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Att agera eller inte agera? 

En studie om hur Frankrike, Belgien och Rwanda agerade i folkmordet i Rwanda 1994. 

 

Antal sidor: 43   

 

Folkmordet i Rwanda 1994 pågick under tre månader och är ett av de mest brutala folkmorden 

som har utförts under modern tid. Under dessa tre månader dödades ca 800 000 personer och 

takten i mördandet i Rwanda var fem gånger högre än vad dödandet var under Förintelsen. Till en 

början trodde omvärlden att det var ett inbördeskrig i Rwanda, vilket var en lögn. Den tidigare 

forskningen kring folkmordet i Rwanda 1994 bekräftar att FN som organisation misslyckades med 

att genomföra sitt uppdrag i Rwanda – men det visade sig också att vissa medlemsländer i FN 

kunde ha agerat annorlunda.  

 

Syftet med studien är att med utgångspunkt i FN-dokument undersöka hur Frankrike, Belgien och 

Rwanda agerade under och efter folkmordet i Rwanda 1994. Studiens källmaterial bestod av 

officiella FN-dokument som har publicerats i sin helhet i boken The United Nations and Rwanda 

1993 – 1996 som FN utgav 1996. Studien präglades utav en kvalitativ textanalys, vilket syftar till 

att undersöka och analysera vad som faktiskt står i källmaterialet.  

 

Resultatet utav studien visade att både Frankrike och Belgiens ”icke-agerande” resulterade i att 

folkmordet i Rwanda inte stoppades tillräckligt fort. Både Frankrike och Belgien har en historia i 

Rwanda, vilket borde ha spelat en stor roll i hur de båda borde ha agerat. Resultatet visade också 

att Rwanda inte kunde sätta stopp för folkmordet själva eftersom Rwandas dåvarande regering var 

i konflikt med RPF. Det hade behövts ett agerande från FN, men speciellt från Frankrike och 

Belgien. Detta eftersom att de två medlemsländerna hade vetskap om bakomliggande orsaker till 

varför folkmordet utfördes under 1994. 

 

Sökord: Förenta Nationerna, FN, Rwanda, Belgien, Frankrike, Folkmordet i Rwanda 1994, 

Säkerhetsrådet, Folkmord, RPF, UNAMIR 
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1 Inledning 

”Rwandas våldsamma motsättningar skulle kanske ha varit 

lättare att överbygga och dess tragiska historia i viss mån sett 

annorlunda ut om det inte hade varit för den utländska 

inblandningen.”1 

Människans historia har präglats av många brutala folkmord som har genomförts med mål att 

eliminera etniska eller religiösa grupper. Folkmordet i Rwanda är ett av få folkmord i modern 

tid som har genomförts, vilket har väckt många kritiska frågor till hur det har kunnat ske med 

tanke på att FN ska motarbeta folkmord och jobba för de mänskliga rättigheterna. Folkmordet i 

Rwanda var inte alls långvarigt, utan det pågick i tre månader. Under dessa tre månader 

uppskattar man att ca 800 000 personer hade dödats i samband med folkmordet.2 Om man 

jämför folkmordet i Rwanda 1994 med Förintelsen från andra världskriget, var takten i 

mördandet i Rwanda fem gånger högre än vad det var under Förintelsen.3 

Folkmordet i Rwanda var ett välplanerat folkmord på tutsier som utfördes av hutuer. Till en 

början trodde omvärlden att det var ett utdraget inbördeskrig som pågick i Rwanda. Hutuer 

ville rensa ut tutsier. Hutuer och tutsier har levt sida vid sida under en längre tid, men hutuer 

var en majoritet i Rwandas befolkning. Den vanligaste frågan som dyker upp när man 

undersöker folkmordet i Rwanda är vilka orsaker det finns till att folkmordet skedde, samt att 

man försöker kartlägga FN:s inblandning i Rwanda 1994. FN har fått enormt mycket kritik i 

hur de hanterade konflikterna i Rwanda samt deras agerande.4 Forskare menar att det var FN:s 

ansvar att stoppa folkmordet. Det var efter andra världskriget som man använde begreppen 

”brott mot mänskligheten” och ”folkmord” för första gången. Efter andra världskriget 

grundades FN med syfte till att bevara freden i världen och att motverka att folkmord som 

Förintelsen skulle ske fler gånger. FN har sex huvudorgan och säkerhetsrådet är det mäktigaste 

organet av alla sex huvudorgan. Säkerhetsrådets uppgift är att analysera konflikter runt om i 

världen och ta beslut om hur man kan stoppa konflikter för att utvecklas.5 

                                                 

1 Linda Melvern, 2003, Att förråda ett folk – västmakterna och folkmordet i Rwanda. Stockholm: Ordfront, s., 37 
2 Tor Sellström & Lennart Wohlgemuth, 1995, Rwanda – ett land i kris. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, s., 16 
3 Linda Melvern, 2003, Att förråda ett folk – västmakterna och folkmordet i Rwanda. Stockholm: Ordfront, s., 15 
4 David Mehr (producent), 2011, P3 Dokumentär: Folkmordet i Rwanda, [Poddcast], hämtad från 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/57193?programid=2519  
5 Gundel Wetter, 2003, Förenta Nationerna, 1. uppl., Stockholm: Natur och kultur, s., 6 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/57193?programid=2519
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I FN:s säkerhetsråd har det suttit flera aktörer med en egen agenda gällande folkmordet i 

Rwanda. Det finns tidigare forskning som berör folkmordet i Rwanda där fokus har varit att 

studera orsakerna och konsekvenserna av folkmordet. Forskare har även fokuserat på att 

undersöka hur FN och säkerhetsrådet som en helhet misslyckades och vad det var som gjorde 

att FN:s fredsbevarande styrkor inte kunde genomförs sina uppdrag i Rwanda. Utifrån den 

tidigare forskningen har jag kunnat komma fram till att särskilt studera Frankrike, Belgien och 

Rwandas agerande i FN. Dessa tre länder har nämnts flest gånger i FN:s officiella dokument 

och dessutom har både Frankrike och Belgien tidigare kopplingar till Rwanda, vilket kanske 

betyder att länderna har haft en egen agenda i samband med att folkmordet i Rwanda 

uppmärksammades i FN?6 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att med utgångspunkt i FN-dokument undersöka hur Frankrike, Belgien 

och Rwanda har agerat i FN under och efter folkmordet i Rwanda 1994.  

1.2 Frågeställningar 

• Hur agerade de tre medlemsländerna i samband med att oroligheterna ökade i Rwanda 

innan folkmordet bröt ut 1994? 

• Hur förhöll sig de tre medlemsländerna till UNAMIR:s7 situation samt hur agerade de i 

samband med att folkmordet i Rwanda 1994 fortlöpte?  

• Hur har de tre medlemsländerna agerat i det rättsliga efterspelet efter folkmordet i 

Rwanda 1994?  

  

                                                 

6 En djupare förklaring till kopplingen mellan Rwanda, Belgien och Frankrike görs i och med presentationen av 

den tidigare forskningen och bakgrunden. 
7 UNAMIR står för United Nations Assistance Mission for Rwanda och var FN:s fredsbevarande styrkor i 

Rwanda. 
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2 Metod och material 

Eftersom uppsatsens syfte har varit att undersöka hur tre medlemsländer i FN har agerat i 

folkmordet i Rwanda 1994, har källmaterialet bestått av både officiella och icke-officiella 

dokument som FN har publicerat i tryckt och digital form. I FN-dokumenten får man ta del av 

brev som har skickats från olika medlemsländer till FN:s säkerhetsråd, samt hur FN:s 

säkerhetsråd och andra medlemsländer i FN har agerat och hanterat folkmordet i Rwanda 1994. 

FN-dokumenten är komplexa och kan även vara svårtolkade för en person som har begränsade 

kunskaper om sådana här dokument, därför har det tagit mycket tid och uppmärksamhet att läsa 

FN-dokumenten. FN-dokumenten som handlar om Rwanda och folkmordet finns publicerade 

digitalt på FN:s officiella databas United Nations Dag Hammarskjöld Library men finns också 

tryckta i sin helhet i The United Nations and Rwanda 1993 – 1996 som FN utgav 1996 med 

syftet att sammanställa samtliga dokument som berör Rwanda under perioden 1993 – 1996.  

Fördelen med att använda sig av dokument som självaste FN har publicerat är att man får en 

förstahandskälla när man gör en undersökning som denna, det innebär att man kommer så nära 

in på svaret som man önskar. Utifrån uppsatsens syfte är dokumenten en kvarleva, i och med att 

det är dokument som har författats under tiden då händelserna kring folkmordet i Rwanda har 

fortlöpt. Det är bland annat dokument från FN:s säkerhetsråd, vilket innebär att man får ta del 

av beslut som säkerhetsrådet har tagit. Nackdelen med att använda sig av denna typ av 

källmaterial är att FN-dokumenten består av bitvis avancerad engelska och innehåller 

förkortningar och begrepp som endast används i FN-sammanhang. Det har därför behövts lägga 

ner mer tid på att läsa mig in på begrepp och förkortningar som används inom FN för att kunna 

förstå kontexten i dokumenten. Med hjälp av den tidigare forskningen som presenteras i 

kommande kapitel har jag kunnat utläsa kontexten i FN-dokumenten.  

Den största utmaningen har varit att det inte har stått i texten vad de olika medlemsländerna har 

sagt och inte sagt. Det innebär att jag har utgått från ett index i källmaterialet för att kunna se 

vilka medlemsländer som har varit aktiva i diskussioner och beslut. Svårigheten har fortfarande 

legat i att på ett sakligt sätt utläsa på vilket sätt de utvalda medlemsländerna har varit delaktiga 

i beslut och diskussioner i FN-dokumenten, men det har den tidigare forskningen kunnat hjälpa 

mig i att utläsa. 

Metoden som har använts för undersökningen har varit en kvalitativ textanalys. Anledningen 

till att just den metoden har använts för undersökningen är för att det har varit viktigt 
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ndersökningen att analysera innehållet i FN-dokumenten. Det betyder att det inte har lagts 

någon större vikt i att ”räkna” förekomsten av vissa begrepp, vilket ofta görs med en kvantitativ 

metod. Hade en kvantitativ metod använts hade man istället analyserat hur många gånger 

begreppet ”genocide”8 har skrivits i FN-dokumenten.9 En kvalitativ textanalys ger ett större 

djup av källmaterialet, vilket ger ett mer analyserande svar på frågeställningarna. Den valda 

metoden syftar till att undersöka vad som är den faktiska innebörden av källmaterialet och 

sätter större vikt vid att förstå texter i sin helhet.10 Att använda en kvalitativ textanalys som 

metod i en undersökning som denna hjälper forskare (eller författare) att fånga in det 

underliggande budskapet i texten som hen läser.11 Detta har varit hjälpsamt under 

bearbetningen utav källmaterialet eftersom FN-dokumenten är politiska dokument som är 

präglade utav ett politiskt språk.12  

 

  

                                                 

8 Här väljer jag att använda det engelska ordet ”genocide” i mitt exempel på hur en kvantitativ textanalys används. 

Anledningen är för att FN-dokumenten är skrivna på engelska, därför hade mitt exempel kanske blivit lite 

motsägelsefullt då det inte hade kunnat hitta ett svenskt ord i FN-dokumenten. 
9 Alan Bryman, 2011, Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm: Liber, s., 340 
10 Carl-Henric Grenholm, 2006, Att förstå religion – metoder för teologisk forskning, Lund: Studentlitteratur s., 

151 
11 Peter Esaiasson, 2007, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm: 

Norstedts juridik, s., 237 
12 Andreas Fejes & Robert Thornberg (red.), 2015, Handbok i kvalitativ analys (2:a upplagan), Stockholm: Liber, 

s., 176 
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2.1 Avgränsningar 

Syftet med studien har varit att med utgångspunkt i FN-dokument undersöka hur tre utvalda 

medlemsländer i FN har agerat under och efter folkmordet i Rwanda 1994. Urvalet gjordes med 

hjälp av den tidigare forskningen inom ämnet. Det som har varit gemensamt för den tidigare 

forskningen är att forskare har kritiserat hur FN som organisation misslyckades med sina 

fredsbevarande operationer i Rwanda under 1990-talet. Under läsningen utav den tidigare 

forskningen har det ständigt dykt upp två medlemsländer i diskussionen (utöver Rwanda). De 

två medlemsländer som har nämnts väldigt mycket i den tidigare forskningen är Frankrike och 

Belgien, förklaringen är att dessa två länder har tidigare i historien har haft intressen i Rwanda. 

Belgien har nämnts flertalet gånger i den tidigare forskningen, främst med tanke på att Rwanda 

koloniserades av Belgien i slutet av första världskriget år 1918.13 Forskare menar att det var då 

västvärldens inblandning i Rwanda påbörjades och  samtidigt förvärrades relationen mellan de 

etniska folkgrupperna hutu och tutsi.14 Diskussionen som många forskare har fört är huruvida 

Belgien förvärrade relationen mellan hutuer och tutsier i Rwanda, eftersom belgarna 

favoriserade tutsier över hutuer under det koloniala styret.15 Frankrike har i den tidigare 

forskningen nämnts flertalet gånger på grund av att Frankrike finansierade Rwandas 

regeringsstyrkor med vapen och militär träning under början av 1990-talet.16 Det sista landet 

som valdes för undersökningen är Rwanda och anledningen till att Rwanda valdes är för att det 

var i Rwanda som folkmordet genomfördes. Det var därför av intresse att undersöka hur de 

olika aktörer inom Rwanda valde att agera.  

Samtliga tre länder som har undersökts i studien var också med i FN:s säkerhetsråd under 

1990-talet.17 Frankrike är det enda av dessa tre länder som är en permanent medlem i FN:s 

säkerhetsråd. Det har också därför varit en motivering till varför dessa tre länder har undersökts 

i och med att säkerhetsrådets uppdrag är att skydda de mänskliga rättigheterna och förhindra 

folkmord.  

 

 

                                                 

13 Linda Melvern, 2003, Att förråda ett folk – västmakterna och folkmordet i Rwanda. Stockholm: Ordfront, s., 20 
14 Melvern, 2003, s., 19 
15 Förklaringen till varför favoriseringen av tutsier gjordes av belgarna ges i undersökningens bakgrund på sidan 

14 i kapitel 5.1 Ett förspel till folkmord? 
16 Daniela Kroslak, 2008, The French betrayal of Rwanda, Bloomington Ind.: Indiana University Press, s., 194 
17 Säkerhetsrådets officiella hemsida, FN, http://www.un.org/en/sc/members/elected.asp, besökt 2017-04-30 

http://www.un.org/en/sc/members/elected.asp
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Att inkludera samtliga aktörer från Rwanda hade varit väldigt tungt för undersökningen, och 

därför valdes några få aktörer från Rwanda för undersökningen. De aktörer från Rwanda som 

har nämnts flertalet gånger i FN-dokumenten är Rwandas regering samt Rwandas 

regeringsstyrkor (RGF)18, Interahamwe och Rwandas Patriotiska Fronten (RPF). Dessa aktörer 

från Rwanda valdes för att de var de viktigaste aktörerna från Rwanda under 1990-talet och 

under folkmordet. Rwandas regeringsstyrkor bestod mestadels utav hutuer och Interahamwe 

var en milisgrupp som grundades av hutuer, på uppdrag av den dåvarande huturegimen. 

Interahamwe var dessutom den grupp som stod för den största delen av mördandet under 

folkmordet i Rwanda. RPF var till en början en rebellgrupp som grundades i början av 1990-

talet av tutsier som var tvungna att lämna Rwanda för att leva i exil. RPF krävde rättigheter för 

alla tutsier i Rwanda19, men också övriga rwandier. 

Ytterligare en avgränsning som har gjorts för undersökningen är att studien kommer fokusera 

på tre specifika händelser. Det är av intresse att undersöka hur de valda länderna agerade i tre 

olika händelser och varför. Just dessa tre utvalda händelser har FN och speciellt Frankrike och 

Belgien fått kritik för i efterhand. Därför är det intressant att undersöka varför de valda 

länderna har tagit de beslut de gjorde i dessa händelser.20 De händelser som ligger till grund för 

undersökningen är när oroligheterna ökade i Rwanda 1994, när säkerhetsrådet beslutade om att 

evakuera icke-rwandier och UNAMIR, samt hur de utvalda länderna har hanterat det rättsliga 

efterspelet efter folkmordets avslut i juli 1994. 

                                                 

18 Rwandas regering och regeringsstyrkor kommer att ses som en och samma aktör. 
19 En mer utförlig beskrivning av hutuer, tutsier, RPF, Interahamwe och Rwandas regeringsstyrkor ges i 

bakgrundskapitlet.  
20 Linda Melvern, 2003, Att förråda ett folk – västmakterna och folkmordet i Rwanda. Stockholm: Ordfront, s., 

174 
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3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som presenteras är relevant för undersökningen eftersom den kommer 

att kopplas till studiens resultat och jämföras med resultatet som studien har fått. Jämförelsen 

kommer att presenteras i slutdiskussionen. Den tidigare forskningen är också intressant för 

undersökningen eftersom den lyfter fram FN:s misslyckande i Rwanda under 1990-talet, vilket 

gör att resultatet som studien får från FN-dokumenten kan vara lättare att analysera och 

diskutera. 

3.1 Att förråda ett folk – västmakterna och folkmordet i Rwanda av Linda Melvern  

Linda Melvern är journalist och författare inom internationell politik. Melvern har tack vare sin 

utredande journalistik blivit en hedersprofessor i internationell politik vid universitetet 

Aberystwyth i Wales.21 Hon blev känd för sina forskningar kring folkmordet i Rwanda. 

Melvern var en av de första forskarna som exponerade folkmordet i Rwanda och hennes 

främsta syfte med hennes undersökningar har varit att belysa västvärldens misslyckande i att 

stoppa folkmordet 1994 i Rwanda. 

Att förråda ett folk – västmakterna och folkmordet i Rwanda publicerades 2003 och Melverns 

syfte med boken var att uppmärksamma folkmordet i Rwanda 1994 och synliggöra FN:s 

misslyckande med att stoppa folkmordet. Melvern lyfter fram flera orsaker till folkmordet och 

att den främsta orsaken var att det alltid har varit en infekterad relation mellan Rwandas etniska 

folkgrupper hutu och tutsi. Enligt Melvern började motsättningarna redan under Rwandas 

förkoloniala historia22 men att relationen mellan hutuer och tutsier förvärrades ytterligare när 

Rwanda var en belgisk koloni.23 Belgien förvärrade relationen mellan hutuer och tutsier ännu 

mer när de valde att favorisera tutsier över de andra etniska grupperna i Rwanda. 

Motsättningarna mellan folkgrupperna är något som hon kopplar till FN:s ”försök” i att skapa 

fred i Rwanda under 1990-talet. FN var väl medvetna om den infekterade situationen i Rwanda 

men trots det var FN väldigt passiva i sitt arbete i Rwanda. Det är bevisat att FN:s säkerhetsråd 

var uppdaterade i vad som hände i Rwanda långt innan folkmordets slut, men valde att inte 

sätta stopp på det.24 Om FN och säkerhetsrådet hade lyssnat på Dallaires25 alla rapporter om att 

ett planerat folkmord genomfördes i Rwanda och beviljat hans önskningar om att utöka FN:s 

                                                 

21 Linda Melverns officiella hemsida, http://www.lindamelvern.com/index.php/bio besökt 2017-04-23 
22 Linda Melvern, 2003, Att förråda ett folk – västmakterna och folkmordet i Rwanda. Stockholm: Ordfront, s., 18 
23 Melvern, 2003, s., 19 
24 Melvern, 2003, s., 257 
25 Romeo Dallaire var befälhavare för FN:s fredsbevarande styrka UNAMIR i Rwanda. 

http://www.lindamelvern.com/index.php/bio


 

8 

 

 

 

fredsstyrkor i Rwanda, hade FN kunnat stoppa folkmordet innan allt fler hade behövt bli 

dödade, hävdar Melvern.26  

Resultatet av Melverns undersökning är att FN hade kunnat motverka folkmordet om FN:s 

medlemsländer hade åsidosatt sina egna intressen och istället lyssna på uppmaningarna som 

kom från Rwanda. 

3.2 Shake hands with the devil: the failure of humanity in Rwanda av Romeo Dallaire  

Shake hands with the devil: the failure of humanity in Rwanda är skriven av Romeo Dallaire 

och publicerades 2003. Dallaire var befälhavaren för UNAMIR27 som var stationerade i 

Rwanda under 1993-1994. Syftet med boken, enligt Dallaire, är att ge omvärlden en inblick i 

hur FN agerade och svarade på rapporterna från UNAMIR och hur fredsuppdraget 

misslyckades.28 Dallaire menar också att han kände sig ansvarig och skyldig eftersom hans jobb 

som befälhavare för FN:s fredsbevarande styrka var att skapa fred i Rwanda.29  

Det var i mitten av 1993 som Dallaire fick beskedet om att han skulle vara befälhavare för FN:s 

fredsbevarande styrka i Rwanda. FN hade sagt till Dallaire att det enda som ska göras är att 

bevara freden i Rwanda.30 När Dallaire förstod hur infekterad situationen var i Rwanda 

återkopplade han till FN att det behövdes mer resurser till Rwanda för att kunna lugna ner 

situationen, och därför rapporterade han till FN att det behövdes fler FN-soldater på plats.31 

Avslutningsvis skriver Dallaire att det är enkelt att peka finger och skylla på varandra, han 

menar att man fokuserar på fel saker istället för att komma fram till vad man kan göra om det 

någon gång skulle ske igen. Många menar att FN är irrelevant och korrupt eftersom det inte 

blev ett stopp på konflikterna i Rwanda. Anledningen till att vissa ansåg att FN var korrupt var 

för att medlemsländerna i säkerhetsrådet bara agerade för sin egen vinning. Andra menar att det 

är säkerhetsrådet som inte genomförde sitt jobb.32 Dallaire tycker själv att FN skulle ha kunnat 

motverka ett folkmord i Rwanda 1994 om FN hade gett UNAMIR en större fredsbevarande 

styrka än de ynka 80 soldater som skickades med Dallaire till Rwanda 1993. Dallaire menar att 

                                                 

26 Melvern, 2003, s., 259 
27 UNAMIR står för United Nations Assistance Mission for Rwanda och var FN:s fredsbevarande styrkor i 

Rwanda. 
28 Romeo Dallaire, 2003, Shake hands with the devil: the failure of humanity in Rwanda, Toronto: Random House, 

s., XIX 
29 Dallaire, 2003, s., 1 
30 Dallaire, 2003, s., 43 
31 Dallaire, 2003, s., 81 
32 Dallaire, 2003, s., 512 
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det var omöjligt för UNAMIR att genomföra deras uppdrag med en sådan liten styrka. Dallaire 

menar att en större fredsstyrka hade kunnat bevara de mänskliga rättigheterna i Rwanda.33  

Dallaires studie av FN:s inblandning i Rwanda 1994 resulterar i att Dallaire menar att FN hade 

kunnat stoppa folkmordet om man hade utgått från rapporterna som FN-styrkorna gjorde. Men 

att FN agerade på tok för sent istället för att agera när den första rapporten kom in till 

säkerhetsrådet. 

3.3 Eyewitness to a genocide: the United Nations and Rwanda av Michael Barnett 

Michael Barnett är en professor i statsvetenskap vid universitetet i Wisconsin och har skrivit 

boken Eyewitness to a genocide: the United Nations and Rwanda från 2002.  Syftet med 

studien är att synliggöra FN:s roll i folkmordet i Rwanda 1994.  

I inledningen förklarar Barnett att FN ville att säkerhetsrådet skulle agera i Rwanda men 

säkerhetsrådet gav som svar att det hade kunnat äventyra livet för de fredsbevarande styrkorna 

som var stationerade i Rwanda.34 Detta kritiseras av Barnett eftersom FN och säkerhetsrådet 

månader innan hade fått in rapporter från UNAMIR och DPKO35 om varningar för ett etniskt 

folkmord i Rwanda kunde genomföras, och att UNAMIR och DPKO ville genomföra en militär 

operation för att stoppa det. Detta godkändes inte av säkerhetsrådet.36 Efter att Habyarimanas37 

flygplan sköts ner valde säkerhetsrådet att evakuera icke-rwandier och UNAMIR. 

Säkerhetsrådet beslut innebar att man gick emot FN:s huvudsakliga uppdrag.38 Under tiden av 

evakueringen diskuterade två läger i FN om hur man skulle agera i situationen. Nigeria, New 

Zeeland och Tjeckoslovakien ville att man skulle göra ett ingripande med UNAMIR efter att 

man har evakuerat alla icke-rwandier. USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Belgien och 

Kina tyckte att det räckte med att man evakuerade FN:s anställda samt icke-rwandier från 

Rwanda.39  

Det var i början av 1995 som många politiker från andra länder åkte till Rwanda för att beklaga 

det som hade skett och visa respekt för Rwanda. 1998 fick Rwanda en ursäkt från USA (ett av 

                                                 

33 Dallaire, 2003, s., 515 
34 Michael Barnett, 2002, Eyewitness to a genocide: the United Nations and Rwanda, Ithaca: Cornell University 

Press, s., X 
35 DPKO är avdelningen i FN för fredsbevarande operationer 
36 Barnett, 2002, s., 3 
37 Juvénal Habyarimana var president i Rwanda från 1973 fram tills att han dog i april 1994. 
38 FN:s huvudsakliga uppdrag är att bevara världsfreden. 
39 Barnett, 2002, s., 102 
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de permanenta medlemsländerna i säkerhetsrådet) när dåvarande president Bill Clinton i USA 

besökte Kigali i Rwanda och sa att världen hade vänt Rwanda ryggen under 1994. Clinton 

menade att FN och världen inte förstod vad som pågick i Rwanda förrän det var försent.40 

Barnetts undersökning belyser FN:s vetskap kring konflikterna i Rwanda men FN valde att inte 

agera trots det. Resultatet av Barnetts undersökning visar på att FN hela tiden visste om vad 

som pågick i Rwanda men agerade inte utifrån det, och därför var FN det främsta ögonvittnet 

till vad som pågick. 

3.4 The French betrayal of Rwanda av Daniela Kroslak 

Daniela Kroslak är forskningschef för den internationella krisgruppen för Afrika som är 

stationerad i Kenya och hon har skrivit boken The French betrayal of Rwanda som 

publicerades 2008.  

Kroslak analyserar Frankrikes drag för hur de har hanterat konflikterna i Rwanda 1994 och vad 

som har lett till att folkmordet kunde genomföras mitt framför ögonen på Frankrike. Kroslak är 

kritisk till hur FN ansåg att folkmordet kom plötsligt, trots att det fanns flera rapporter till 

situationen i Rwanda.41 Rwandas inbördeskrig 1990–1993 borde ha fått FN att agera från första 

början, eftersom det eldade på den infekterade situationen i Rwanda. Frankrike hade en del i 

inbördeskriget då de tränade Rwandas militär, polisstyrka och livvakter. Dessa tre grupper 

skulle sen komma att bli den drivande kraften i folkmordet i Rwanda 1994.42 

Kroslaks resultat av undersökningen är att den franska regeringen måste ha vetat vad 

konsekvenserna av inbördeskriget skulle bli43, och att Frankrike hade kunnat sätta stopp för det 

genom att hitta en politisk lösning på inbördeskriget, istället för att ge militär träning.44 

Frankrike hade inte bara god kontakt med Rwandas regering, utan var också ett av de fem 

permanenta medlemsländerna i säkerhetsrådet.45 Frankrike hade kunnat stoppa inbördeskriget 

genom att lägga in sitt veto, och då hade säkerhetsrådet varit tvungna att skicka mer resurser till 

Rwanda.46 Kroslaks resultat av undersökningen hävdar därför att Frankrike var delaktiga i 

folkmordet genom att inte aktivt stoppa Rwandas regering samt regeringsstyrkor. Trots detta 

                                                 

40 Barnett, 2002, s., 153 
41 Daniela Kroslak, 2008, The French betrayal of Rwanda, Bloomington: Indiana University Press, s., 1 
42 Kroslak, 2008, s., 2-3 
43 Kroslak, 2008, s., 193 
44 Kroslak, 2008, s., 247 
45 Gundel Wetter, 2003, Förenta Nationerna, 1. uppl., Stockholm: Natur och kultur, s., 12 
46 Kroslak, 2008, s., 248 
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har Frankrike offentligt påstått att de inte hade något ansvar för vad som skedde i Rwanda 

under 1990-talet, eftersom det inte var fransmän som genomförde mördandet.47 Kroslaks 

motargument är att Frankrike var Rwandas närmsta allierade under inbördeskriget och att det 

var Frankrike som hade försett Rwandas militär och polisstyrka med den militära träningen 

som användes i folkmordet.48  

                                                 

47 Kroslak, 2008, s., 271 
48 Kroslak, 2008, s., 273 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

De teoretiska utgångspunkterna som presenteras i uppsatsen syftar till att tolka och förstå hur 

Rwanda, Frankrike och Belgien har förhållit sig till begreppet folkmord och även FN:s 

folkmordskonvention. FN:s folkmordskonvention skapades efter andra världskriget just för att i 

ett tidigt skede kunna motverka att folkmord som till exempel Förintelsen skulle kunna 

genomföras igen.  

Mary Kaldor har skrivit boken Nya och gamla krig – organiserat våld under globaliseringens 

era, och den första utgåvan kom i Sverige år 1999. I boken presenterar Kaldor sin teori om att 

en ny form av organiserad krigsföring har utvecklats under de senaste 20 åren, särskilt i Afrika 

och Östeuropa, vilket hon kallar för de nya krigen.49 Kaldors teori om den nya krigsföringen 

som kom i samband med de nya krigen kommer att ligga till grund för att förstå hur folkmordet 

i Rwanda kunde genomföras och hur Frankrike och Belgien förhöll sig till vad som skedde i 

Rwanda utifrån Kaldors teori. Kaldors teori kommer också ligga som utgångspunkt i analysen 

av hur de tre valda medlemsländerna har förhållit sig till folkmordet och vad deras respektive 

agerande kan ha bidragit till. Kaldor hävdar också att det är viktigt att förstå vikten av en 

konflikt som sker i ett land för att kunna lösa den på rätt vis.  

Det som utmärker de nya krigen från de gamla är att i de nya krigen är det organiserade 

konflikter som har planerats. Oftast har planeringen genomförts av en stark aktör som har ett 

mål med kriget och får finansiell hjälp från annat håll.50 Kaldor förklarar också i sin teori att de 

nya krigen oftast är genomförda av länder där det finns mycket korruption och vars statliga 

ledare inte kan leda landet korrekt. Resultatet blir ofta att det bildas lokala milisgrupper, 

legosoldater och paramilitära grupper.51 Målet med de nya krigen, enligt Kaldors teori, är att 

aktören ska kontrollera en del av befolkningen genom att bli kvitt den andra delen av 

befolkningen som inte gör eller är som aktören själv behagar. Därför menar också Kaldor att de 

metoder som de nya krigen medför kan vara mer extrema än de metoder som användes i de 

gamla krigen, men att metoderna som används i de nya krigen är precis som metoderna i de 

gamla krigen – förbjudna enligt de mänskliga rättigheterna.52 Det är intressant att utgå från 

                                                 

49 Mary Kaldor, 2000, Nya och gamla krig – organiserat våld under globaliseringens era, Göteborg: Daidalos, s., 

9 
50 Kaldor, 2000, s., 10 
51 Kaldor, 2000, s., 13 
52 Kaldor, 2000, s., 15 
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Kaldors teori i analysen av de olika aktörer som direkt eller indirekt deltog i folkmordet i 

Rwanda.  

För att komplettera Mary Kaldors teori om nya krig och den nya krigsföringen kommer Helen 

Feins teori om hur folkmord kan upptäckas och motverkas att vara en teoretisk utgångspunkt. 

Helen Fein är grundaren av organisationen International Association of Genocide Scholars.53 

IAGS grundades 1982 med syfte till att analysera orsaker, konsekvenser och förhindrande av 

folkmord.54 Feins teori punktar upp flera riktlinjer som till exempel FN och andra aktörer ska 

agera utifrån för att kunna motverka folkmord. De valda ländernas agerande kommer att 

analyseras utifrån Feins teori. Feins teori om att förhindra folkmord går ut på att man först 

måste analysera bakomliggande orsaker till varför en konflikt kan bryta ut i ett land och om det 

i så fall skulle kunna leda till ett folkmord.55 Feins teori är därför av intresse för 

undersökningen då FN och dess medlemsländer redan visste om att det fanns infekterade 

relationer i Rwanda mellan de olika etniska grupperna. Rwandas förkoloniala historia är en stor 

orsak till varför relationerna i Rwanda var dåliga. Feins teori hävdar till att bakomliggande 

orsaker som ett inbördeskrig är en varningsflagga för ett potentiellt folkmord. Enligt Feins teori 

kan ett folkmord stoppas på två sätt. Det ena är man eliminerar de faktorer som kan utlösa ett 

folkmord innan det har påbörjats, och det andra är att man när folkmordet har startat påbörjar 

ett yttre ingripande. Fein menar att inbördeskrig oftast är som ett förspel inför ett folkmord och 

bör därför tas på största möjliga allvar, eftersom inbördeskrig är en konflikt som oftast sker 

mellan två grupperingar från ett och samma land.56  

I analysen kommer jag att använda mig av Kaldors teori för att göra kopplingar till Rwanda 

respektive Frankrike i hennes teori om de nya krigen. Med hjälp av Kaldors teori kommer 

analysen kunna utröna vad de olika aktörerna har haft för mål i förhållande till folkmordet i 

Rwanda under 1990-talet. Kaldors teori syftar därför till att hitta den starka aktören samt den 

aktör som hjälper den drivande aktören i konflikten. Feins teori om hur folkmord kan upptäckas 

och motverkas kommer att användas i analysen av hur FN och de utvalda medlemsländerna har 

förhållit sig gentemot folkmordet i Rwanda 1994, och om de enligt teorin hade kunnat stoppa 

folkmordet.  

                                                 

53 Hädanefter benämns det som IAGS 
54 Genocide Scholars, http://www.genocidescholars.org/about-us, besökt 2017-05-09 
55 Helen Fein, 1992, Genocide Watch, New Haven: Yale U.P., s., 45 
56 Fein, 1992, s., 3 

http://www.genocidescholars.org/about-us
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5 Bakgrund 

5.1 Ett förspel till folkmord? 

Rwanda är ett av Afrikas minsta länder sett till ytan, trots det är Rwanda det folktätaste landet 

på hela den afrikanska kontinenten. På sina 26 338 km² bor det ca 12 miljoner rwandier. 

Rwanda har dessutom alltid varit ett av Afrikas folktätaste länder. Rwandas befolkning består 

av tre etniska folkgrupper som heter hutu (85%), tutsi (15%) och twa (1%). Twa var Rwandas 

urbefolkning men blev bortdrivna av de som idag kallas för hutu.57  

Innan Rwanda blev en belgisk koloni lades det inte en större vikt vid vilken etnisk folkgrupp 

man tillhörde, men detta förändrades drastiskt vid kolonialiseringen efter första världskriget. 

Det var då belgarna utifrån rasbiologiska föreställningar förknippade tutsier mer med ”ädla 

européer” eftersom belgarna uppfattade tutsier som långa, slanka och fina vilket ansågs vara 

”finare än vanliga negrer”.58 Hutubefolkningen blev däremot sämre behandlade av belgarna, 

eftersom de ansåg att hutuer var gjorde för hårt och grovt arbete, vilket givetvis gjorde att 

hutubefolkningen kände sig exkluderade. År 1933 genomförde den belgiska förvaltningen en 

folkräkning av Rwandas befolkning och man klassificerade Rwandas befolkning som antingen 

tutsi, hutu eller twa. Det var också under Rwandas tid som en belgisk koloni som tutsier erhöll 

majoriteten av högt uppsatta positioner inom regeringen, eftersom belgarna ansåg att tutsier var 

mer lämpade för det arbetet än vad hutuer var.59  

Relationen mellan Rwandas två folkgrupper hutu och tutsi var med andra ord spänd flera år 

innan folkmordet 1994 genomfördes. Tutsier har alltid haft det ”bättre” än vad hutuer har haft 

under Rwandas koloniala historia. Under 1959 bröt det ut konflikter mellan hutuer och tutsier 

runt om i Rwanda, vilket ledde till att Belgien kallade det för ett rasproblem mellan hutuer och 

tutsier.60 Rwandas förkoloniala historia är något som många forskare anser vara den främsta 

orsaken till varför ett folkmord genomfördes 1994. Relationen mellan majoritetsbefolkningen 

hutu och minoritetsbefolkningen tutsi hade blivit infekterad av kolonialmakten.61  

                                                 

57 Svenska FN-förbundet, Rwanda, http://www.globalis.se/Laender/Rwanda, besökt 2017-05-19 
58 Linda Melvern, 2003, Att förråda ett folk – västmakterna och folkmordet i Rwanda. Stockholm: Ordfront, s., 18 
59 Gérard Prunier, 1995, The Rwanda Crisis 1959-1994: History of a Genocide, London: Hurst, s., 27 
60 Prunier, 1995, s., 39 
61 Tor Sellström & Lennart Wohlgemuth, 1995, Rwanda – ett land i kris. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, s., 9 

http://www.globalis.se/Laender/Rwanda
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5.2 RPF och Interahamwe 

Rwandiska patriotiska fronten, som förkortas RPF, grundades 1987 av rwandier som levde i 

exil i grannlandet Uganda. RPF grundades av Paul Kagame62 och andra exil-rwandier med 

syfte att göra motstånd mot Rwandas dåvarande huturegering. De rwandier som grundade RPF 

hade blivit tvungna att fly från Rwanda eftersom de blev bortjagade av huturegimen som styrde 

Rwanda efter att Rwanda hade utropats som självständigt år 1962. Majoriteten av RPF:s 

medlemmar bestod av tutsier som hade gjort motstånd mot huturegimen, men också andra 

rwandier (moderata hutuer) som hade gått emot huturegimen.63 

1990 försökte RPF ta sig in i Rwanda från Uganda i hopp om att slå tillbaka Rwandas regering, 

men misslyckades då den rwandiska armén lyckades göra motstånd mot RPF med hjälp av 

soldater som bland annat Frankrike och Belgien hade skickat.64 1990 bröt ett inbördeskrig ut i 

Rwanda på grund av att RPF krävde av regeringen i Rwanda att tutsier skulle återfå rättigheter i 

Rwanda. Rwandas president Habyarimana såg detta som en chans att ena Rwandas 

hutubefolkning till att stå emot RPF. Inbördeskriget mellan RPF och regeringen pågick i nästan 

två år tills FN beslutade att skicka en fredsbevarande styrka till Rwanda. Trots den 

fredsbevarande styrkan i Rwanda ville FN:s befälhavare för UNAMIR, Romeo Dallaire, att FN 

skulle skicka fler soldater till Rwanda för han ansåg att situationen fortfarande var ansträngd. 

FN bedömde det som om att det räckte med den fredsbevarande styrkan som redan fanns på 

plats.65  

1993 slöts ett fredsavtal i Tanzania som kallas för Arushaavtalet. Syftet med Arushaavtalet var 

att FN ville skipa fred i Rwanda mellan RPF och Rwandas regering. Det var också vid den här 

tiden som FN grundade UNAMIR som var en fredsstyrka vars jobb var att se till så att båda 

parter i Rwanda skulle respektera Arushaavtalet.66 Många trodde att Arushaavtalet skulle 

innebära fred i Rwanda och att inbördeskriget äntligen skulle få sitt slut. Men problemet var 

bara att Rwandas dåvarande president Habyarimana och hans krets inte tyckte om 

Arushaavtalet. Forskare tror idag att Arushaavtalet var ännu en orsak till att folkmordet i 

                                                 

62 Paul Kagame är inte bara en av grundarna av RPF utan Kagame är president idag i Rwanda. Han blev vald år 

2000 som Rwandas president och innehar fortfarande ämbetet som president. 
63 Tor Sellström & Lennart Wohlgemuth, 1995, Rwanda – ett land i kris. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, s., 14 
64 Nationalencyklopedin, Rwandas historia,  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rwanda/historia besökt 2017-05-04 
65 Romeo Dallaire, 2003, Shake hands with the devil: the failure of humanity in Rwanda, Toronto: Random House, 

s., 81 
66 Linda Melvern, 2003, Att förråda ett folk – västmakterna och folkmordet i Rwanda. Stockholm: Ordfront, s., 66 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rwanda/historia
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Rwanda 1994 genomfördes. Men tiden då Arushaavtalet skrevs trodde FN att avtalet skulle få 

hutunationalisterna att lugna ner sig, men egentligen blev det den motsatta effekten.67  

Interahamwe är en milisgrupp som grundades 1994 av den dåvarande huturegeringen i 

Rwanda. Interahamwe bestod av hutuextremister som ansåg att tutsier var problemet i Rwanda 

och ville göra sig av med alla tutsier. Interahamwe bestod mestadels av arbetslösa ungdomar 

som enkelt blev påverkade av vad huturegimen sa. Interahamwe var den milisgrupp som 

genomförde mestadels av mördandet på tutsier i Rwanda 1994, med order från huturegimen.68 

5.3 FN:s folkmordskonvention 

År 1945 besegrades Tyskland i andra världskriget, vilket också satte stopp för Förintelsen. 

Förintelsen var ett folkmord som genomfördes av Nazityskland i syfte att utrota judar och andra 

etniska folkgrupper. När andra världskriget tog slut grundades Förenta Nationerna vars syfte 

var att bevara freden och de mänskliga rättigheterna i världen.69  

År 1948 antog FN konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord70 som 

trädde i kraft år 1951. Syftet med folkmordskonventionen var att förhindra folkmord i 

framtiden, men trots detta misslyckades FN och västländerna med att motverka folkmordet i 

Rwanda 1994. Melvern skriver att folkmordet i Rwanda inte var någon hemlighet och att 

folkmordet inte genomfördes bakom stängda dörrar.71 Folkmordskonventionens syfte fallerade 

i och med folkmordet i Rwanda, eftersom FN misslyckades med att arbeta utefter 

folkmordskonventionen.   

                                                 

67 Linda Melvern, 2003, Att förråda ett folk – västmakterna och folkmordet i Rwanda. Stockholm: Ordfront, s., 68 
68 Tor Sellström & Lennart Wohlgemuth, 1995, Rwanda – ett land i kris. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, s., 15 
69 Gundel Wetter, 2003, Förenta Nationerna, 1. uppl., Stockholm: Natur och kultur, s., 4 
70 Hädanefter benämns det som Folkmordskonventionen 
71 Melvern, 2003, s., 257 
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6 Resultat 

I följande avsnitt kommer FN-dokumenten först att presenteras i sin helhet för att läsaren ska 

kunna ta del av samtlig information som dokumenten har givit undersökningen. Dokumenten 

kommer att presenteras i en kronologisk ordning baserat på dokumentens utfärdsdatum. Efter 

presentationen av FN-dokumenten kommer varje svar på frågeställningarna att sammanfattas 

för att underlätta läsningen för läsaren. I varje sammanfattning av svaret på frågeställningarna 

kommer varje utvalt medlemsland att presenteras för sig själv, på så vis kommer dokumenten 

att brytas ned för läsaren och kunna besvara frågeställningarna på ett enklare och mer läsvänligt 

vis. 

6.1 Hur agerade de tre medlemsländerna i samband med att oroligheterna ökade i 

Rwanda innan folkmordet bröt ut 1994? 

S/25363 är ett officiellt dokument som har lagts till handlingarna utav det dåvarande 

säkerhetsrådet i FN och består utav två rapporter. Den första rapporten är ifrån Rwandas chargé 

d’affaires72, på uppdrag utav Rwandas regering, och är skickat till FN:s säkerhetsråd kring hur 

relationen mellan Rwandas Patriotiska Front73 och Rwandas regering samt regeringsstyrkor 

är.74 I rapporten skriver Rwandas chargé d’affaires att situationen i Rwanda har förvärrats, och 

att varken RPF eller RRS respekterar vapenvilan som hade skrivits på utav båda parterna först 

under 1991 i Gbadolite och sen även i Arusha 1992.75 Därför anser Rwandas chargé d’affaires 

att säkerhetsrådet som internationell organisation måste involveras i konflikten och övervaka 

relationen mellan RPF och RRS.  Det Rwandas regering är oroliga över är att ytterligare 

konflikter ska bryta ut mellan RPF och RRS, i och med att relationen redan är infekterad som 

den är mellan de båda parterna. Rwandas regering uttrycker att man vill att eld ska upphöra 

mellan de båda parterna och att om man inte gör det kan konflikten bli mycket värre.76 

Den andra rapporten är skickad från en av RPF:s representanter och presenterar RPF:s syn på 

hur konflikterna samt vapenvilan har eskalerat i Rwanda. RPF menar att Rwandas regering och 

regeringsstyrkor inte har respekterat vapenvilan som de två parterna hade signerat under 1991 

samt 1992. RPF menar att Rwandas regering måste respektera de avtal som har signerats 

                                                 

72 Chargés d’affaires är FN:s benämning på ambassadörer.  
73 Från och med nu kommer Rwandas Patriotiska Front att förkortas som RPF. 
74 Rwandas regeringsstyrkor kommer från och med nu att förkortas som RRS. 
75 Boutros Boutros-Ghali, 1996, The United Nations and Rwanda 1993–1996, New York: Dept. of Public 

Information, United Nations, S/25363, s., 153 
76 Boutros-Ghali, 1993, S/25363, s., 154 
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mellan parterna, och för att uppnå vapenvilan som båda parterna vill ha så har RPF skickat in 

punkter som de anser att RRS måste följa för att kunna komma överens.77 RPF vill att RRS inte 

ska inkräkta på RPF:s zoner och då ska även RPF stanna i sina zoner, att säkerhetsrådet ska 

skicka en fredsbevarande styrka som kan övervaka vapenvilan samt att Arushaavtalet ska 

återupptas igen.78 Rwandas regering svarade genom att godkänna RPF:s önskan om även RPF 

håller sitt ord om att inte inkräkta på Rwandas regering.79 

Som svar på Rwandas chargé d’affaires brev till säkerhetsrådet så gav den franska regeringen 

ett uttalande till säkerhetsrådet via sin ambassadör. Frankrikes regering anser att FN:s 

säkerhetsråd bör ha ett akut möte för att kunna diskutera och komma fram till beslut kring hur 

FN och säkerhetsrådet kan lugna ner situationen i Rwanda.80 

Säkerhetsrådet tar beslut om att FN:s generalsekreterare i samråd med OAU81 ska undersöka 

om det behövs att man skickar ner observatörer till Rwanda för att se till så att båda parterna 

respekterar vapenvilan som har bestämts sedan tidigare. Säkerhetsrådet uppmanar också i 

beslutet att både RPF och RRS ska respektera de mänskliga rättigheterna och därför följa 

vapenvilan.82 

FN:s generalsekreterare återkopplar till säkerhetsrådet och rapporterar att han i samråd med 

OAU anser att FN bör skicka militära observatörer till Rwanda för att man är orolig för att 

varken RPF eller RRS kommer att fullfölja vapenvilan och hedra de avtal som har signerats 

mellan parterna.83  

Generalsekreteraren rapporterar tillbaka till säkerhetsrådet om hur situationen i Rwanda 

fortlöper. Generalsekretaren skriver i sin rapport att han tycker att FN ska grunda en 

observationsgrupp för enbart Uganda-Rwanda som man ska kalla för UNOMUR.84 

Anledningen till att generalsekreteraren anser att en sådan observationsgrupp behövs är för att 

gränsen mellan Uganda och Rwanda är särskilt utsatt i och med att RPF och RRS håller till där, 

och att FN behöver övervaka de olika zonerna där så att vapenvilan fullföljs av de båda 

                                                 

77 Boutros-Ghali, 1993, S/25363, s., 153 
78 Boutros-Ghali, 1993, S/25363, s., 153 
79 Boutros-Ghali, 1993, S/25363, s., 154 
80 Boutros-Ghali, 1993, S/25363, s., 160 
81 OAU står för Organisationen för afrikansk enhet som idag kallas Afrikanska Unionen (AU). 
82 Boutros-Ghali, 1993, S/res/812, s., 157 
83 Boutros-Ghali, 1993, S/25561, s., 160 
84 UNOMUR står för United Nations Observer Mission for Uganda-Rwanda 
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rwandiska parterna.85 Även Rwandas president Habyarimana uttrycker att detta är något som 

FN måste göra eftersom att RPF och RRS inte litar på varandra, och därför behövs det en tredje 

part. 

Rwandas regering och RPF välkomnar säkerhetsrådets beslut om att grunda en neutral 

observationsgrupp som ska se till att båda parterna hedrar Arushaavtalet för vapenvila, både 

RPF samt RRS kommer överens om att samarbeta med FN:s neutrala observationsstyrka för att 

kunna bibehålla freden. RPF och RRS anser att FN måste skicka sin observationsgrupp så fort 

Arushaavtalet är signerat och överenskommet, för att den neutrala styrkan från början ska se till 

så att Arushaavtalet hedras av båda sidor.86 En önskan som skickas till säkerhetsrådet är att man 

även ska implementera en särskild observationsgrupp enbart till Rwanda för att kunna övervaka 

att inga konflikter bryter ut.87 

Efter rapporterna från generalsekreteraren, RPF och Rwandas regering så tar säkerhetsrådet 

beslut om att grunda UNOMUR och skicka observationsgruppen till Ugandas sida av gränsen 

mellan Uganda och Rwanda, och beslutar om att UNOMUR ska vara där under en 

sexmånadersperiod.88 

RPF och Rwandas regering har skrivit under Arushaavtalet under augusti 1993 och kommit 

överens om en vapenvila och på så vis slutit fred. Rwandas president Habyarimana riktar ett 

tack till FN, men främst till medlemsländerna Belgien och Frankrike, som har hjälpt till med 

fredshandlingarna och gjort det möjligt för Rwanda att uppnå fred ännu en gång.89 

Arushaavtalet skrivs på mellan Rwandas president Habyarimana och RPF:s ordförande 

Kanyarengwe. Fredsavtalsskrivningen i Arusha observeras utav Burundi, Tanzania, Uganda, 

Zaire, USA, Belgien och Frankrike.90 

Generalsekreteraren rapporterar tillbaka till säkerhetsrådet att han uttrycker oro ännu en gång 

över situationen i Rwanda. Generalsekreteraren har fått rapporter från Rwanda om att den 

infekterade relationen mellan RPF och Rwandas regering inte har blivit bättre utan det är på 

väg att förvärras ännu en gång.91 Generalsekreteraren hänvisar till tidigare rapporter där en 

                                                 

85 Boutros-Ghali, 1993, S/25810, s., 162 
86 Boutros-Ghali, 1993, S/25951, s., 165 
87 Boutros-Ghali, 1993, S/25951, s., 166 
88 Boutros-Ghali, 1993, S/res/846, s., 168 
89 Boutros-Ghali, 1993, S/26295, s., 169 
90 Boutros-Ghali, 1993, S/26295, s., 173 
91 Boutros-Ghali, 1993, S/26350, s., 217 
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önskan från både RPF och Rwandas regering om ännu en neutral militärstyrka borde skickas 

till Rwanda för att kunna bibehålla freden i Rwanda.92 

Säkerhetsrådet uppmanande, efter generalsekreterarens rapport, till Rwandas regering och RPF 

om att komma ihåg Arushaavtalet som båda parter har signerat 4 augusti 1993, och att 

Arushaavtalet är ett fredsavtal som gynnar båda parterna.93  

6.1.1 Sammanfattning  

Rwanda 

Rwandas olika aktörer agerade på olika sätt i samband med att oroligheterna ökade innan 

folkmordet i Rwanda bröt ut. Rwandas regering har enligt FN-dokumenten rapporterat 

kontinuerligt till FN:s säkerhetsråd om hur situationen i Rwanda är, och att de vill ha hjälp från 

FN som en neutral organisation för att stoppa konflikterna. Rwandas regering samt 

regeringsstyrkor uttryckte att RPF motsatte sig hur regeringen ville arbeta i Rwanda. Rwandas 

regering påstod att det inte var de som stod för oroligheterna i Rwanda, utan att det var RPF 

som planerade olika tillslag i Rwanda och att det var RPF som påverkade oroligheten. Rwandas 

regering påstod, enligt FN-dokumenten, att de gör allt i sin makt för att respektera de 

fredsförhandlingar som har genomförts av de olika rwandiska parterna.  

RPF hade precis som Rwandas regering återkopplat flera gånger till FN:s säkerhetsråd och 

uttryckt att man är orolig över hur konflikterna i Rwanda fortlöper och att man är orolig för att 

det ska leda till en ännu större konflikt som påverkar hela den civila befolkningen. RPF 

rapporterade också om att Rwandas regeringsstyrkor inkräktade på RPF:s zoner och att det 

ledde till en ännu mer irriterad situation. RPF ansåg att FN och säkerhetsrådet som en neutral 

organisation var förpliktade att agera i konflikterna mellan RPF och Rwandas regering för att 

kunna hjälpa till att lugna situationen. RPF uttryckte också att Rwandas regering och 

regeringsstyrkor inte följde vapenvilan som man hade kommit överens om i tidigare 

fredsförhandlingar och att det därför inte gick att lita på Rwandas regering. 

Både Rwandas regering och RPF uppskattade FN:s säkerhetsråd om att skicka en neutral 

militär observationsgrupp (UNOMUR) som till en början skulle övervaka gränsen mellan 

Uganda och Rwanda. 

                                                 

92 Boutros-Ghali, 1993, S/26350, s., 220 
93 Boutros-Ghali, 1993, S/26425, s., 221 



 

21 

 

 

 

Frankrike 

Frankrike som enskilt medlemsland i FN och FN:s säkerhetsråd hade utifrån FN-dokumenten 

inte agerat på något särskilt sätt. Frankrike var ett av de medlemsländer som respons på 

Rwandas regerings uttalanden, ansåg att FN:s säkerhetsråd borde kalla till ett akut möte för att 

diskutera hur FN och säkerhetsrådet skulle kunna lugna ner oroligheterna i Rwanda. Frankrikes 

regering ansåg att det var en skyldighet som FN:s säkerhetsråd hade, då det ingick i deras 

uppdrag som organisation att lugna ner konflikter som dessa. 

Frankrike var ett av FN:s medlemsländer som observerade när Rwandas regering och RPF 

skrev under Arushaavtalen i augusti 1993. Rwandas president Habyarimana riktade ett tack till 

Frankrike och den franska regeringen för att de hade varit där som observatörer under 

signeringen av Arushaavtalet, och hävdade att det är skönt att ha deras stöd. Det framgick inte i 

FN-dokumenten varför Rwandas president uttryckte ett tack till just Frankrike och Belgien. 

Belgien 

Utifrån FN-dokumenten går det inte att utläsa om Belgien som enskilt medlemsland i FN har 

agerat på något speciellt sätt i samband med att oroligheterna ökade i Rwanda innan folkmordet 

1994. Det enda som gick att utläsa i FN-dokumenten var att Belgien, precis som Frankrike, var 

ett av de länder som observerade signeringen av Arushaavtalet mellan Rwandas regering och 

RPF. Precis som Frankrike fick Belgien ett speciellt tack riktat till sig från Rwandas president, 

det går dock inte att utläsa varför.  
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6.2 Hur förhöll sig de tre medlemsländerna till UNAMIR:s94 situation samt hur agerade 

de i samband med att folkmordet i Rwanda 1994 fortlöpte?  

Generalsekreteraren ger förslag till säkerhetsrådet om att skicka den fredsbevarande gruppen 

UNAMIR och att integrera UNOMUR95 tillsammans med UNAMIR. Generalsekreteraren 

menar att UNAMIR kan göra mer nytta för Rwanda och de inblandade parterna, eftersom 

UNOMUR inte kan vara både i Uganda och Rwanda samtidigt, samt att konflikten egentligen 

finns i Rwanda och att det är där den fredsbevarande gruppen borde arbeta.96 

Generalsekreterarens förslag innebär att den fredsbevarande styrkan UNAMIR skulle övervaka 

RPF och Rwandas regering i Rwanda. 

Efter generalsekreterarens rapportering och förslag om att grunda UNAMIR tar säkerhetsrådet 

ett beslut om att grunda den fredsbevarande missionsgruppen UNAMIR, samt att integrera 

UNOMUR med UNAMIR. Säkerhetsrådet ger UNAMIR ett mandat på sex månader i Rwanda 

och UNAMIR:s uppdrag är att bibehålla freden i Rwanda samt att medla mellan Rwandas 

regering och RPF.97 

Belgiens utrikesminister Willy Claes har skickat ett brev till säkerhetsrådet med ett uttalande 

från den belgiska regeringen angående situationen i Rwanda och hur utsatta UNAMIR är i 

deras arbete. Belgiens regering uttrycker en stor oro över hur konflikterna i Rwanda förvärrar 

hela situationen för FN:s fredsbevarande styrka. Claes skriver också att den belgiska regeringen 

anser att om situationen förvärras ytterligare, bör säkerhetsrådet fundera på att dra tillbaka 

UNAMIR eftersom det kommer att äventyra FN-soldaternas liv. Den belgiska regeringen har 

dessutom kontaktat Rwandas president och uppmanat honom och den rwandiska regeringen till 

att respektera fredsavtalen som är signerade.98 

I en rapport kring UNAMIR från generalsekreteraren får säkerhetsrådet ta del av hur arbetet 

fortlöper för UNAMIR samt hur situationen ser ut i Rwanda. Rapporten visar att varken RPF 

eller RRS fullföljer de fredsavtal som har signerats utav Rwandas president och RPF:s 

ordförande under augusti 1993, samt att det behövs mer påtryckningar från FN och 

                                                 

94 UNAMIR står för United Nations Assistance Mission for Rwanda och var FN:s fredsbevarande styrkor i 

Rwanda. 
95 UNOMUR var FN:s första försök på en fredsbevarande styrka som skulle övervaka konflikterna i Rwanda. 

UNOMUR var stationerade vid gränsen mellan Uganda och Rwanda. 
96 Boutros-Ghali, 1993, S/26488, s., 229 
97 Boutros-Ghali, 1993, S/res/872, s., 232 
98 Boutros-Ghali, 1993, s., 244 
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säkerhetsrådet för att båda parterna ska respektera fredsavtalen.99 Det rapporteras även om att 

politiska representanter i Rwanda och en observatör från UNAMIR har blivit mördade under en 

fredsförhandling i Kigali i februari då ett tumult bröt ut.100 

UNAMIR försöker trots konflikterna att medla mellan RPF och Rwandas regering, men utan 

någon framgång. UNAMIR blir anklagade utav Rwandas regering att hjälpa RPF smuggla in 

soldater genom sina konvojer som anordnas för att få in förnödenheter. Detta har UNAMIR 

lyckats arbeta bort till en början genom att genomföra säkerhetskontroller utav konvojerna 

framför Rwandas regering.101 Avslutningsvis rapporterar generalsekreteraren att det behövs 

förstärkning samt att förlänga mandatperioden för UNAMIR ytterligare sex månader.102 

Säkerhetsrådet tar beslut om att förlänga mandatperioden för UNAMIR fram till 29 juli 

1994.103 

Säkerhetsrådets ordförande gör ett uttalande angående att Rwandas president och Burundis 

president har omkommit. Säkerhetsrådet tar avstånd och fördömer allt våld som pågår i 

Rwanda samt fördömer mördandet av de tio belgiska FN-soldaterna som hade tagits till fånga 

för att ha försökt hålla Rwandas premiärminister i säkerhet. Säkerhetsrådet uppmanar Rwandas 

regeringsstyrkor och RPF att samarbeta med UNAMIR och avbryta det våld som pågår i 

Rwanda.104 

Den belgiska FN-representanten presenterar ett uttalande från den belgiska regeringen. Den 

belgiska regeringen uttrycker väldigt stor oro för konflikterna i Rwanda, samt är oroliga för hur 

resterande belgiska FN-soldater riskerar sina liv i Rwanda genom att vara kvar. Detta efter att 

tio belgiska FN-soldater har förlorat sina liv när de hade beskyddat Rwandas premiärminister 

Agathe Uwilingiyimana. Med detta i åtanke kände den belgiska regeringen och den franska 

regeringen att de var skyldiga att organisera en humanitär operation för att evakuera utländska 

medborgare, inklusive personal från utländska ambassader och FN-personal.105 Den belgiska 

regeringen anser också att med tanke på situationen är det svårt för UNAMIR att genomföra sitt 

                                                 

99 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/360, s., 244 
100 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/360, s., 245 
101 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/360, s., 249 
102 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/360, s., 251 
103 Boutros-Ghali, 1993, S/res/909, s., 251 
104 Boutros-Ghali, 1993, S/PRST/1994/16, s., 254 
105 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/430, s., 258 
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uppdrag då de varken kan medla eller stoppa de rwandiska parterna från att kriga, därför bör 

man avsluta UNAMIR:s uppdrag i Rwanda.106 

Belgiens utrikesminister Willy Claes hänvisar till det tidigare uttalandet från den belgiska 

regeringen angående deras önskan om att evakuera UNAMIR från Rwanda. Utrikesministern 

vill ännu en gång poängtera att UNAMIR kommer att vara maktlösa i Rwanda eftersom deras 

uppdrag redan har misslyckats.107 

Utrikesministern rapporterar också till säkerhetsrådet att den belgiska regeringen har tagit 

beslutet att återkalla de resterande 430 belgiska FN-soldaterna108 från Rwanda eftersom den 

belgiska regeringen inte vill förlora ytterligare belgiska liv i Rwanda.109 

Generalsekreteraren presenterar tre olika alternativ för hur säkerhetsrådet ska agera med tanke 

på mordet på de två presidenterna, Rwandas premiärminister, de tio belgiska FN-soldaterna och 

mördandet av den rwandiska befolkningen.  

Alternativ 1: Kriget mellan RPF och Rwandas regering kommer inte att sluta, oavsett de 

fredsförhandlingar som tidigare har skrivits på. Det första alternativet som generalsekreteraren 

ger säkerhetsrådet är att man ger UNAMIR mycket mer mandat i Rwanda och ger dem 

tillåtelse att öppna eld tillbaka mot RRS och Interahamwe för att sätta stopp för konflikterna 

och mördandet av den civila befolkningen. Då måste även UNAMIR få en rejäl förstärkning 

skickad till Rwanda, så att UNAMIR kan stoppa kriget och massakrerna.110  

Alternativ 2: Det andra alternativet skulle vara att en liten grupp med UNAMIR:s befälhavare 

stannar kvar i Kigali. Det för att fungera som en mellanhand mellan de två parterna i ett försök 

för att få dem att ingå en överenskommelse om ett eldupphör. Ytterligare uppgifter för gruppen 

skulle vara att genomföra humanitära hjälpåtgärder i den utsträckning som är möjlig. 

UNAMIR:s befälhavare har fått försäkran från båda sidor om att de kommer att samarbeta i en 

sådan uppgörelse, men det kan dock inte vara säkert att det skulle vara så.111 

                                                 

106 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/430, s., 259 
107 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/446, s., 261 
108 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/446, s., 247 
109 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/446, s., 262 
110 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/470, s., 264 
111 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/470, s., 264 
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Alternativ 3: Det tredje och sista alternativet är att säkerhetsrådet beslutar om hela UNAMIR:s 

återkallande.112 

Säkerhetsrådet tar beslutet att följa generalsekreterarens andra alternativ för hur de ska agera i 

Rwanda. De beslutar att minska UNAMIR för att agera mellanhand mellan RPF och Rwandas 

regering för att försöka framhandla fred.113 

Efter rapporter från befälhavaren för UNAMIR anser generalsekreteraren att säkerhetsrådet 

måste tänka om angående UNAMIR. Det nya uppdraget som säkerhetsrådet gav till UNAMIR 

har inte fungerat som det var tänkt. Det visar sig också att UNAMIR är oförmögna att stoppa 

konflikten mellan RPF och Rwandas regering och stoppa massakern på den civila 

befolkningen.114 

Rwandas FN-representant rapporterar att Rwandas regering anser att det var ogenomtänkt att 

förminska UNAMIR Rwandas regering önskar istället att säkerhetsrådet stärker UNAMIR med 

fler FN-soldater för att kunna stabilisera situationen i Rwanda.115  

Säkerhetsrådet tar beslut om att återigen förstärka UNAMIR, denna gång genom att skicka 

5,500 FN-soldater till Rwanda, för att återigen försöka att stabilisera situationen i Rwanda.116 

Generalsekreterarens uttalande till säkerhetsrådet om att man bör ta Frankrikes erbjudande om 

att skicka ännu en militärbaserad operation till sydvästra Rwanda. Frankrike kallade det för 

Operation Turquoise. Syftet med operationen var att Operation Turquoise skulle agera skydd 

för civilbefolkningen till dess att UNAMIR har blivit starkare.117 Operation Turquoise var dock 

en fransk operation, som inte styrdes utav FN och säkerhetsrådet.118 

Frankrikes FN-ambassadör Jean-Bernard Merimee anser att situationen i Rwanda är katastrofal 

och att det är för att varken RPF eller Rwandas regering respekterade vapenvilan som de kom 

överens om i augusti 1993. Frankrikes och Senegals regering är redo för att skicka förstärkning 

till Rwanda och UNAMIR för att kunna sätta stopp på konflikten.119  

 

                                                 

112 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/470, s., 265 
113 Boutros-Ghali, 1993, S/res/912, s., 269 
114 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/518, s., 271 
115 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/531, s., 274 
116 Boutros-Ghali, 1993, S/res/918, s., 282 
117 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/728, s., 304 
118 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/728, s., 305 
119 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/734, s., 307 
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Frankrikes regering vill etablera en humanitär säkerhetszon i Rwanda, där man kan hjälpa de 

utsatta.120 Men om det är så att konflikten förvärras och de rwandiska parterna inte kan 

bibehålla vapenvila kommer den franska regeringen behöva agera utifrån det. Den franska 

regeringen känner att det är något de måste inrätta, men om det äventyrar operationen kommer 

de inte att ha något annat val än att återkalla operationen.121 

Generalsekreteraren rapporterar till säkerhetsrådet att FN:s medlemsländer har misslyckats med 

att förstärka UNAMIR i deras uppdrag. Men även att detta har lett till att FN som organisation 

inte har lyckats minska lidandet för Rwandas civila befolkning.122  

6.2.1 Sammanfattning 

Rwanda 

Varken Rwandas regering eller RPF ansåg att UNAMUR kunde stilla konflikterna i Rwanda. 

Båda parterna ansåg dock att det behövdes en neutral grupp som stationerades i Rwanda, detta 

för att medla mellan RPF och Rwandas regering. Säkerhetsrådet tog då beslut om att grunda 

UNAMIR och att integrera UNAMUR med UNAMIR, samt ge UNAMIR ett mandat i Rwanda 

för att kunna medla mellan Rwandas regering och RPF. Båda rwandiska parter ansåg att deras 

motpart inte följde de överenskommelser som man hade kommit överens om under 

Arushaavtalet i augusti 1993. Rwandas regering rapporterade till FN:s säkerhetsråd att RPF 

gjorde intrång på den rwandiska regeringens zoner, medan RPF kontrade med att de var 

tvungna att göra det för att skydda den civila befolkningen mot vad huturegimen planerade. Det 

var inte heller en hemlighet för FN:s medlemsländer och säkerhetsrådet att den civila 

befolkningen i Rwanda hamnade i skottlinjen mellan Rwandas regering och RPF, då detta 

rapporterades kontinuerligt utav FN:s generalsekreterare samt UNAMIR. 

Det som både RPF och Rwandas regering ville var att man skulle utöka mandatet och storleken 

på UNAMIR så att gruppen hade mer att säga till om i Rwanda, för trots konflikterna var både 

RPF och Rwandas regering överens om att det behövdes en neutral part så som UNAMIR för 

att medla mellan de två. Trots rapporteringar till säkerhetsrådet, gjorde varken RPF eller 

Rwandas regering någon ansats till att försöka få stopp på det pågående folkmordet i Rwanda. 

 

                                                 

120 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/798, s., 310 
121 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/798, s., 311 
122 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/924, s., 325 
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Frankrike 

Frankrikes regering ansåg tillsammans med den belgiska regeringen att situationen i Rwanda 

hade förvärrats och att det satte UNAMIR i en farlig position. Frankrike valde dock att 

tillsammans med Senegal inrätta en humanitär säkerhetszon i sydvästra Rwanda för att kunna 

hjälpa den civila befolkningen i Rwanda, detta kallade man för Operation Turquoise. Men om 

den humanitära operationen skulle komma att äventyras så skulle Frankrike och Senegal 

evakuera säkerhetszonen. Problematiken med Operation Turquoise var att det inte var något 

som FN eller säkerhetsrådet kunde styra över, då det var något som den franska regeringen 

hade beslutat om. Det var mer som hjälp för FN till dess att UNAMIR hade blivit tillräckligt 

förstärkta för att kunna hantera situationen i Rwanda. Operation Turquoise kunde därför 

äventyra FN:s och säkerhetsrådets arbete i Rwanda. 

Belgien 

Belgien var ett av de medlemsländer som hade ett stort antal FN-soldater i Rwanda under det 

pågående folkmordet. FN-soldaterna hade inte mandat till att öppna eld, om det inte var i 

självförsvar. Den belgiska regeringen hade dessutom kontaktat Rwandas president 

Habyarimana och uppmanat honom att be Rwandas regeringsstyrkor att följa Arushaavtalet. 

Men trots detta hade FN-soldaterna en väldigt besvärlig position i Rwanda, eftersom 

konflikterna eskalerade i Rwanda i och med att Rwandas president Habyarimana hade mördats. 

UNAMIR blev väldigt utsatta i Rwanda eftersom de inte kunde göra mer än att försöka 

”bevara” freden i Rwanda, vilket var nästintill omöjligt med de pågående konflikterna. I 

samband med att den rwandiska presidenten hade mördats så skulle tio belgiska FN-soldater ur 

UNAMIR eskortera Rwandas premiärminister Uwilingiyimana till säkerhet, men då 

tillfångatogs premiärministern och de belgiska FN-soldaterna och mördades.  

Genom ett uttalande från Belgiens utrikesminister Willy Claes informerades FN:s säkerhetsråd 

om att Belgien ansåg att situationen i Rwanda hade eskalerat för mycket och var alldeles 

kaotisk. Den belgiska regeringen menade att oavsett hur mycket säkerhetsrådet beslutade om 

att öka mandatet för UNAMIR, skulle det inte hjälpa situationen. När de tio belgiska FN-

soldaterna hade dödats ansåg den belgiska och franska regeringen att de var tvungna att 

genomföra en humanitär operation. Detta för att evakuera icke-rwandiska medborgare, 

ambassadörpersonal samt FN-personal ur Rwanda då de ansåg att situationen i Rwanda var så 

olycklig att det inte fanns något de kunde göra.   
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6.3 Hur har de tre medlemsländerna agerat i det rättsliga efterspelet efter folkmordet i 

Rwanda 1994? 

FN-representanten från Rwanda vidarebefordrar till säkerhetsrådet att Rwandas nya regering, 

nu efter folkmordets slut, vill att man ska införa en internationell tribunal i Rwanda. Rwandas 

regering anser att en sådan tribunal ska fängsla och åtala de ansvariga för folkmordet i Rwanda. 

Rwandas regering anser att den drivande i folkmordet var den tidigare huturegimen, som tog 

fart efter att Rwandas president Habyarimana och premiärminister Uwilingiyimana hade blivit 

mördade. Rwandas regering är överens om att RPF inte utförde något brott mot de mänskliga 

rättigheterna, utan deras fokus var på att störta huturegimen för att få stopp på folkmordet och 

kunna skapa en balans i Rwanda.123 

Säkerhetsrådet har fått mottagit rapporter från UNHCR124 om att situationen i Rwanda har 

blivit bättre och att man nu fokuserar på den säkra återkomsten för de flyktingar som har varit 

tvungna att fly från Rwanda. Den rapporten tillsammans med önskan om en internationell 

tribunal från Rwandas regering, ledde till att säkerhetsrådet tog ett beslut om att FN ska ansvara 

för att införa en internationell tribunal för att åtala de ansvariga för folkmordet och för brott 

mot de mänskliga rättigheterna.125 Man kom att kalla tribunalen för ICTR.126 

Säkerhetsrådet tar beslut om att förlänga mandatet för UNAMIR i Rwanda fram till juni 1995. 

Syftet är att UNAMIR ska bibehålla freden i Rwanda, och för att övervaka rättegångarna för 

ICTR genomför av de åtalade personerna. UNAMIR fick också i uppdrag att skapa en ny 

poliskår i Rwanda för att kunna hitta neutrala poliser.127 

Rwandas regering rapporterar till säkerhetsrådet om att regeringen, ett år efter att folkmordet 

bröt ut i Rwanda 1994, nu arbetar successivt för att hjälpa rwandiska flyktingar att återvända 

tillbaka till sina hem. Rwandas regering trycker också på att de välkomnar nya så som gamla 

flyktingar till Rwanda och att man oavsett etnisk grupp är välkommen i Rwanda. Rwandas 

regering rapporterar också att fokus ligger på att åtala samtliga ansvariga för folkmordet i 

Rwanda.128 

                                                 

123 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/1115, s., 343 
124 UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees och är FN:s organ för flyktingar. 
125 Boutros-Ghali, 1993, S/res/955, s., 387 
126 ICTR står för International Criminal Tribunal for Rwanda. 
127 Boutros-Ghali, 1993, S/res/965, s., 410 
128 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/310, s., 477 



 

29 

 

 

 

Rwandas regering tackar UNHCR och FN för hjälpen kring de rwandiska flyktingarna. 

Rwandas regering anser att de jobbar för fullt för att få alla flyktingarna att känna sig säkra i 

Rwanda, och att man arbetar för att få bort den gamla mentaliteten som var vanlig under 

huturegimens styre.129 Rwanda skickar ett tack till att UNHCR har drivit arbetet kring 

flyktingarna och att det har hjälpt Rwanda i att bli ett mer stabilare land återigen.130 

Generalsekretaren har genomfört en rapport för säkerhetsrådet där han har undersökt vilken 

sorts assistans som Rwanda och övriga länder kring Rwanda har fått skickat till sig i arbetet för 

att hjälpa flyktingarna. I rapporten är det flera medlemsländer ur FN som har skickat assistans i 

form av förnödenheter och personal, men varken Belgien eller Frankrike nämns bland dessa 

länder.131 

Rwandas regering ger svar på ett uttalande som FN:s generalsekreteraren gjorde 18 december 

1995. I generalsekreterarens uttalande säger han att man är orolig över att ett nytt folkmord ska 

bryta ut i Rwanda, men att denna gången är det tutsier som genomför folkmordet på hutuer. 

Detta är något som den rwandiska regeringen blir högst upprörda över, då den nya rwandiska 

regeringen består av både tutsier och hutuer som samarbetar för att bygga upp Rwanda igen. De 

anser att uttalande från generalsekreteraren kan medföra problematik i att återbygga landet. 

Rwandas regering trycker också på att man inte är ute efter hämnd, utan rättvisa. Om de hade 

varit ute efter hämnd så hade de torterat och mördat de ansvariga för folkmordet i Rwanda 

1994, men istället vill de genomföra en rättvisa genom en internationell tribunal som åtalar de 

dömda.132 

En rapport om utredningen kring folkmordet i Rwanda 1994 och hur folkmordet kunde 

genomföras. De mänskliga rättigheterna kränktes redan innan folkmordet bröt ut i samband 

med mordet på presidenterna 6 april 1994.133 Utredningen visar att det var ett planerat folkmord 

på den etniska gruppen tutsi som genomfördes av huturegimen (Rwandas före detta 

regeringsstyrkor) och milisgruppen Interahamwe.134 

Den internationella undersökningskommissionen är en kommission vars uppdrag är att utreda 

och rapportera kring kränkningar utav de mänskliga rättigheterna. Säkerhetsrådet tog beslut i 

                                                 

129 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/784, s., 535 
130 Boutros-Ghali, 1993, S/1994/784, s., 536 
131 Boutros-Ghali, 1993, A/50/506, s., 542 
132 Boutros-Ghali, 1993, S/1995/1055, s., 612 
133 Boutros-Ghali, 1993, E/CN.4/1996/68, s., 628 
134 Boutros-Ghali, 1993, E/CN.4/1996/68, s., 630 
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november 1994 om att grunda ICTR135 och att undersökningskommissionen skulle ha sin bas i 

Arusha, Tanzania.136 Kommissionens uppdrag var inte bara att utreda hur de mänskliga 

rättigheterna kränktes och vad det var som ledde till det, utan även undersöka vapenexporten 

till Rwanda innan folkmordet bröt ut i april 1994.137 Utredningen visar att de tidigare rwandiska 

regeringsstyrkorna använde sig utav vapen som var exporterade från andra länder, mestadels 

från Frankrike. Representanter från den franska regeringen intervjuades i samband med 

undersökningen och hävdade att vapenexporten till Rwanda avbröts i samband med att de 

första rapporterna kring konflikterna kom till säkerhetsrådet, och att FN då beslöt om 

embargo138 till Rwanda. Utredningen har också visat att Frankrike gav militär träning till 

Rwandas regeringsstyrkor.139 Detta konfirmerades även utav två före detta officerare ur den 

franska armén som också intervjuades i undersökningen.140   

6.3.1 Sammanfattning 

Rwanda 

Rwanda är det medlemsland utav de tre som har agerat mest i det rättsliga efterspelet, enligt 

FN-dokumenten. Rwandas nya regering arbetade efter folkmordet för att skapa en trygg och 

stabil miljö i Rwanda och de fokuserade på att bygga upp en trygg och säker regering, där det 

sitter representanter med olika etniska bakgrunder. Rwandas regering har också visat att de inte 

har varit ute efter någon sorts hämnd, utan de vill skipa rättvisa i och för landet genom att åtala 

de människor som är ansvarig för planeringen och utförandet av folkmordet i Rwanda. Därför 

uttryckte den rwandiska regeringen att man ville ha en internationell tribunal som åtalade de 

som var ansvariga för folkmordet. De ansåg att det var bäst att en neutral part stod för 

rättegångarna av de åtalade, eftersom det annars hade kunnat verka som att den nya regeringen 

ville ha hämnd för vad huturegimen planerade och genomförde 1994. 

Efter folkmordet i Rwanda 1994 ville den nya regeringen i Rwanda att man skulle upplysa 

omvärlden om vad som hade pågått i Rwanda. Rwandas regering ansåg att det var viktigt att 

visa för omvärlden och FN att Rwanda var ett enat land efter folkmordet och att Rwanda var ett 

land där man nu arbetade för rättvisa och mänskliga rättigheter för samtliga invånare. 

                                                 

135 ICTR står för The International Criminal Tribunal for Rwanda. 
136 Boutros-Ghali, 1993, S/res/955, s., 387 
137 Boutros-Ghali, 1993, S/1996/195, s., 676 
138 Embargo innebär att man förbjuder till exempel länder att handla med och/eller investera i ett specifikt land. 
139 Boutros-Ghali, 1993, S/1996/195, s., 677 
140 Boutros-Ghali, 1993, S/1996/195, s., 678 
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Frankrike 

Frankrike har varit delaktiga i vapenexporten till Rwanda innan folkmordet 1994, och att det är 

vapen som användes utav Rwandas dåvarande regering och dess regeringsstyrkor i folkmordet. 

Men enligt utredningen som genomfördes utav den internationella undersökningskommissionen 

ska Frankrike ha slutat med att exportera vapen till Rwanda efter att ett beslut om embargo 

gjordes. Utredningen har också visat att Frankrike gav militär träning till Rwandas 

regeringsstyrkor. Det har också varit medlemsländer ur FN som har skickat någon sorts 

assistans till Rwanda och omkringliggande länder för att assistera länderna i deras arbete kring 

att hjälpa flyktingar, men varken Belgien eller Frankrike nämns som ett av de medlemsländer 

som har skickat någon sorts hjälp till flyktingarna.  

Belgien 

Utifrån FN-dokumenten går det inte att utläsa om Belgien som enskilt medlemsland har agerat 

eller inte i det rättsliga efterspelet. Belgien har som i egenskap av ett medlemsland i 

säkerhetsrådet varit med och tagit beslut, men det gick inte att utläsa om Belgien som land har 

hjälpt Rwanda eller agerat något särskilt efter folkmordet i Rwanda 1994.  
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7 Analys av resultat 

I detta avsnitt kommer tidigare framställt resultat att analyseras och diskuteras utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna samt forskningsläget som har presenterats. De teoretiska 

utgångspunkterna ligger till grund för att förstå och förklara undersökningens resultat. 

Förenta Nationerna är en organisation som grundades efter att andra världskriget tog slut och 

det var den vinnande sidan i andra världskriget som grundande FN i förebyggande syfte. Man 

ville förhindra att ett krig som andra världskriget skulle bryta ut igen och man ville dessutom 

förhindra att ett folkmord som förintelsen under andra världskriget skulle genomföras igen. 

Folkmordet i Rwanda är ett folkmord som på senare år har fått väldigt mycket uppmärksamhet 

bland forskare och historiker, där syftet för de flesta har varit att undersöka hur folkmordet i 

Rwanda kunde planeras och genomföras av den dåvarande huturegimen i Rwanda. Syftet med 

undersökningen har varit att undersöka hur tre utvalda medlemsländer i FN har agerat innan, 

under och efter folkmordet i Rwanda 1994.  

Utifrån den tidigare forskningen kring folkmordet i Rwanda framstod Rwanda, Belgien och 

Frankrike som de tre medlemsländer i FN som framträdde mest och som skulle undersökas. 

Enligt Melvern kan Rwandas förkoloniala historia ge många svar på varför det var så 

infekterade relationer i Rwanda mellan de etniska grupperna hutu och tutsi. Med tanke på den 

förkoloniala historian kring Rwanda vet vi idag att den etniska gruppen hutu inte har haft det 

lätt, eftersom de har blivit utpekade som ”mindre värda” utav de koloniala makterna genom 

åren – speciellt utav Belgien. Melverns forskning har visat att Belgien införde kontroller i 

Rwanda när det var en belgisk koloni och man förknippade den etniska gruppen tutsi med ”ädla 

européer” och man ansåg att hutu var arbetsmänniskor. Enligt Melvern har detta påverkat 

relationen mellan hutu och tutsi, vilket också märktes tydligt när Rwandas regering bestod av 

en huturegim. Melverns forskning visar på att Belgiens agerande kring rasbiologi i Rwanda 

efter andra världskriget hade en stor effekt på hur relationen mellan hutu och tutsi spelades ut. 

Resultatet i undersökningen visar också på att relationen mellan Rwandas dåvarande 

huturegering och RPF alltid har varit infekterad. Undersökningens resultat visade på att 

Rwanda, oavsett vilken sida, alltid har haft svårt för att samarbeta och problemet grundar sig i 

Rwandas förkoloniala historia, vilket kan bekräftas utifrån Melverns studie kring FN:s 

misslyckande i Rwanda. Enligt Kaldors teori kan detta vara en av de större orsakerna till varför 

folkmordet i Rwanda planerades och utfördes på den ena delen av befolkningen.  
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Kroslaks forskning har också visat på ett liknande resultat, men utifrån ett franskt perspektiv. 

Enligt Kroslak har Frankrike haft ett finger med i spelet redan innan folkmordet i Rwanda bröt 

ut 1994. Kroslaks forskning har visat på att Frankrike, som också har haft en stor del i Rwanda 

i och med det nära samarbetet med Belgien, har ett visst ansvar för hur folkmordet i Rwanda 

fortlöpte. Undersökningens resultat kan bara bekräfta Kroslaks resultat, med tanke på 

undersökningen som genomfördes på uppdrag från FN utav den internationella 

undersökningskommissionen. Det bekräftades att Frankrike, innan FN:s embargo på Rwanda, 

hade exporterat vapen till Rwandas regering och militär och att den franska militären hade haft 

en nära kontakt med Rwanda och deras militär och polisstyrka.  

Barnett och Dallaire har genom sina forskningar visat hur FN har brustit i sitt arbete i Rwanda, 

och hur FN misslyckades med sitt enda uppdrag. Dallaires forskning visar på att FN och 

speciellt säkerhetsrådet inte tog varningarna från UNAMIR på allvar och att han som 

befälhavare kände att det inte gick att utföra sitt jobb i Rwanda i och med att operationen inte 

fick de order som krävdes för att stoppa folkmordet. Barnett har bara bekräftat Dallaire och 

resultatet i Barnetts forskning visar på att FN har misslyckats fatalt i Rwanda under 1990-talet. 

FN och säkerhetsrådets främsta uppdrag är att vaka över världsfreden och att se till att de 

mänskliga rättigheterna respekteras i alla länder. Resultatet utav studien visar att säkerhetsrådet 

misslyckades med UNAMIR i Rwanda – trots Dallaires rapporter. Dallaires studie visar på att 

UNAMIR försökte informera och göra allt som de kunde i Rwanda, men eftersom UNAMIR 

arbetade utifrån säkerhetsrådets order så fanns det ingen möjlighet för UNAMIR att göra det 

som krävdes. Trots det vidtog inte säkerhetsrådet åtgärder som skulle kunna medföra att 

UNAMIR kunde genomföra sitt jobb. Detta kan också återkopplas till Barnetts studie om hur 

FN:s icke-agerande lämnade den civila befolkningen i Rwanda i sticket. Barnetts resultat 

visade också att Frankrike och Belgien inte agerade så som de borde ha gjort, vilket kan 

bekräftas utav resultatet i denna studie. Varken Frankrike eller Belgien agerade, trots deras 

historia i Rwanda. Att Belgien valde att dra tillbaka sina FN-soldater innebar att en stor andel 

FN-soldater lämnade Rwanda. Det kan tyckas att Belgien inte ansåg att deras historia i Rwanda 

var en anledning till att stanna i Rwanda och försöka sätta stopp på folkmordet. FN-soldaterna 

som befann sig på plats kände kanske också att situationen var väldigt svår och kände kanske 

därför hopplöshet. Detta är något som Dallaire lyfte upp mycket i sin studie. 

Resultatet av undersökningen har visat att Rwanda, Frankrike och Belgien har agerat olika i 

folkmordet i Rwanda 1994. Det som är mest intressant är att resultatet visar att Rwandas olika 
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aktörer har under folkmordet kontinuerligt skickat rapporter och försökt informera FN:s 

säkerhetsråd om vad det är som försiggår i Rwanda och hur konflikten förvärrats för var dag 

som gått. Det är också något som har bekräftats av den tidigare forskningen som har 

presenterats inför undersökningen, att oavsett hur många rapporteringar som kom in till 

säkerhetsrådet var besluten och agerandet väldigt långsamma. Men det som har varit syftet att 

undersöka är hur Rwanda, Frankrike och Belgien som medlemsländer har agerat i förhållande 

till folkmordet i Rwanda. 

Rwanda är det medlemsland som utifrån FN-dokumenten har försökt att agera mest i samband 

med att oroligheterna ökade och folkmordet i Rwanda genomfördes. Kaldors teori om de nya 

krigen kan kopplas samman med både den förkoloniala historian i Rwanda samt utifrån FN-

dokumenten som har besvarat frågeställningarna. Kaldors teori konstaterar att en ny form av 

krigsföring har vuxit fram och att den nya formen av krigsföring drabbar civila mer än vad det 

har gjort innan. Kaldors teori visar också att de nya krigen utförs mestadels utav privata 

aktörer. Detta är något som har bekräftats i samband med resultatredovisningen i 

undersökningen, att de som genomförde folkmordet var Rwandas regeringsstyrkor samt 

Interahamwe. Interahamwe var en milisgrupp som grundades utav huturegimen i Rwanda innan 

folkmordet bröt ut 1994, och Interahamwe bestod av privata personer som lärdes upp och 

beväpnades utav Rwandas regeringsstyrkor och blev tillsagda att tutsibefolkningen ansåg att 

hutu var sämre och att tutsi borde styra landet och inte huturegimen. Kaldors teori om de nya 

krigen kan också bistå med att förstå varför Frankrike och även Belgien har agerat så som de 

gjorde under folkmordet i Rwanda. Enligt Kaldors teori om de nya krigen har det oftast varit så 

att det land som har präglats av till exempel ett inbördeskrig (i detta fall Rwanda) har fått någon 

sorts finansiell hjälp från ett annat land (i detta fall Frankrike). Resultatredovisningen visade att 

Frankrike har, innan folkmordet bröt ut, exporterat vapen till Rwanda, och att dessa vapen har 

använts i folkmordet i Rwanda utav Rwandas regeringsstyrkor och milisgruppen Interahamwe. 

Det visade sig också i en utredning att den franska regeringen har gett militär träning till 

Rwandas regeringsstyrkor, vilket också bekräftas i den tidigare forskningen utav Daniela 

Kroslak.  

Kaldor hävdar också i sin teori att det är viktigt att ha en förförståelse till varför en konflikt 

bryter ut i ett land, och på så vis kan man förstå sig på de nya krigen. När Rwanda blev en 

belgisk koloni efter första världskrigets slut blev den civila befolkningen i Rwanda väldigt 

påverkade utav Belgiens rasbiologi. Belgiens rasbiologi bidrog till en större konflikt och klyfta 
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mellan Rwandas två folkgrupper. Kaldors teori visar också att i de nya krigen så är den statliga 

ledaren korrupt och leder inte landet på ett korrekt vis. Kaldors teori visar att det stämmer in på 

Rwandas dåvarande huturegim, man kan inte riktigt utläsa i FN-dokumenten vilken roll 

president Habyarimana egentligen hade i planeringen utav folkmordet. Det som går att utläsa är 

att Rwandas regering, efter president Habyarimanas död, utnyttjade situationen och skapade 

milisgrupper så som Interahamwe.  

Feins teori om hur folkmord kan upptäckas och stoppas är också intressant i analysen utav 

resultatet. Fein utvecklade sin teori i början av 1990-talet och menade att man kan upptäcka och 

förhindra folkmord på två olika vis. Den primära preventionen syftar till att man har förståelse 

för de bakomliggande faktorerna i en konflikt och hur dessa bakomliggande faktorer kan leda 

till ett folkmord. I resultatredovisningen för undersökningen kan vi ta del av att det inkom 

ständiga rapporter från främst Rwanda men också FN:s egna observationsgrupper om hur 

konflikter från inbördeskriget 1990–1993 i Rwanda eskalerade och att situationen förvärrades. 

Det kan också bekräftas utifrån Linda Melverns resultat, då hon påstår i sitt resultat att 

Rwandas förkoloniala historia är en av de största orsakerna till varför huturegimen planerade 

och utförde folkmordet på tutsier i Rwanda under 1994. Den franska regeringen var inte heller 

sena med att uttrycka oro över hur situationen i Rwanda förvärrades och att den franska 

regeringen uttryckte att FN:s säkerhetsråd behövde kalla till ett akut möte för samtliga 

medlemsländer i säkerhetsrådet för att diskutera hur man skulle agera utifrån rapporterna som 

inkommit. Enligt den primära preventionen borde man redan ha agerat i och med de 

bakomliggande konflikterna och eliminerat de faktorer som det ständigt rapporterades kring. 

Varken Frankrike eller Belgien agerade något särskilt, utifrån resultatet av undersökningen, 

vilket kan tyckas vara konstigt. Både Frankrike och Belgien har egentligen haft information sen 

innan om att tidigare konflikter i Rwanda har varit en utlösande faktor.  

Den sekundära preventionen, enligt Feins teori, är att ifall den primära preventionen har 

misslyckats så bör man påbörja ett yttre ingripande. Det yttre ingripandet innebär att 

utomstående länder eller organisationer ”lägger sig i” konflikten i landet där det pågående 

folkmordet fortlöper för att kunna sätta stopp för det som en neutral part. I 

resultatredovisningen kan man se hur Frankrike och Belgiens agerande misslyckades med att 

göra ett yttre ingripande, eftersom både Belgien och Frankrike uttryckte stor oro för 

UNAMIR:s säkerhet och ville evakuera UNAMIR samt alla icke-rwandiska människor.  
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8 Slutdiskussion  

Den tidigare forskningen som har presenterats i samband med undersökningen har redan 

bekräftat att FN som organisation misslyckades med sitt uppdrag i Rwanda. Men trots att den 

tidigare forskningen fanns med i tankarna då jag genomförde min studie blev jag både chockad 

och upprörd över vad källmaterialet visade. Det är absurt hur folkmordet i Rwanda inte fick ett 

stopp tidigare, och att FN:s medlemsländer bara stod och tittade på. Folkmordet i Rwanda är ett 

folkmord som har planerats och genomförts under modern tid. Efter förintelsen och andra 

världskriget tyckte omvärlden att nu kan vi upptäcka varningssignaler om det skulle ske igen, 

vilket den tidigare forskningen och studiens resultat motbevisar.  

Syftet med studien har varit att undersöka hur tre utvalda medlemsländer i FN har agerat i 

folkmordet i Rwanda 1994. Det har varit intressant att undersöka hur just Rwanda, Frankrike 

och Belgien har agerat eftersom den tidigare forskningen har belyst att FN som organisation har 

misslyckats i sitt uppdrag i Rwanda. Men de tre utvalda medlemsländerna har alltid omnämnts 

mer än andra länder. Det har varit chockerande att först ta del av den tidigare forskningen och 

sen genomföra undersökningen utav FN-dokumenten. Enligt den tidigare forskningen har 

Rwanda, Frankrike och Belgien misslyckats totalt och den tidigare forskningen är överens om 

att de har alla bidragit till hur situationen har fortlöpt. Om jag inte hade läst den tidigare 

forskningen utan bara hade läst FN-dokumenten hade jag ansett att FN som organisation har 

försökt göra vad de kunde och att ett utav de utvalda medlemsländerna, Rwanda, har försökt 

lösa konflikterna så gott de kunde. Frankrike och Belgien har under undersökningens gång 

verkligen gjort mig mer och mer upprörd, eftersom båda länderna är starka och har stort 

inflytande på FN. Speciellt Frankrike, i och med att Frankrike är en av de permanenta 

medlemmarna i FN:s säkerhetsråd. Att få ta del av FN-dokument där både Belgien och 

Frankrike uttrycker sin ”oro” över situationen i Rwanda och anser att man bör ingripa har varit 

chockerande. Mest för att Frankrike och Belgien i nästa skede anser att situationen är ohållbar 

och att man borde evakuera den hjälp som har skickats till Rwanda. 

Med facit i hand, nu i efterhand, är det enkelt att påstå att folkmordet hade kunnat stoppas och 

att till exempel Frankrike och Belgien hade en möjlighet att påverka Rwandas regering. Den 

bilden som har stärkts utifrån undersökningens resultat är att folkmordet i Rwanda inte togs på 

tillräckligt stort allvar samt att medlemsländerna på tok för sent valde att agera. Frankrike hade 

en del ansvar i det hela eftersom de hade försett Rwandas regeringsstyrkor med militär träning 
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och vapen, men trots det kände Frankrike aldrig något ansvar till att ingripa. Även Belgien hade 

ett stort inflytande över Rwanda i och med att Rwanda var en före detta belgisk koloni. 

Frankrike och Belgiens icke-agerande i konflikterna innan att folkmordet bröt ut är en faktor till 

varför det gick som det gick, anser jag. Båda länderna hade ansvar för vad som hände. Att den 

tidigare forskningen tryckte på tidigare konflikter i Rwanda var en av orsakerna hade jag 

hoppats skulle motbevisas i min studie, då jag in i det sista hade hopp om att FN faktiskt gjorde 

allt de kunde i sin makt som organisation för att sätta stopp för folkmordet i Rwanda.  

Resultatet utav studien gör mig både nöjd och missnöjd. Jag är nöjd med resultatet eftersom 

studiens frågeställningar har blivit besvarade och det har gett mig en ny inblick i hur de utvalda 

länderna agerade och inte agerade i folkmordet i Rwanda 1994. Att resultatet utav studien har 

gjort mig missnöjd beror på att jag hade önskat att FN-dokumenten hade visat en annan sida av 

hur Frankrike och Belgien agerade i Rwanda. Den tidigare forskningen hade gjort mig skeptisk 

mot hur Belgien hade agerat i Rwandas förkoloniala historia men trots det trodde jag att 

Belgien som medlemsland skulle agera mer än vad dem faktiskt gjorde. Det har också varit 

svårt att utläsa i FN-dokumenten vad de utvalda medlemsländerna faktiskt har gjort och inte 

gjort, det hade underlättat otroligt mycket för studien och för resultatet om säkerhetsrådets 

mötesprotokoll också fanns publicerade för offentligheten. Resultatet har också visat på att FN 

och medlemsländerna i FN inte följer deras egna folkmordskonvention, vilket är chockerande. 

Att FN ska följa sina egna konventioner känns som en självklarhet, men trots det misslyckades 

FN och medlemsländerna med att agera utifrån folkmordskonventionen för att försöka sätta 

stopp för folkmordet.  

Det hade varit intressant om framtida forskning kring det här ämnet syftade till att undersöka ur 

Rwandas perspektiv, om det nu vore möjligt. Det hade varit intressant att ta del utav officiella 

dokument från den dåvarande regeringen i Rwanda, men det tror jag skulle vara otroligt svårt 

att genomföra.   
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10 Ordlista 

Chargé d’affaires – FN:s benämning på ambassadörer. 

DPKO – Department for Peacekeeping Operations. Det är FN:s avdelning för fredsbevarande 

operationer. 

Embargo – Det innebär att man förbjuder länder att handla med och/eller investera i ett 

specifikt land.  

FN:s generalsekreterare – Chef över FN:s sekretariat. Ska se till att alla inom sekretariatet 

sköter sitt jobb. Generalsekreteraren utför uppdrag och uppgifter som FN:s organ ger hen. 

IAGS – International Association of Genocide Scholars. Organisationen arbetar med att 

analysera orsaker, konsekvenser och förhindrande av folkmord. 

ICTR – International Criminal Tribunal for Rwanda. Grundades utav FN i syfte för att häkta 

och åtala de ansvariga för folkmordet i Rwanda under 1994. 

Juvénal Habyarimana – Rwandas president 1973-1994. Dog i ett attentat 6 april som ansågs 

vara startskottet för folkmordet i Rwanda 1994. 

OAU – Organization for African Unity. Kallas idag för Afrikanska Unionen. 

Operation Turquoise – en fransk militäroperation i Rwanda under 1994.  

Romeo Dallaire – Befälhavare för FN:s fredsstyrka UNAMIR. 

RPF – Rwandas Patriotiska Front. Är idag ett politiskt parti i Rwanda, men var en gerillagrupp 

i Rwanda. 

RRS – Rwandas regeringsstyrkor. 

Säkerhetsrådet – Ett av FN:s viktigaste organ. Säkerhetsrådets uppgifter är att vaka den 

internationella säkerheten. Säkerhetsrådets huvudsakliga uppgift är att ägna sig åt frågor som 

rör säkerhet och fred i världen. 

S/…/… – Officiella dokument som FN:s säkerhetsråd har publicerat både i digital och tryckt 

form. 

S/res/… – Res står för resolution och är säkerhetsrådets officiella beslut i olika frågor. Besluten 

är officiella och finns publicerade både i digital och tryckt form. 

S/PRST/… – Uttalanden från säkerhetsrådets president som finns publicerade officiellt. 

UNAMIR – United Nations Assistance Mission for Rwanda. FN:s fredsbevarande styrka i 

Rwanda mellan oktober 1993 och mars 1996. 

UNOMUR – United Nations Observer Mission for Uganda-Rwanda. FN:s observationsgrupp 

vid gränsen Uganda-Rwanda under 1993. 

UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees. FN:s organ för flyktingar. 


