapade politisk kontroll över 

vilka som var tutsier. Genom dessa handlingar minimerades risken att exiltutsier skulle ha 

möjlighet att överta makten. 

 

7.4. Det fjärde teoriinslaget  
 

Kaldor (2000) menar att ekonomiska förutsättningar är en viktig aspekt för att kunna föra ett 

krig och underhålla våldets aktiviteter. Ett sätt att finansiera är att plundra företag och att göra 

inbrott hemma hos människor. Vägspärrar sätts upp för att stoppa mattransporter som är ett 

humanitärt bistånd, vilket innebär att biståndet uteblir till den behövande befolkningen. Det 

blir ett sätt att utfodra sina egna soldater. För att skaffa vapen och ammunition krävs stora 

penningsummor och det blir enskilda rika familjer som har möjlighet att bistå med pengar. 

Denna penningöverföring omvandlas till militära resurser. Dessutom får militära - och gerilla 

grupper ekonomiskt stöd från utländska regeringar.  

 

Melvern (1995) anser att kolonialmakten hade det ekonomiska ansvaret för Rwanda, däremot 

skedde det vissa förändringar när Habyarimana hade suttit vid makten i två år. Han ingick 

samarbetsavtal där Frankrike bistod med finansiering till militära resurser och militär 

utbildning. Kabuga ägaren av tidningen Kangura var en stor finansiär till Interhamwe och 
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dessa pengar skulle användas i förtalskampanjer, dessutom var Kabuga Habyarimanas 

ekonomiska rådgivare och hade möjlighet att påverka de militära utgifterna.  

7.5. Det femte teoriinslaget  

Kaldor (2000) menar att våldet kan ta sig olika uttryck där bland annat maffiagrupper har 

goda kontakter runt om i världen. Där det förekommer illegal vapenhandel, knarkaffärer och 

dessa inkomster kan sedan användas för att finansiera den brottsliga verksamheten. Melvern 

(1995) belyser radiostationen i Rwanda som delaktig i att sprida våld och förtal om tutsier. 

Vidare menar författarinnan att våldsamheter ökade i grannländerna i och med de stora 

flyktingströmmarna som kom från Rwanda, eftersom det ökade oron hos den inhemska 

befolkningen.  

 

7.6. Det sjätte teoriinslaget  
 

Vad gäller fredsbevarandeinsatser får det inte brukas våld för att få fred, medan fredsskapande 

insatser ger möjlighet till att kriga om det hänvisas till kapitel VII i FN- stadgan. De 

kosmopolitiska rättsreglerna bidrar till en internationell medmänsklighet och rätt till beskydd 

för civila. Dessa rättsregler kan både vara militär och polisiär vilket innebär att det kan handla 

om att upprätthålla vapenvila till att ge den enskilda individen skydd (Kaldor, 2000:141). 

Meningen med FN: s fredsbevarande insatser är att behålla och stärka freden samt vara med 

och bygga upp en trygghet hos människorna (Kane, 1995:75). Melvern (1995) betonar att 

Frankrike lade fram ett förslag att skicka en fredsbevarande styrka till Rwanda 1993, för att 

övervaka att inte Arushaavtalet bryts, denna idé röstades dock ner av bland annat USA som 

hänvisades till att budgeten för fredsoperationer hade ökat, dessutom hade ett flertal uppdrag 

övergått till kapitel VII som är fredsskapande insatser med militära åtgärder, vilket innebär 

ytterligare utgifter. Dock ansåg USA att en liten styrka på 100 soldater skulle kunna räcka, 

men det blev emellertid cirka 2000 soldater som skickades till Rwanda, under FN: mandat 

UNAMIR. Befälhavaren Dellaire fick uppdraget att leda operationen och han önskade sig en 

styrka på 4500 personer men det han fick var 2548 soldater. Vidare belyser författarinnan att 

Dellaire blev lovad ett flertal helikoptrar men de uteblev, förutom detta blev han lovad åtta 

pansarskyttebilar och det var endast fem stycken som fungerade. Ytterligare upptrappning av 

konflikten skedde genom att Interhamwe utförde demonstrationer och uppträdde hotfullt mot 
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UNAMIR som stod handfallna; eftersom de inte hade tillåtelse att ingripa. Konflikten 

eskalerade när president Habyarimanas flygplan sköts ner och det blev diskussioner om vem 

som stod ansvarig. Emellertid erbjöd UNAMIR att utreda vem som anses skyldiga. I denna 

stund blev tutsierna anklagade RTLMC:s budskap blev att tutsierna skulle utrotas  

(Internet 5). Kaldor (2000) menar att UNAMIR: s uppdrag i Rwanda blev att skydda civila 

och FN- personal en form av kosmopolitiska rättsregler med både militär och polisiär insats. 
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8. Slutdiskussion om konflikten i Rwanda  
 

I min uppsats har jag studerat möjliga bakomliggande orsaker till konflikten i Rwanda. Syftet 

var att diskutera utifrån Mary Kaldors (2000) forskning, att undersöka varför maktkampen 

mellan hutuer och tutsier eskalerade efter inbördeskriget 1990, vilket sedermera utlöste 

folkmordet 1994 samt undersöka FN: s möjligheter till att skapa fred. 

Identitetspolitik är ett sätt att stoppa alla människor med samma etikett i ett specifikt fack utan 

att ta hänsyn till följderna. Att utgå från människors egenskaper skapar ökade konflikter 

speciellt om det sätts upp som ett riktmärke för alla. Identitetspolitiken från kolonialtiden 

ligger till grund för den eskalerande konflikten i Rwanda, eftersom kolonialmakten först tog 

parti för gruppen tutsier innan de ändrade sig och satte hutuerna överst. Det är ett missnöje 

bland tutsier och hutuer som har byggts upp under ett flertal år. Massmedias inverkan och 

andra organisationers agerande har bidragit till att identitetspolitiken har fått eskalerande 

effekter.  

 

I Rwanda var det ett flertal militära grupper som uppstod i och med statens sönderfall på 

grund av minskad legitimitet och dessa agerade utifrån eget samvete. Missnöjet hos hutuerna 

visade sig i extrema gruppers beteende och korruption ledde till att statens inkomster 

minskade. De reguljära gruppernas möjligheter att skydda landet minskade på grund av 

landets dåliga ekonomi. De uteblivna lönerna till soldaterna ökade deras irritation samt 

minimerade moralen och fick dem att söka sig till mer militanta grupper. Missnöjet hos 

exiltutsier ökade och de bildade en paramilitärgrupp (RPF) med gruppledaren Paul Kagame i 

syfte att störta den sittande regeringen. RPF tillhör den kategorin av grupp som tar tillfället i 

akt när staten har fallit sönder och agerar efter sin övertygelse. RPF bidrog till stor del i att 

konflikten i Rwanda eskalerade.  

 

För att spä på statens splittring går Habyarimana ut med sin åsikt, där han anser att de riktiga 

rwandierna är hutuer. Det blir ett sätt att provocera och öka på konflikten samt risken för att 

fler grupper sluter upp bakom extremismen. När konflikten eskalerar ytterligare tar landet 

hjälp av utländska aktörer dels i form av vapenleveranser och dels i form av militära styrkor, 

vilket visar sig i ett militärt övertag mot den utsatta gruppen tutsier. När det är oroligt i en stat 

med risk att bli utanför finns alltid en risk att människor söker sig till olika grupper för att 

känna sig trygga. För att våldsmönster i ett samhälle skall ha en chans att fungera; krävs att 
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människor som inte har rätt etikett elimineras. I detta sammanhang är det av vikt att få med 

sig befolkningen. Det i sin tur ger politisk kontroll. I Rwanda skedde kontrollen av människor 

genom att alla hade identitetshandlingar där det stod om individen var hutu eller tutsie. 

Presidenten påpekade att hutuer och tutsier som ingår blandäktenskap är sekundär fiende. Det 

i sin tur fick våldet att trappas upp för det innebar att grannar och vänner började spionera för 

att kunna ange dem som bröt mot presidentens ord. Angiveriet och oroligheterna eskalerade 

och extremisterna fick i princip med sig alla i befolkningen att mörda såväl gamla som unga 

tutsier.  

 

För att krig skall fungera med vapen och soldater krävs ekonomiska förutsättningar och det 

finns olika sätt att inbringa pengar. Rwanda fick hjälp av både interna och externa finansiärer 

där �svarta� pengarna kunde omvandlas för att användas till militära resurser, med de rätta 

kontakterna bland högt uppsatta politiker införskaffade vapen till den eskalerande konflikten. 

Den svarta marknaden blomstrade och extremisterna hade möjlighet att införskaffa vapen. 

Den extremistiska tidningen Kangura vars ägare Kagabe, importerade machetes från Kina. 

Ägarens finansiering av dessa vapen fick betydande och eskalerande effekt i folkmordet.  
 
Den ökade flyktingströmmen till grannländerna fick avgörande betydelse för konflikten, dels 

för det land dit flyktingarna flydde och dels att flyktingarna byggde upp en exilarmé som 

sedan invaderade Rwanda. Efter invasionen 1990 eskalerade våldet ytterligare och det blev 

tusentals människor som blev dödade. Flyktingströmmar bidrar till att identitetspolitiken 

sprider sig till andra länder när majoritetsfolk och minoritetsfolk konfronterar varandra. Den 

illegala vapenhandeln bidrar till att våldet sprider sig och deras brottsliga verksamhet kan 

sedan användas för att finansiera den eskalerande konflikten i Rwanda.  

 

De fredsbevarande insatserna hamnar i ett dilemma när en konflikt urartar och möjligheterna 

för att skapa fred är minimala. Att upprätthålla vapenvila när de olika militära grupperna har 

ett stort vapenförråd skapar stora svårigheter. De materiella resurserna för UNAMIR var 

minimala eftersom befälhavaren Dellaire dels inte fick det han blivit lovad och dels att de var 

fem av åtta pansarbilar som fungerade. När oroligheterna ökade och de belgiska soldaterna 

blev dödade bestämde FN att de skulle minimera den fredsbevarande styrkan. Problemet med 

att skicka insatsstyrka berodde till stor del på att delar av de inblandade aktörerna var från de 

länder som satt med i FN: s säkerhetsråd som hade goda relationer med den sittande 
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huturegeringen, vilket minskade chanserna ytterligare att få en fungerande insats. När sedan 

ambassaden bestämde att skicka hem européerna minimerades UNAMIR- styrkan ytterligare, 

vilket innebar att styrkan som blev kvar skulle hjälpa Rwandas befolkning på bästa möjliga 

sätt. Att inte UNAMIR lyckades skapa fred beror till stor del på deras knappa resurser både 

när det gäller antalet soldater och tillgång till material samt omvärldens intresse. Mary 

Kaldors sex teoriinslag stämmer till stor del in på konflikten i Rwanda. Problemet är 

komplext och det är ett flertal aktörer inblandade.  

Efter att ha sett filmen �Hotel Rwanda� finns det ett flertal infallsvinklar som borde studeras 

närmare. En av dessa är att undersöka Frankrikes inblandning och deras intresse för Rwanda. 

En annan aspekt vore att undersöka varför omvärlden inte agerade mer när Rwanda hamnade i 

ett blodigt inbördeskrig som slutade med ett folkmord. 



 

   

Referenser 
 
FN United Nations of Rwanda 1993- 96  
 
Freeman, Charles (1998). Kris I Centralafrika. Malmö: Gleerups förlag 
 
Hult, Bo., Welin, Gustaf & Örn, Torsten (1995). Bevara eller skapa fred. Kapitel av Kane, 
Angela. Stockholm: Norstedts Förlag AB 
 
Kaldor, Mary (2000). Nya och gamla krig Organiserat våld under globaliseringens era 
Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB 
 
Melvern, Linda (2003). Att förråda ett folk. Stockholm: Ordfront förlag  
 
Prunier, Gérard (1995) The Rwanda crisis, History of a Genocide .London: C. Hurst & Co.  
3: e upplagan (1998) 
 
Sellerström, Tor & Wohlgemuth, Lennart. (1995). Rwanda � ett land i kris. Uppsala: 
Reprocentralen HSC 
 

Skrifter 

 
Utrikespolitiska institutet. Världspolitikens Dagsfrågor. Cervenka, Zdenek. (1994) Tragedin 
Rwanda � Burundi. Kalmar: Kalmarsunds Tryck 
 
Utrikespolitiska institutet. Rwanda/Burundi Länder i fickformat nr 213. (2003) Stockholm: 
Hallvigs Reklam AB 

Internetkällor 

 
Internet: 1 Hämtat från: Svenska filminstitutet (050913). 
http://www.sfi.se/sfi/IMAGES/_PDF_FILES/SE_PA_FILM/SKOLBIO/FILMHANDLEDNI
NG/HOTELL%20RWANDA.PDF [2006-05-19] Ansvarig för sidan: Svenska filminstitutet �
skolbio  
 
Internet: 2Hämtat från Utrikespolitiska institutet. (2002).  
http://www.landguiden.se Sökord: Rwanda [2006-05-02] Ansvarig för sidan: Utrikespolitiska 
institutet  
 
Internet: 3 Hämtat från: Hemsidan United Nations 

www.Un.org/Depts/DPKO/Missions/unamir_b.htm. [2006-05-02]  

Ansvarig för sidan: United Nations.  

 
Internet: 4 Hämtat från: United Nations Information Centre for the Nordic Countries (0106)  

http://www.sfi.se/sfi/IMAGES/_PDF_FILES/SE_PA_FILM/SKOLBIO/FILMHANDLEDNING/HOTELL RWANDA.PDF
http://www.sfi.se/sfi/IMAGES/_PDF_FILES/SE_PA_FILM/SKOLBIO/FILMHANDLEDNING/HOTELL RWANDA.PDF
http://www.landguiden.se/
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unamir_b.htm


 

   

http://www.un.dk/swedish/Briefing_papers/Fredsbevarande/main.htm [2006-04-25] Ansvarig 

för sidan: United Nations Information Centre for the Nordic Countries 

 

Internet: 5 Hämtat från: Hemsidan: United Nations 
www.UN.org/Depts/DPKO/Missions/unamir_b.htm [2006-04-25] Ansvarig för sidan: United 
Nations  
 

http://www.un.dk/swedish/Briefing_papers/Fredsbevarande/main.htm
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unamir_b.htm


 

   

Bilaga 1 


	7. Mary Kaldors teorier applicerad på konflikten i Rwanda


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


