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FÖRORD
Denna studie har givit mig nya reflektioner och kunskap som är direkt avgörande i min roll som
framtida historielärare. Att välja ett ämne som behandlar folkmord är obehagligt, plågsamt men
ytterst viktig i en tid då nationalistiska tankar sprider sig som en våg över världen.

Jag vill observera mig för att användningen av vissa ord och begrepp som exempelvis, svarting
och ras inte är några begrepp som jag brukar mig av i mitt vardagliga språk. En direkt
översättning har utförts från engelsk forskning och litteratur. En förmildring av dessa ord anser
jag kan bli missvisande för min studie då teorin (gestaltningsteorin) utgår efter att orientera
olika ord för att hitta mönster i text.

Det finns flertal personer jag vill tacka. Först och främst vill jag tacka min handledare Tomas
Nilsson för allt stöd och hjälp under uppsatsens gång. Min sambo som ständigt stöttat och
motiverat mig under uppsatsen färd. Slutligen vill jag tacka min familj som kontinuerligt
uppmuntrat mig och funnits där för mig. Tack!

Belan Omar

ABSTRACT
Previous studies have shown that Western media often show the wrong picture of what
happened during the genocide in Rwanda 1994. What is described in the news reporting is
explained as a new civil war between the two different ethnic groups hutu and tutsi. The hate
between these ethnic groups is described as an age-old hate that continually inflates to battles
between these two different ethnic groups. The genocide witnessed by the entire international
community and received no direct help from the outside world. The UN allowed people to kill
each other with machetes, shoot each other and brutally and cold blooded murder others because
they belong to the wrong ethnic group. Going into the UN's actions is very interesting and
something I am thinking of doing in the future, but this essay focuses on two different issues:
how was the genocide in Rwanda portrayed by Western media and did the Western image
reflects the domestic image of the Rwanda genocide? The result is that Western media initially
showed the wrong picture of what preceded in Rwanda. But when the newspapers sent their
own cross-ministers, the conflict and the various players in the conflict were clarified.
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1. INLEDNING
Våren och sommarn 1994 pågick det ett brutalt folkmord som varade under hundra dagar i
Rwanda. Hemma i Sverige samma tid nalkades det VM-brons. I Rwanda mördades upp till en
miljon människor, civila som inte utgjorde något hot men som råkade tillhöra fel folkgrupp.
Folkmordet som verkställdes i Rwanda var mellan två folkgrupper, tutsi och hutu. I ett
radiomeddelande den 6e april 1994 beskrev den extrema hutumakten ”Hutu Power” tutsierna
följande:
”kackerlackor som inte tillhör den rwandiska folket, vars blod inte är rent och enda
lösningen för denna folkgrupp är en stor utrensning, en gång för alla!”1

Redan som liten har jag funderat över hur jag kan förändra världen. Går det att förändra världen
till en bättre plats? Det är en svår fråga att svara på som liten men ännu knepigare ju äldre man
blir. Jag frågar mig själv, hur kan jag som inte har någon makt eller kapital påverka och förändra
världen? Svaret blir såklart min utbildning till lärare. Genom att utbilda mig till ett av världens
viktigaste yrken tror jag inte längre, nu vet jag att världen kan förändras. Genom att utbilda mig
till lärare kan jag vara med och påverka den förändring jag vill se. Det är mitt ansvar som lärare
att utbilda nya demokrater och samhällsmedborgare som en dag blir den nya makten.

Denna uppsats är en komparativ innehållsanalys med avsikt att analysera västerländska nyheter
från folkmordet i Rwanda 1994 för att sedan jämföra dem med den inhemska bilden. I min
undersökning kommer jag att använda mig av den svenska nyhetstidningen SvD (svenska
dagbladet) för att analysera den västerländska bilden. Denna analys kommer att jämföras med
hur den inhemska bilden av folkmordet beskrivs via intervjuer av ögonvittnen till folkmordet
från de två olika folkgrupperna. Intervjuerna är genomförda av forskare och journalister.

Genom att studera folkmordet och analysera både SvD:s rapportering men även den inhemska
bilden hoppas jag kunna förstå folkmordet ur olika gruppers perspektiv. Jag har förståelse för
att alla röster inte kommer att lyssnas till men likväl är det är min plikt som historielärare att
upplysa omvärlden om ett massmord baserat på tillhörighet och etnicitet. Jag vill med min
studie uppmärksamma demokratins kraft samt försöka skapa förståelse för Rwandas grymma
historia samt en djupare förståelse över vad folken genomlidit.

Ben, Kiernan. Blod och jord – Historien om folkmord och utrotning, från Sparta till Darfur.
Voltaire publishing, Stockholm. (2010), S. 694
1
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1.1 PROBLEMFORMULERING
Tidigare studier har visat att nyheterna (västerländskt) under folkmordet i Rwanda 1994 ofta
gav en felaktig bild av händelseförloppet och av de bakomliggande orsakerna till den.2 Genom
att jämföra den inhemska bilden av folkmordet med den västerländska rapporteringen vill jag
uppmärksamma likheter, skillnader och uppfattningar av folkmordet.

Jag kommer att använda mig av SvD:s val av nyheter när jag analyserar den västerländska
bilden. Under de första veckorna i Rwanda så använde sig SvD av nyheter från andra
västerländska och inhemska tidningar som de köpte in och publicerade. Detta resulterade i att
många västerländska länder publicerade samma nyhet vilket i sin tur inte gav någon som helst
nyansering utan ledde till en mer samlad bild. Intervjuerna som skall analyseras är hämtade från
två olika forskare, Révérian Rurangwa och Jean Hatzfeld. Informanterna i intervjun är både
tutsier och hutuer, med olika berättelser och historier om folkmordet. Eftersom många hutuer
hamnade i fängelse efter folkmordet kommer intervjuerna som är gjorda på hutuerna vara från
2003 då de friades från fängelset. Med förståelse för källkritik och tidsaspekten så anser jag
fortfarande intervjuerna lämpliga då en av mina frågeställningar vill få svar på den inhemska
bilden av folkmordet. För att visa den inhemska bilden måste även förövarna göra sina röster
hörda. I tidigare studier har ingen jämförelse gjorts mellan den inhemska bilden och den
västerländska nyhetsrapporteringen. Min undersökning blir således väldigt intressant men även
viktig för att se om de olika bilderna av folkmordet stämmer överens med varandra eller om det
finns skiljaktigheter?
1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR
Intentionen med min uppsats är att undersöka om den västerländska bilden av folkmordet, som
det framställs i SvD:s rapportering, stämmer överens med den inhemska bilden av folkmordet
i Rwanda våren och sommarn 1994 eller om det finns avvikelser mellan dem.

Mina frågeställningar är följande:
•

Hur framställs folkmordet i Rwanda av västerländska media våren och sommarn
1994?

•

Speglar den västerländska nyhetsrapporteringen den inhemska bilden av
folkmordet eller finns det skiljaktigheter? I sådana fall vilka?

Linda. Att förråda ett folk – Västmakterna och folkmordet i Rwanda. Stockholm:
Ordfront förlag, (2003), S.4–7
2 Melvern,
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1.3 TIDIGARE FORSKNING
Det här avsnittet kommer att behandla ämnets tidigare forskning. Genom att analysera
forskning som behandlar samma ämne skapas en bättre förståelse kring händelsen och de olika
aktörerna i fråga. Jag har valt att dela upp litteraturen tematiskt för att skapa struktur, ett tema
är en kategori som identifieras av analytikern utifrån dess data.3

1.3.1 TEORETISKA VERK
Gerard Prunier är författare, journalist och forskare om Afrika. I hans bok The Rwanda crisis
history of a genocide belyser han för de två olika folkgrupperna och aktörerna i själva
konflikten. Prunier skriver om den västerländska imperialismens påverkan på konflikten. Enligt
honom ligger den till grund för folkmordet i Rwanda. Prunier skriver även att folkmordet i
Rwanda till en början inte handlade om ett hat mellan hutu och tutsi utan snarare var en
systematisk plan av de europeiska kolonialmakterna under 1900-talet. Den planen innefattade
allt från militära, politiska, och ekonomiska intressen. Prunier vill med sin bok belysa hur
viktigt det är att inte enbart se Rwanda krisen ur ett västerländskt perspektiv. Enligt Prunier är
ett västerländskt perspektiv att utesluta västerländskt inflytande som en orsak av folkmordet.
Prunier vill eliminera de rasistiska kulturmyterna som omger Rwanda folket. De åsikter som
kolonialmakterna framförde för att skapa klyftor och ett hat mellan grupperna tutsi, hutu, twar
och som sedan blev till Rwandas historia av västerländskt inflytande. Prunier visar hur kampen
för kulturell dominans och underkastelse bland hutu och tutsier utnyttjades av rasistiskt besatta
européer. Det skrivs om hur västerländska kolonialister hjälpte till att konstruera en tutsi
dominans genom att ge tutsierna en starkare identitet som en överlägsen rastyp på grund av
deras högre kompetens jämfört med andra svarta rwandier. I sin bok analyserar även Prunier
hur västerländskt media Frankrike, Belgien, Storbritannien och Tyskland rapporterar om
Rwanda 1994, ur deras egna perspektiv. 4
Linda Melvern är en brittisk journalist och forskare i internationell politik vid universitetet i
Aberystwyth, Wales. I över 15år har Melvern studerat folkmordet i Rwanda och FN:s samt
säkerhetsrådets agerande. I hennes bok Att förråda ett folk, västmakterna och folkmordet i
Rwanda berättar Melvern historien om hur individer kunde ha förhindrat folkmordet långt innan
3

Alan, Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder Stockholm: Liber AB. 3:e upplagan, (2018),
S. 703
4 Prunier, Gerard. The Rwanda crisis – History of a genocide. London: C. Hurst & Co. 3: e
upplagan (1998) S. 234–238
6

den ägde rum 1994. Boken avslöjar också den oigenkända hjälteinsatsen hos dem som stannade
kvar och hjälpte till, frivilliga fredsbevarare och de som hjälpte till med akutvård. I Melverns
bok går det även att läsa intervjuer med nyckelpersoner. Det skapas bättre förståelse för
folkmordet och hur Rwanda glömdes bort av västmakterna. 5
Mary Kaldor skriver i sin bok Nya och Gamla krig- organiserat våld under globaliseringens
era flera olika teorier om hur krig har utvecklats med tiden och lägger stor vikt vid de sista
tjugo åren. Hon definierar krigen som ”de nya krigen”. Det som symboliserar de nya krigen är
inte längre två nationer som vill erövra nya landområden, istället ser vi privata, offentliga,
globala och lokala aktörer som utgör en stor del av oroligheterna. De nya krigen blossar upp i
situationer där statens intäkter minskar på grund av att ekonomin går tillbaka och kriminalitet,
korruption, och ineffektivitet sprider sig, våldet privatiseras alltmer till följd av den ökade
organiserade brottsligheten och framväxten av paramilitära grupper som utgör ett stort hot. Det
statliga våldsmonopolet minskar, vilket leder till att staten inte längre har lika mycket makt över
sina medborgare. De som nu är fruktade och centrala aktörer i krigförande länder är paramilitära
grupper, lokala miliser, legosoldater och andra ickestatliga grupper. Globaliseringens framväxt
har även öppnat upp fler möjligheter för dessa grupper. Kaldor ser globaliseringen som en
process där världen sammanlänkas inom de politiska, ekonomiska, militära och kulturella
aspekterna. I takt med detta suddas även gränserna för vad som är internt och externt ut allt
mer.6

1.3.2 ÖGONVITTNESSKILDRINGAR
Jean Hatzfeld är journalist på den franska dagstidningen Libération. I hans prisbelönta bok
Antilopernas list får vi lyssna till de röster som kommit undan döden. Ögonvittnen till
folkmordet berättar i intervjuerna hur de hälsar på varandra när de ses på marknaden, dricker
kaffe tillsammans och arbetar ihop. I maj 2003 släpptes en grupp hutuer ur ett fängelse i
Rwanda. De hade alla dömts för sin delaktighet i folkmordet och kunde nu återvända till sina
hemkommuner. Idag bor offer och gärningsmän tillsammans. I Antilopernas list kan vi läsa hur
offer och förövare träffas på marknader, äter vid samma matbord och tillsammans diskuterar
hur de ska kunna gå vidare från en del av Rwandas mörka historia. En av de frisläppta heter
Innocent, han är jordägare och beskriver situationen följande:
5 Melvern,

Linda (2003), S. 4–7
Mary. Nya och gamla krig – Organiserat våld under globaliseringen era.
Uddevalla: Bokförlaget Daidalos AB, (2002, S. 13
6 Kaldor,
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”Jag har inte hälsat på hos några överlevande, jag har varit rädd för deras trauman.
Vi har mötts på vägen, vi har hälsat på varandra utan några ovänligheter, det har fått
räcka. Jag har inte sett något farligt i deras ögon. Egentligen tror jag att både de och
vi har blivit strängt uppläxade. Jag har blivit anklagad, jag har blivit dömd, jag har
blivit benådad. Jag har inte bett om förlåtelse. Det tjänar ju ingenting till att be om
en förlåtelse som ingen kan ge.” 7
Dessa berättelser om offer och gärningsmän i Rwanda är väldigt unika. Hatzfeld prisbelönta
bok är något utöver det vanliga.

Révérian Rurangwa var bara 15år gammal när han såg hela sin familj bli brutalt mördade
framför hans ögon. I sin bok Men jag överlevde -De dödade mig och min familj i Rwanda i
april 1994. Jag var 15 år. Jag dog inte beskrivs en mäktig berättelse av flera personer som är
ögonvittne till folkmordet men som lyckats överleva. Rurangwa beskriver tragedin som
plågsam men även livsviktig. Något som han måste leva med i resten av sitt liv. När Rurangwa
bad mördarna att ta livet på honom fick han till svars att kulan är mer värd än hans liv. Boken
berättar den nakna sanningen om vad förövarna gjorde på offren under folkmordet och
utelämnar inga som helst detaljer. 8

Rurangwa beskriver precis som Prunier att folkmordet inte är ett rwandiskt folkmord, även om
den har den egenskapen att det begicks i Rwanda, av rwandier mot andra rwandier och
stoppades av rwandier. Vidare skriver Rurangwa om västerländskt tystnad och hur de
västerländska stormakterna inte vågade agera trots att de på goda grunder visste vad som rörde
sig i landet. Denna svekfullhet från stormakterna är en upprepande historia som genomsyrar
hela hans bok. Rurangwa fångar via intervjuer av ögonvittnen och av högt uppsatta personer i
Rwandas elit den inhemska bilden av folkmordet och den västerländska inblandningen under
folkmordet. Ett exempel på västmakternas dubbelmoral beskrivs av Rurangwa följande:
”Detta blodbad som dödade nio av tio tutsier eller en av sju rwandier ägde rum i en
öronbedövande tystna, precis samtidigt som Förintelsemuseet invigdes i Washington
och de stora västerländernas statschefer firade den femtionde årsdagen av de
allierades landstigning i Normandie med att enhälligt försäkra ”Aldrig mer!” Genom

7

Jean, Hatzfeld. Antilopernas list Livonia Print, Lettland. (2009), S. 7
Révérien, Rurangwa. Men jag överlevde – De dödade mig och hela min familj i Rwanda i
april 1994. Jag var femton år. Jag dog inte Libris förlag: Örebro. (2007), S. 9
8
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likgiltighet, feghet eller falskhet lät världssamfundet ytterligare en förintelse
genomföras i Rwanda, trots att man på goda grunder visste vad som rörde sig i
landet.”9

1.3.3 DEFINITIONER
Ben Kiernan är professor i historia på Yale University där han forskar i olika folkmord som vi
människor skådat genom historien. I hans bok Blod och jord-historien om folkmord och
utrotning, från Sparta till Dafur kan vi ta del av flera av hans olika teorier kring vad ett
folkmord är och hur ett folkmord skiljer sig från ett massmord. För att avgränsa min läsning i
hans enastående sjuhundra sidors bok, har jag valt att läsa in mig på hans teori som behandlar
folkmordet i Rwanda samt hans definition om vad ett folkmord är. Kiernan definierar folkmord
följande:
•

Folkmordshandlingar: Det handlar inte bara om att döda, utan också våld som
tillfogar medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada, eller bruket av
annat tvång för att försöka påtvinga gruppens levnadsvillkor, som är avsedda för att
medföra dess fysiska undergång helt eller delvis.

•

Folkmordsmassakrer och utrotning: Det utgörs av kortare, tidsbegränsade
mordsperioder riktade mot ett specifikt, lokalt eller regionalt samfund som utsätts
för dessa massakrer på grund av att det ingår i en större grupp. Folkmordsmassakrer
kommer i tre olika former, statlig organiserad, mellangruppsliga och en kombination
av dessa två.10

Rapháel Lemkin är en amerikansk jurist med polskjudiskt ursprung som började mynta ordet
folkmord 1944. Det engelska ordet genocide kommer från grekiskans genos (ras, stam) och
latinets caedere (döda). Ett folkmord syftar till att utplåna en ras eller folkgrupp. Det handlar
om att utrota dessa människor av det enda skälet att de existerar.11 Folkmord är historiskt sett
ett relativt nytt begrepp. Även om liknande brott har begåtts tidigare under historien fick de
aldrig så enorma konsekvenser som under 1900-talet, då stater försökte utplåna hela
folkgrupper. Förenta Nationerna (FN) bildades 1945 efter andravärldskrigets slut. Grundtanken
bakom bildandet var för att upprätthålla fred och säkerhet och garantera alla människor sina
rättigheter som fria medborgare. Ett år efter bildandet fastslår FN att folkmord är ett brott mot
9

Révérien Rurangwa (2007), S. 12
Kiernan (2010), S. 7–14
11 Révérien, Rurangwa (2007), S. 11
10 Ben,
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mänskligheten och skall därmed kunna straffas. Tre år efter bildandet antogs även
folkmordskonventionen ”om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord” där förklaras
handlingar bakom ett folkmord. Exempel av brott som används är ”Avsikt eller att helt eller
delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp.”12
Folkmordskommissionen blev den första internationella fördrag som skyddar civila under krig.
Det bidrog till att tjänstemän, ledare och civila inte kunde gömma sig bakom staten då de kunde
bli dömda för brott mot de mänskliga rättigheterna.13 Skillnaden mot dödande av människor
som krigshandling, tillexempel USA:s bombningar mot Hiroshima och Nagasaki under andra
världskriget, är att denna form av dödade upphör i samband med att länderna tecknar ett
fredsavtal. Skillnaden således blir att folkmord ses som ett mål i sig, att utrota en folkgrupp.
Några varningssignaler som råder i folkmordssamhällen och som det är viktigt att reagera på är
följande:
•

Propaganda

•

Kategorisering i ”Vi och Dom” införs i lagstiftningen

•

Tvångsförflyttning

I samhällen där folkmord förekommer är det väldigt tydligt att samhället är uppdelat i två ”Vi
och Dom” en folkgrupp anser sig vara finare än den andra vilket resulterar i hat och
tvångsförflyttning. 14 Det finns även olika sätt att dela in människor. Människor kan ses ur olika
kategorier. Det finns olika samhällsklasser där en klass känner sig finare än den andra beroende
på exempelvis hudfärg, svart och vit. Människor delas upp i god och ond, rent och orent samt
mänsklig och djurisk. Syftet med att dela upp människor i olika kategorier är att måla upp en
grupp som den finare och starkare parten medan den andra inte har rätt till sina mänskliga
rättigheter då de upplevs som exempelvis djur.15 Efter andra världskrigets slut i november 1945
står tjugotvå av de högsta nazistiska ledarna inför rätta i Nürnberg och väntar på sin dom. Andra
undkom genom att begå självmord eller fly landet. Av dessa tjugotvå män dömdes tolv till
döden och sju till fängelsestraff av varierande längd. Tre av dem frikändes. Tribunalen

12 Niklas

Ericsson, Magnus Hansson, Micael Petterson (2009). Samband historia plus Bonniers
utbildning AB, Stockholm. S. 408
13 Final report of the Commission of Experts established pursuant to Security Council
resolution
780 (1994). S. 674
14 Niklas, Ericsson, Magnus, Hansson & Micael, Petterson (2009), S. 410
15 Niklas, Ericsson, Magnus, Hansson & Micael, Petterson (2009), S. 410–412
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gentemot de ledande nazisterna kom att förändra människans historia. Även om det inte fanns
någon internationell erkänd definition av begreppet folkmord resulterade domstolarna till att
individen nu skulle stå ansvarig gentemot folkrätten. Traditionellt sett var statssuveräniteten
grunden till folkrätten, men efter Nürnbergtribunalen så kunde nu inte den civila människan
gömma sig bakom staten och dess suveränitet. I framtiden resultera detta till att förövarna i
Rwanda fängslades och fick stå för sitt kast under rättegångarna i staden Arusha i Tanzania. 16

2. TEORI
2.1 G ESTALTNINGSTEORIN
Media i synnerhet har en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Den ska granska makten, sätta
dagordningen samt fritt belysa olika händelser runt om i världen. Media är våra ögon och öron
och har i uppgift att berika oss på information. Tidningarna skapar så kallade ramar som
definierar och diagnostiserar olika problem, vinklade ur olika perspektiv som varierar beroende
på värderingar och ståndpunkter. Tanken att nyhetsmedia endast speglar verkligheten finns det
inget stöd för i forskningen. Faktum att vi lever i en obegränsad värld och att nyhetsformatet är
begränsad resulterar i att journalister, redaktörer och medierna måste prioritera och avgränsa
sig. Avgränsning sker genom val av ämne, berättarperspektiv, av attribut, av källor, av vad som
ska betraktas som fakta och av ord. Vad som skall publiceras, när, hur och var det skall
publiceras.17

Gestaltningsteorins olika definitioner:
•

Mediernas gestaltningar av olika aspekter av verkligheten påverkar människors
uppfattningar av samma aspekter av verkligheten.

•

Hur medierna, genom att gestalta verkligheten på vissa sätt men inte andra,
reproducerar och sprider olika maktcentras och ideologiers sätt att betrakta
verkligheten.

•

Mediernas innehåll och vad de representerar. 18

Det som gestaltningsteorin utgår ifrån är på vilket sätt media väljer att paketera och presenterar
information till allmänheten. Den huvudsakliga tanken för den teorin är att det går att analysera
en händelse ur olika perspektiv och utifrån analysen kunna tolkas på olika sätt. När media sedan
16 Niklas,

Ericsson, Magnus, Hansson & Micael, Petterson (2009), S. 430–431
Nord & Strömbäck Jesper (2014), S. 113
18 Lars, Nord & Strömbäck Jesper (2014), S. 113
17 Lars,
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väljer att publicera en artikel utifrån deras egna synvinkel blir det även människors sätt att se
på verkligheten. Media besitter en stor makt i fråga om att forma den allmänna opinionen till
följd av gestaltning och ställningstagande. Journalister har i uppgift att förmedla nyheter på ett
objektiv och neutralt sätt där vi får ta del av olika nyheter och skapa oss en uppfattning om
situationen för att sedan kunna ta ställning i frågan. De journalistiska normerna som till stor del
grundas på regler kring just objektivitet kringgås ofta då journalisters publikationer till stor del
baseras på starka ställningstaganden och ramverk. Även ekonomiska och politiska intressen
kan ligga i grund för tidningars val av olika nyheter. 19

Gestaltningsteorin utgår ifrån att nyhetsmedia inte beskriver verkligheten som den är utan
formar den utifrån deras egna intressen och hur de själva väljer att se på verkligheten. Jesper
Strömbäck som är professor i medieteknik menar att några av dessa valen är medvetna men en
mycket stor del är rutiniserade, vilket betyder att valen följer de institutionaliserade rutiner som
präglar nyhetsproduktionen. Vidare diskuterar Strömbäck att många val inte uppfattas som val
utan snarare en självklarhet. 20 Att vara journalist innebär också att du ständigt handskas med
val du står inför, vad vill du rapportera om, hur skall det rapporteras och till vems fördel? Går
det att vara opartisk och neutral när ens jobb är att prioritera? Att vara journalist är att välja och
att välja bort. Enligt Strömbäck ska inte journalistiska nyheter ses som en spegling av
verkligheten utan som en rekonstruktion eller gestaltning av verkligheten. Strömbäck skriver
även att teorin bygger på två olika observationer. 21

1. Mediernas beskrivningar av verkligheten inte är en direkt spegling av verkligheten.
Eftersom verkligheten är obegränsad och mediernas utrymme inte är det görs val av
vad som ska ingå, och vad som inte ska göra det.

2. Människors bilder av verkligheten formas av nyhetsmediernas bilder av den.
Effekten ökar i förhållande till hur beroende människor är av media för att få
information om ett specifikt ämne. 22

Under Strömbäcks första observationen finns det några faktorer som kan påverka gestaltningen
och dess betydelse, valet av ord, vilken fakta som redovisas och i vilket perspektiv det redovisas
19
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har en stor betydelse för den första observationen. Dessa faktorer är något ofrånkomligt
eftersom det som publiceras skrivs av människor och inte robotar. Människor gör medvetna
och icke medvetna val dagligen, när vi kommunicerar med andra människor så väljer vi
omedvetet eller medvetet att lyfta upp våra egna intressen och det vi själva tycker är intressant.
Kort och gott att kommunicera är att gestalta. 23

Den andra observationen som teorin bygger på enligt Strömbäck är det som har betydelse för
människors bilder av verkligheten inte är verkligheten i sig utan nyheternas bilder av den. Ju
mer beroende av medierna som människan är för information, desto mer mottagliga är de för
påverkan från media. Exempel på denna observationen är mediernas roll i att presentera
information från andra länder som ligger långt bort ifrån oss och som vi inte har möjlighet att
besöka. Resultatet blir att vi förlitar oss på mediernas gestaltningar av landet eller händelsen.
Genom att media alltid är i behov av den mänskliga faktorn kommer nyhetssidor alltid att vara
påverkade, vissa mer än andra, men nyheten kommer alltid visas ur det perspektiv som
personerna bakom och journalisterna vill framhäva.24

Den första observationen är avgörande för att hitta olika gestaltningar som är återkommande i
nyhetsartiklarna. När dessa gestaltningar är synliga skapas även en bättre förståelse för den
insamlade data och utifrån den går det att genomföra en kvalitativ analys byggd på en teori som
fokuserar på val av ord, begrepp och redovisning av sitt textmaterial.25

2.2 MEDIEFÖRETAG OCH NYHETSBYRÅER
Medieföretag och nyhetsbyråer spelar en avgörande roll i internationell politik då de har ett
stort inflytande över nyhetsförmedlingen. Det är i stor utsträckning de som styr dagordningen
kring vilka nyheter det är som skall publiceras och därmed breda allmänhetens kännedom.
Nyhetsbyråer är företag som lever på att förmedla nyheter och bildmaterial. Nyhetsbyråer är
inte samma sak som medieföretag som SvD eller DN (Dagens nyheter). Nyhetsbyrån har i
uppgift att sälja sitt material till medieföretagen som sedan kan presentera nyheten för sin
kundkrets.26
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I världen finns det fyra stycken stora nyhetsbyråer en i USA och tre i Europa. Den störta
nyhetsbyrån heter AP (Associated press) och har sitt huvudkontor i New York. Den ägs av 1500
amerikanska tidningar, har över 3000 anställda och har 280 kontor runt om i världen. Den
näststörsta nyhetsbyrån är belägen i London och heter Reuters. Reuters fokuserar mycket på
förmedling av ekonomiska nyheter till framförallt banker och företag. Nyhetsförmedlingen är
mindre men Reuters anses ändå vara världens näststörsta nyhetsbyrå. Den tredje största
nyhetsbyrån är AFP (Agence France-Presse) som är en fransk nyhetsbyrå med sitt huvudkontor
i Paris. AFP ägs av franska staten men är i en särskild lag garanterad att staten inte får blanda
sig i verksamheten. På fjärde plats kommer DPA (Deutsche Presse-Agentur) med sitt
huvudkontor i Hamburg. DPA är ett aktiebolag men ingen ägare får inneha mer än 1.5 procent
av aktierna. Detta för att hindra korruption och politisk makt. Sveriges största nyhetsbyrå är
TT-Nyhetsbyrå med sitt huvudkontor i Stockholm. TT ägs av flera svenska tidningar och har
flera kontor runt om i världen. TT köper merparten av sitt utlandsmaterial av Reuters, AFP och
DPA. De utlandsnyheter som SvD publicerar är hämtade från TT som i sin tur köpt det från de
fyra största nyhetsbyråerna. 27
MEDIERS VAL AV NYHETER
De personer på nyhetsbyråer och medieföretag som har i uppgift att välja ut nyheter som skall
publiceras av tidningar kallas för grindvakter. På engelska blir detta gatekeepers. När
grindvakterna väljer ut nyheter utgår dem huvudsakligen ifrån vad de tror nyhetskonsumenterna
vill läsa. Den amerikanska författaren och journalisten Walter Lippmann nämner att de väljer
sådant som väcker känslor och som konsumenterna kan identifiera sig med. Lippmann
exemplifierar identifikation följande:
”Om vi kan sätta oss in i en situation och föreställa oss hur de människor nyheten
handlar om har haft det, ta deras perspektiv, ja då blir vi som nyhetskonsumenter
mer intresserade.”28

I Lippmanns förklaring ges några exempel på hur media väljer nyheter.
•

Avstånd: Är det geografiska och kulturella avståndet stort minskar möjligheten
till identifikation. En olycka i ett grannland har därmed större nyhetsvärde än en
mycket större olycka i Centralasien. Vi har lättare att sätta oss in i hur det måste

27 Lars-Olof,
28 Lars-Olof,
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ha varit när ett tåg spårade ur i Danmark än i Kazakstan. Vi har lättare att byta
perspektiv med människor vi kan se framför oss, människor som liknar oss.
•

Händelser: De är mer lättsålda än långdragna företeelser. En terroristattack
säljer bättre än en artikel om ett långvarigt lågintensivt inbördeskrig. Händelser
som upprepas många gånger tappar i nyhetsvärde. Nyheten om en terroristattack
i ett land som ofta drabbas väcker mindre intresse än om det sker i ett land där
en terroristattack aldrig tidigare har inträffat.

•

Kända personer: Det beror på att det är lättare att identifiera sig med kändisar.
Vi vet hur de ser ut, vad de jobbar med, kanske till och med en del om deras
familjer. Ingen tidning i världen skulle skriva en artikel om en vanlig person som
skulle opereras, men om kungen råkar ut för en liknande operation så blir
intresset större.

•

Bilder: Om nyheten kompletteras med bildmaterial ökar vårt intresse. Vi får
lättare att identifiera oss med de människor som berörts av nyheten om vi ser
dem på bild.29

3. KÄLLMATERIAL & METOD
Under detta kapitel kommer mitt källmaterial att diskuteras och presenteras närmare. Arbetets
tillvägagångssätt kommer att introduceras och stegvis redogöras för att skapa förståelse för hur
de olika tidningsartiklarna och intervjuerna analyserats. En kvalitativanalys har brukats för att
genomföra min studie.
3.1 K ÄLLMATERIAL
I mitt källmaterial har jag valt att använda mig av två forskare Hatzfeld och Rurangwa som har
intervjuat de överlevande. Genom att använda mig av intervjuer av överlevande vill jag få den
inhemska bilden av folkmordet, ögonvittnen från båda parterna (tutsier och hutuer) skapar en
helhetsbild som möjliggör förståelse. Källmaterialet jag använder mig av är även en del av min
tidigare forskning som analyserats. Insamlingen av data har skett i två olika faser. Den första
fasen gick ut på att hitta material för den inhemska bilden av folkmordet. Detta gjordes via olika
databaser som Högskolan I Halmstad erbjuder, Onesearch och diva–portal. Sökorden som
användes var följande: Rwanda och folkmord. Efter att analyserat alla resultat gjordes ett urval
efter relevans för studien. De forskningar som fokuserade på FN:s arbete och inte besvarade
frågeställningarna valdes bort. Efter att jag läst och fördjupat mig i litteraturen samt

29 Lars-Olof,
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forskningarna använde jag mig av en medieretorisk textanalys som presenteras närmare under
avsnitt 3.2. Intervjuerna som valdes var de två första från Rurangwa i hans bok Men jag
överlevde och de tre första från Hatzfeld i hans bok Antilopernas list. Innan själva läsningen
påbörjat hade jag kunskap om att de intervjuade från Rurangwa var av folkgruppen tutsi och de
intervjuade från Hatzfeld var av folkgruppen hutu. Denna metod har använts för att innehållet
i texten inte skall påverka mitt beslut till val av intervjuer.
I ämnet historia är källan avgörande för att granska en händelse. Källan blir viktig då historia
är ett ämne som kan sträcka sig en lång tid tillbaka. I min undersökning har jag försökt
kombinera källor som är tagna ur tiden när händelsen utspelade sig med nyare studier och
litteratur för att förstå folkmordet ur olika perspektiv och se om bilden av folkmordet förändrats
över tid. Genom att använda mig av källor som är under folkmordets samtid så innebär det att
jag tar del av själva händelseförloppet. Denna typ av källor kallar vi för kvarlevor. De
kännetecknas av att det finns en hundraprocentig överensstämmelse mellan händelsen och
källans upplevelse och verklighet i tid och rum. 30 Alla påståenden i källan behöver dock inte
stämma, källan kan vara missvisande.
När jag analyserat de valda intervjuerna har jag utgått från de källkritiska kriterierna tendens
och samtidighet. Dessa olika kriterier går att förklara följande:
Tendenskriteriet: Är källan tillkommen i en bestämd avsikt? Vill den ge en ”vinklad” bild av
förloppet? Om källan är partisk/subjektiv så blir framställningen felaktig. Vilket urval bygger
källan på? Hittar du värderingar i källan? Fundera över vilken referensram/historiska
glasögon=förståelse/kunskap/fördomar som källan har. En persons referensram styr tolkningen.
En tillförlitlig källa är tendensfri och objektiv. 31
Samtidighetskriteriet: En källa bör ligga det skildrande förloppet så nära som möjligt i både tid
och rum, för att vara tillförlitlig. Ju längre tid som har gått desto osäkrare blir uppgifterna.
Människor glömmer och minnet bearbetar händelse och förändrar bilden av det förflutna. 32
Eftersom dessa intervjuver är genomförda på personer som är en del av händelsen så måste jag
förhålla mig källkritisk till informanterna. Torsten Thuren som forskar inom källkritik skriver
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i hans bok Källkritik (2005) för att ett påstående skall vara trovärdigt måste den bekräftas av
minst två oberoende källor. Vidare skriver Thoren att om man misstänker att en källa är
tendentiös måste den kompletteras med andra källor med motsatt tendens för att källan skall
anses trovärdig. Thuren är även väldigt skeptisk till att det finns tendentiösa källor och menar
på att vi kan förutsätta att alla källor har någon form av tendens. 33
Informanterna jag använt mig av i min undersökning är tendensiösa då de inte beskriver
händelsen ur olika gruppers perspektiv. Informanterna skyller händelsen på de olika parterna
och fördömer varandra för folkmordet. Några av informanterna (hutu) genomförde intervjuerna
efter att de släpptes fria från fängelse 2003 vilket medför att de fått analysera händelser under
flera års tid. Det är viktigt att ta hänsyn till aktörsperspektivet vilket innebär ju närmre en
händelse ligger oss i tid och rum, desto större är risken/fördelen att vi har en bestämd
uppfattning om händelsen då vi känner oss involverade. Att informanterna är tendensiösa
påverkar inte min studie då jag vill skildra hur de olika parterna ser på folkmordet. Reliabiliteten
i min undersökning går att göra mer tillförlitlig genom att använda sig av fler intervjuer. På
grund av tidsbrist har jag varit tvungen att begränsa mitt material. Jag är medveten om att detta
påverkat min reliabilitet när det kommer till analys av den inhemska bilden av folkmordet. För
vidare forskning rekommenderar jag analys av fler intervjuer för att stärka reliabiliteten i
arbetet.34
Den andra delen av mitt källmaterial är hämtad från SvD:s historiearkiv. Artiklarna som är
hämtade rapporterar om folkmordet. SvD har även en ledarplats som obunden. På deras
hemsida skriver tidningen att de är en riksspridd morgontidning som varje dag når cirka en halv
miljon människor som är prenumeranter. SvD har en sektion för utrikesnyheter. På deras
hemsida har de även ett onlinearkiv där alla utgivna nummer redan från mitten av 1800-talet
finns dokumenterat.
De artiklar som hämtats från SvD:s historiearkiv finns tillgängligt på deras hemsida. För att få
tillgång till historiearkivet krävs en prenumeration på deras tidning. I historiearkivet finns det
möjlighet att begränsa sitt sökande till årtal. Årtalet jag sökte på var 1994 då folkmordet börjar
i en större skala att ta form och upp till en miljon människor mördades. Året 1994 valdes av
den orsaken att folkmordet ägde rum det året. Begränsningen gjorde det möjligt för mig att
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hitta de nyheter som är relevanta för min studie. Utöver årtal finns även en sökmotor där det
går skriva in ord, begrepp eller namn. Efter att ha sökt på ett av alternativen visas alla
tillgängliga resultat. Orden jag sökte på var Rwanda och folkmord i Rwanda. Efter sökandet på
exempelvis ”Rwanda” så kom alla artiklar med ”Rwanda” i sin text under den perioden fram.
Anledningen till att västerländska tidningar använde sig av samma nyheter är för att majoriteten
av artiklarna som publicerades använde uppgifter som var köpta från olika nyhetsbyråer. Med
andra ord så var det inte SvD:s reportage eller reportrar som var på plats i Rwandas huvudstad
Kigali. Den första svenska reportern från SvD som var på plats i Rwanda var Gunilla von Haag.
Gunilla åkte ner samtidigt som de enorma flyktingströmmarna var på väg till Uganda och
Tanzania 21/6–1994. De inköpta artiklarna användes av flera länder i Europa men även USA.
Efter att ha läst flertal artiklar valde jag fem stycken som jag använde mig av. En diskursiv
ögonblicks metod har använts för att välja ut artiklarna. Denna metod inom kritisk diskursanalys
går ut på att analysera större händelser. Media professorn Anabela Carvalho definierar större
händelse till exempelvis, större sociala förändringar, terrorattentat, politiska val, vetenskapliga
fynd, naturkatastrofer, större fynd eller uttalanden av personer i maktposition. Vidare förklarar
Carvalho att media ibland riktar sina ögon på ett specifikt land under en viss period när något
utöver det vanliga utbryter i landet. Dessa unika händelser rubbar ofta mediernas diskurser som
vanligtvis följs i media. Det som kritiskdiskursiva ögonblick syftar till är att förmedla en bättre
sammanfattning på större händelses påverkan i massmedia. 35
Den första artikeln som valdes var efter att Rwandas och Burundis presidenter omkommit i en
flygnedskjutning. Orsaken till att jag valt den artikeln och händelsen är för att konsekvenserna
blev enorma och inbördeskriget i Rwanda triggades upp ordentligt och ett nytt inbördeskrig
började som så småningom resulterar i folkmordet. Den andra artikeln som valts är en
fortsättning på den första nyheten då den uppger mer information kring de olika aktörerna och
vilka som ligger bakom de olika dåden. Den tredje artikeln har valts då det var den första
artikeln som resulterade i att ordet ”folkmord” dök upp efter mitt sökande i SvD:s sökmotor.
Den fjärde artikeln handlar om när Ugandas president Yoweri Museveni är i Norge på en
handelsdelegation och får frågor om sitt grannland Rwanda samt Musevenis syn på kriget och
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hur Uganda har påverkats av kriget. Denna artikel har valts då presidentens syn på
inbördeskriget är något nytt som inte tidigare har redovisats i västerländskmedia. De
uppmärksammas och efter uttalandet så väljer flera tidningar att skicka egna reportrar och
korrespondenter till Rwanda för att få mer information kring vad som egentligen händer i
Rwanda. SvD skickade sin första reporter Gunilla von Haag till Rwanda den 21/6–1994 och
hennes första artikel blev min femte och sista att analysera. Artiklarna har analyserats efter
gestaltningsteorin, ett frågeschema har skapats för att skapa en mall att förhålla sig till under
läsningen. Frågeschemat presenteras närmare i avsnitt 3.2.
3.2 METOD
3.3 MASSMEDIERETORISK TEXTANALYS
För att analysera intervjuerna har ett textanalytiskverktyg använts. Denna metod ger möjlighet
att skapa struktur i sökandet efter gestaltningar. Genom att använda en redan befintlig
analysmodell innebär det att forskaren redan har klart för sig vad i texten som skall undersökas.
Analysmodellen är baserad på de vanligt förekommande frågorna inom forskningen. Denna
deduktiva metod är effektiv nom forskning då det ger möjlighet att jämföra resultaten med
tidigare forskning.

Massmedierretorisk textanalys handlar enligt Britt Hultén om:
”Förmåga att analysera journalistikens texter och synliggöra dolda budskap, förstå
vad de betyder och vilka känslor de väcker är viktiga i en tid då mediekulturen i allt
högre grad bestämmer hur verkligheten ska tolkas.”36

I min kvalitativa analys kommer jag att använda mig av en massmedierretorisk innehållsanalys
då den är en tolkande metod som både bidrar till förståelse och ett djup i texten men även
samband till dess tidkontext. Denna analysmodell är ett uttryck som ifrån början myntades av
Bengt Nerman som är lärare vid journalisthögskolan i Stockholm. I hans bok Massmedieretorik
från 1973 beskrivs det att begreppet bygger på den klassiska retoriken som är hämtad från
antikens Grekland. Den klassiska retorikens har i uppgift att undersöka tal. Undersökningen
skulle omfatta val av ord, begrepp, språk, effekt och funktion. I språket så finns det dolda och
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öppna budskap som skall tolkas av folket, på samma sätt arbetar journalister idag menar Bengt
Nerman.37
Den modell som jag kommer att tillämpa i min analys är den som beskrivs av Kristina
Lundgren, Birgitta Ney och Torsten Thurén. I deras bok Nyheter-att läsa en tidningstext
beskrivs det hur kritisk läsning av en text kan undersöka bland annat språk, innebörd, faktaval
och begrepp. Denna modell går att tillämpa på olika texter vilket passar min analys av
intervjuerna väldigt bra.38

Enligt författarna så krävs det lite förarbete innan själva analysen kan börja, läsaren måste till
en början skapa sig en förståelse för vilken typ av text det är som ska analyseras, var texten är
publicerad, vem som har skrivit texten, vilken genre den tillhör och slutligen under vilket
sammanhang texten är publicerad. Efter att dessa frågor är besvarade går det att börja med de
sex kardinalfrågorna som svarar på: Vad har hänt? När har det hänt? Vem har gjort det? Vart
någonstans har det skett? Hur gick det till? Och varför har det hänt? 39

Författarna har lagt fram en analysmodell som innefattar tio stycken analysfrågor för att få svar
på de sex kardinalfrågorna. Dessa frågorna är tillämpade för att kunna svara på olika texter som
behöver analyseras:

1. Vad handlar texten om och vilken fakta presenteras? Vilka källor finns med i
texten?
2. Vad presenteras i förgrunden i texten respektive i bakgrunden? presenteras
eller omtalas?
3. Hur är ordvalet i texten? Inbjuder texten läsaren till att skapa sig egna åsikter
om händelsen?
4. Hur ser anföringsorden i texten ut? Är de neutrala eller mer beskrivande?
5. Ur vilket sammanhang och vilken miljö presenteras texten? Hur presenterar
journalisten platsen för händelsen? Använder sig journalisten sig av nyckelord
för att beskriva platsen och hur påverkar det intrycket av händelsen?

Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén Torsten, Nyheter – Att läsa tidningstext,
Stockholm: Ordfront förlag (2009), S. 52
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6. Används det retoriska begrepp i texten? Beskrivs händelsen ur ett jämförande
perspektiv? Vilka ord används vid beskrivandet? Förekommer värdeladdade
ord i texten?
7. Finns det liknelser i texten? Anges det några stereotypa bilder?
8. Hur beskrivs händelsen? Enkelt eller problematiserande?
9. Stämmer brödtexten överens med det som rubriken? Finns motsägelser i
texten? Är det något i texten som inte stämmer vad gäller presentation,
ordvalet, val av källor, statistik eller annat?
10. Saknas det något i texten som borde ha presenterats och skulle det ge texten en
annorlunda betydelse om det tillförts?
Med hjälp av de relevanta frågorna för min frågeställning kring den inhemska bilden utförs en
analys på intervjuerna som möjliggör en diskussion kring den inhemska bilden och om den
stämmer överens med den västerländska bilden av folkmordet från Rwanda eller om det finns
avvikelser och i så fall vilka.40

För att analysera nyhetsartiklarna används gestaltningsteorin, för att hitta olika gestaltningar
som är relevanta för undersökningen. För att hitta de olika gestaltningarna har jag valt att
använda mig av ett frågeschema. Frågorna som har konstruerats är till för att skapa en mall att
förhålla sig till för att uppnå studiens syfte och frågeställningar. Gestaltningsteorins utgår ifrån
hur vida media väljer att paketera och presenterar information till allmänheten. Den
huvudsakliga tanken för teorin är att det går att analysera en händelse ur olika perspektiv och
utifrån analysen kunna tolkas på olika sätt.41 Under första observationen finns det några faktorer
som kan påverka gestaltningen och dess betydelse, valet av ord, vilken fakta som redovisas och
i vilket perspektiv det redovisas. Frågeschemat måste med andra ord besitta dessa faktorer för
att skapa tydlighet och utvinna gestaltningar för att jag skall kunna utföra min studie.
Frågeschemat jag har valt att använda mig av är följande. 42
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Frågeschema
Textanalys
1.Vad är det för händelse som beskrivs?
2.Vilka ord (värdespråkbruk) används för att framställa händelsen
3.Vilka personer och aktörer nämns och hur beskrivs de i förhållande till varandra?

3.4 AVGRÄNSNING
Studien utgår ifrån en komparativ innehållsanalys mellan den västerländska och inhemska
bilden av folkmordet i Rwanda. För att analysera den västerländska synen av folkmordet har
jag valt att avgränsa mig till SvD. Av de artiklar som var tillgängliga valde jag fem stycken som
skulle analyseras då många av de artiklar som publicerades inte nämnde någon ny information
utan återberättade situationen. Eftersom det finns tusentals med intervjuer från folkmordet i
Rwanda har jag valt att avgränsa mig till fem stycken som jag har analyserat närmare och
fördjupa mig i. Intervjuerna analyserades med hjälp av en analysmodell som består av tio olika
frågor. Av dessa tio frågorna har jag valt bort hälften då alla frågor inte är relevanta för min
frågeställning. Följande frågor har jag valt bort:

1. Hur ser anföringsorden i texten ut? Är de neutrala eller mer beskrivande?
2. Saknas det något i texten som borde ha presenterats och skulle det ge texten en
annorlunda betydelse om det tillförts?
3. Stämmer brödtexten överens med det som rubriken? Finns motsägelser i
texten? Är det något i texten som inte stämmer vad gäller presentation,
ordvalet, val av källor, statistik eller annat?
4. Ur vilket sammanhang och vilken miljö presenteras texten? Hur presenterar
journalisten platsen för händelsen? Använder sig journalisten sig av nyckelord
för att beskriva platsen och hur påverkar det intrycket av händelsen? 43
5. Hur är ordvalet i texten? Inbjuder texten läsaren till att skapa sig egna åsikter
om händelsen?

43
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4. HISTORISK BAKGRUND
Under detta kapitel kommer det att presenteras hur Rwandas historia har förändrats över tid.
Utgångspunkten är Berlinkonferensen 1884 när stormakterna Frankrike, Tyskland, USA och
Storbritannien delade upp Afrika. Rwanda kom att hamna under tyskt styre. Anledningen till
att jag valt att använda mig av Berlinkonferensen som utgångspunkt är för att Rwandas historia
kom att förändras drastiskt under tyskarnas makt. Bakgrunden till folkmordet och Rwandas
historia ger en förståelse för hur de olika kulturella folkgrupperna och de politiska partierna
gick tillväga för att ta över makten i landet. Det diskuteras även hur Belgien med sin politik och
maktutövande lyckades göra rasskillnaden större i landet och skapa ett större hat mellan
folkgrupperna tutsi och hutu. Denna raskamp resulterade även i ett inbördeskrig som ligger till
grund för folkmordet.44
4.1 RWANDAS HISTORIA
4.1.1 RWANDA UNDER TYSKT STYRE
Rwanda beskrivs som landet med tusen kullar i hjärtat av Afrika. Det är ett litet land som
gränsar till Kongo, Uganda, Tanzania och Burundi. Rwanda är ett land med ungefär tolv
miljoner invånare. I Rwanda finns få utvinningsbara naturresurser som kan generera kapital.
Den största delen av invånarna arbetar med jordbruk och handel. Rwanda kallas för landet med
tusen kullar då terrängen till stor del består av kullar och berg. Landet har genom historien alltid
styrts av olika tutsikungar som tillhör folkgruppen tutsi. Dessa kungar har haft kontroll över
befolkningen med hot och våld. 45
Rwandas historia kom att förändras väldigt mycket efter Berlinkonferensen 1884. USA och de
europeiska stormakterna, Frankrike, Tyskland och Storbritannien möttes för att diskutera hur
erövringarna av Afrikas kontinent skulle gå till väga. Berlinkonferensen resulterade i att Afrika
delades upp i två delar där Tyskland fick öst som Rwanda var en del av. Rwanda var innan
kolonialmakten ett land som var uppdelad i fungerande kungadömen som styrdes av tre olika
grupper, twar, hutu och tutsi. Dessa grupper talade samma språk som heter kinyarwanda.
Folkgrupperna hade även en gemensam historia och majoriteten av befolkningen hade
kristendomen som religion, en liten procent av befolkningen var muslimer.46 Det som skiljde
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grupperna åt var deras arbetsuppgifter eftersom kolonialmakterna delat upp folkgrupperna och
givit dem olika arbeten beroende på deras klass och enligt tyskarna ”Utseende”. Twar utgjorde
en liten grupp av folket med deras knappt en procent av hela befolkningen. Denna grupp bestod
av jägare och samlare. Twarer beskrivs som pygméer och därav arbetade dem i gruvorna. Den
andra gruppen var hutu som var en majoritet av befolkning på hela 85 procent. Hutuerna
arbetade som bönder då de hade grövre kroppsliga drag. Den sista gruppen var tutsi som var
långa och smala män och hade i uppgift att vara boskapsskötare. När tyskarna intog Rwanda
pågick det en maktkamp om vem som skulle få styra, hutu eller tutsi.47

Tysklands kolonialarmé Schutz-truppe invaderade de autonoma hutukungarikena i norra
Rwanda och krossade motståndet med hjälp av kungliga tutsigrupper och hutusoldater från
södra delen av landet. Detta blev inledningen till en kolonial erövring som förstärkte
skillnaderna och förvärrade konflikterna mellan hutu och tutsi. Resultatet blev att många hutuer,
särskilt i norra delen av Rwanda fick bittra minnen av tutsiernas styre och i vissa fall även kände
fientlighet mot tutsier från den integrerade södra delen av landet. 48 Tyskarna lovade att den tutsi
kung som fick mest makt fick styra under tyskarnas beskydd. Tyskarna skulle låta makten gå
via ett indirekt styre till en tutsifamilj då tyskarna kände att de var kompetenta nog att få styra.
Klyftorna mellan hutu och tutsi ökade och de höga tjänsterna, posterna och arbeten gick till
tutsi befolkningen vilket skapade ännu större hat från hutuerna. 49

4.1.2 RWANDA UNDER BELGISKT STYRE & REVOLUTION
Efter första världskrigets slut och tyskarna förlust så delades Afrika återigen upp av
kolonialmakterna. Belgien fick i uppdrag av Nationernas Förbund (NF) 1916 att ta över
Rwanda. De belgiska trupperna fortsatte erövringen och införlivade de norra huturikena i det
norra tutsikungariket i centrala Rwanda, och den belgiske förvaltningen förstärkte den tidigare
mycket flytande skillnaden mellan hutu och tutsi genom att förse befolkningen med
identitetskort där deras etnicitet tydligt framgick. 50
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Denna förändraring kom att bidra till oroligheter under 1950-talet. Hutuerna kände sig
underrepresenterade och krävde omedelbart en demokratiseringsprocess där de skulle få mer
inflytande över några av de högre posterna. Hutuerna var missnöjda över att blivit orättvist
behandlade och blivit tilldelade sämre arbetsuppgifter. De visade sitt missnöje genom att
attackera de myndigheter som dominerades av tutsierna. Många tutsier fick se deras hus brännas
ner till marken och resulterade i att tusentals tutsifamiljer valde att fly från Rwanda.

Oroligheterna var början till en revolution som startade 1959. Tanken var att försvaga tutsiernas
maktställning i Rwanda, det var även under denna revolution som hutuerna lyckades döda den
regerande tutsi kungen. Vem som mördade honom är oklart och framgår inte. 51 Belgarna
framställde våldet som ett rasproblem mellan hutu och tutsi och den 11 november 1959 införde
Belgien militärstyre och landets öde lades i händerna på den belgiske överste, Guy Logiest som
omedelbart började ersätta tutsihövdingar med hutuer och tillkännagav för de belgiska
tjänstemännen att hutuer i framtiden skulle favoriseras i förvaltningen. Samtidigt försökte
belgarna få folket att tro att förändringen berodde på samhällsrevolutionen och inte deras egna
intresse i att skapa en starkare majoritet bland folket. 52

Detta våld mot tutsi resulterade i en växande flyktingkris då tutsierna ville söka sig till
grannländer för att söka skydd och trygghet. Utvandringarna fick FN:s generalförsamling att
agera och i februari 1962 upprätta en särskild kommission av fem medlemsstater för att se till
att Rwanda så snart som möjligt blev oberoende och att flyktingarna skulle kunna återvända. 53
FN–kommissionen hade fullmakt att arbeta för att mänskliga rättigheter skulle följas i Rwanda.
De hade i uppgift att upprätthålla lag och ordning och övervaka de belgiska militära styrkornas
tillbakadragande. FN upptäckte under ett besök i Rwanda i mars 1962 att tutsierna som etnisk
minoritet brutalt hade stötts ut från den sociala och politiska scenen. 54

UNAR (Union Nationale Rwandaise) som var ett tutsiparti samtidigt som det var ett
promonarkistiskt och anti-belgiskt parti hade sen deras bildande den tredje september 1959
bönat för hjälp av FN:s kommission. Partiet klagade på allt från övergrepp mot deras tjänstemän
till tortyr och mord mot tutsifolket i Rwanda. UNAR menade på att detta våld var systematiskt
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och avsett för att eliminera tutsi befolkningen. UNAR krävde ett omedelbart agerande från FN
och ville inleda en rättslig undersökning i landet för att säkerställa att hutu-makten inte skall
bryta mot de mänskliga rättigheterna. 55 Motståndaren till detta parti var den extrema
Parmehutupartiet med Kayibandas som ledare. Det var ett elit-hutuparti som samtidigt hade
stöd av belgisk militär. När Kayibandas fick stå till svars inför FN-kommissionen så försäkrade
han att stabiliteten hade återställts och att den senaste tidens våld i Rwanda orsakats av
kolonialisternas maktfördelning i Rwanda. Han försäkrade FN-kommissionen att hans regering
ville se flyktingarna återvända. Av kommissionärernas rapport framgår det tydligt att de inte
trodde på honom.56
4.1.3 PRESIDENT HABYARIMANA
I en statskupp 1973 störtades Kayibandas regim av Rwandas överbefälhavare Juvernal
Habyarimana. Han hade stöd av majoriteten av hutubefolkningen som ville se förändring i
Rwanda. Överbefälhavaren valde att placera ut sina närmaste män på de högre posterna runt
om i landet för att få stadigare kontroll över alla områden i Rwanda, även de tutsidominerade.
1975 så förklarade president Habyarimana sitt politiska parti MRND (Mouvement
révolutionaire national pour le dévelopement) som det enda tillåtna paritet i Rwanda. Frankrike
var det land som stöttade presidenten och partiet inledde snabbt ett samarbete inom det militära
och upprätt gjorde ett utbildningsavtal. Under de följande femton åren så ersatte Frankrike
långsamt Belgien som den utländska bundsförvant samt att ekonomiska och militära garantier
utlovades vilket var mer än vad Belgien kunde erbjuda. 57 Tutsi befolkningen var självklart
missnöjda men inga statskupper förekom då folket var trötta på krig. Tutsi befolkningen hade
fortfarande möjlighet att utbilda sig på nationella universitet, äga affärsverksamheter och det
förekom inte mord beroende på etnisk tillhörighet.58

1990 var året som kom att förändra Rwandas historia och var startskottet till ett massmord.
Tutsiflyktingar som hade flytt till grannlandet Uganda ville återfå sin identitet och återvända
till sitt land för att ta över makten. Överbefälhavaren som sedan tog platsen som president
införde en lag som menar på att det inte är lagligt att återvända hem efter att ha flytt landet. Alla
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återvändande skulle arresteras.59 Rebellgruppen som kallade sig själva FPR (Front Patriotique
Rwanda) inledde en invasion som fick kraftiga motreaktioner från hutuerna. Hatet eskalerade
snabbt och ett inbördeskrig var snart ett faktum.60 Inbördeskriget stod mellan två olika makter
FPR och Hutu-Power som tillhör den radikala kraften i Habyarimanas parti med stöd av
Frankrike. Orsakerna till FPR:s återvändande var av flera olika aspekter, dels att tutsifolket var
i minoritet och blev orättvist behandlade i det egna hemlandet Rwanda men även att
förhållandena i Uganda inte var så stabila. En uppskattning av FN:s flyktingkommissarier
UNHCR tydliggjorde att det var två miljoner rwandier som var på flykt 1990, av dem levde
niohundra tusen rwandier vid gränserna i permanenta tält som ICRC (Internationella Röda
kors–kommittén) bidrog med. 61
4.1.4 ARUSHA AVTALET
Under inbördeskriget 1990 till 1992 var det många tutsier men även moderata hutuer som var
på flykt till främst grannländerna. De flydde från krig och oroligheter från det egna landet.
Striderna i huvudstaden Kigali var ingen hållbar situation och internationella samfundet var
tvungna att hitta en lösning som resulterade i fred. Striderna som pågick mellan president/
överbefälhavares styrkor och FPR fick enorma konsekvenser. Över tvåhundra tusen döda och
en miljon människor på flykt. Det internationella trycket kom från främst Belgien, Frankrike,
USA och afrikanska enhetsorganisationen OAU för att få fram en fredlig lösning. Förhandlingar
inleddes i Tanzania och staden Arusha där den östafrikanska gemenskapen har sitt huvudkontor
den första juli 1992. 62 Förhandlingar tog lång tid och efter tretton månader av samtal så
undertecknades ett avtal mellan presidentens parti och FPR. De inblandade länderna och alla
diplomater jublade över vad de hade åstadkommit. Arushaavtalet sågs som ett av de bästa
avtalen som förhandlats fram av OAU i Afrika.63

Avtalet var en handling av radikala förändringar från alla parter. Den omfattade politiska och
militära reformer som skulle resultera i en demokratiskregering. Dessa förändringar skulle vara
övervakade till en början av en neutral internationell styrka. Presidentens makt skulle vara mer
ceremoniell och regeringen skulle få den beslutande rätten i Rwanda. Avtalet skulle genomföras
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under en längre period och tillsvidare skulle Rwanda ha en övergångsregering bestående av
representanter från de tre olika politiska blocken, president Habyarimanas politiska parti, de
interna oppositionspartierna och FPR. Övergångsregeringen skulle ha makten i högst tjugotvå
månader innan den demokratiska regeringen skulle ta över. OAU utsåg Faustin Twagiramungu
från den största oppositionspartiet MDR till premiärminister för att ha makten under
övergångsperioden. 64

I de olika politiska partierna fanns det extrema rörelser som motsatte sig Arusha avtalet, de
olika partierna hade ingen tillit till varandra. I avtalet framgick det att alla politiker skulle bli
granskade. Detta innebar en stor risk för de olika partierna då många hutu-politiker tillåtit mord
och massaker. En av politikerna var presidentens fru som var ledare för Akazu. Hon var ledare
för ett extremt nationalistiskt parti som hade sina rötter i Habyarimanas parti. Avtalet var inte
till någon politikers fördel, utan bara folket. FPR:s vice ordförande Pattric Mazimhaka som
deltog under förhandlingarna i Arusha säger att ingen i FPR-ledningen hade förtroende för
Habyarimana och hans politiska parti. Pattric menar på att Habyarimana aldrig var uppriktig
när han förhandlade och skrev på avtalet. Enligt FPR-ledningen var det ett sätt för honom att
minska det internationella trycket som satte press på honom för en period. FPR satte sin tilltro
till världssamfundet och den internationella fredsbevarande styrkan som skulle patrullera i
Rwandas gator, de ansåg att världens ögon nu var på Rwanda och att situationen skulle lugna
ner sig till en början. 65

4.1.5 FOLKMORDET I RWANDA 1994
President Habyarimana dog i en flygkrasch den 6 april 1994 i Rwandas huvudstad Kigali.
Flygplanet sköts ned innan landning men ingen grupp tog på sig dådet. Det rådde kaos i landet
och den höger radikala Hutu-Power tog makten i landet. I ett radiomeddelande beskrevs
tutsierna som kackerlackor vars närvaro krävde en ”stor utrensning”.66 Den dagen kom att bli
startskottet för folkmordet och de utsatta för folkmordet var tutsier och de moderata hutuer som
inte dela samma politiska meningar som den radikala hutugruppen hutu-power. Även FN:s
fredsbevarande styrkor angreps eftersom de blev anklagade till att ha störtat presidentens plan. 67
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Våldet bröt ut samma timme som planet hade skjutits ner och en dag senare hade 10 belgiska
fredssoldater mistat livet. Resultatet blev att Belgien valde att dra tillbaka sina trupper och ett
etniskt folk rensning som varade i ungefär tre månader tog fart i Rwanda. I radiokanalerna
uppmuntrades folket till att stå upp för sin ras och vinna kriget mot de ”orena-rwandier” som
tagit över deras land. Folkmordet bidrog även till att inbördeskriget mellan regeringstrupperna
och FPR inleddes på nytt. Den artonde juli 1994 lyckades FPR med hjälp av tutsiflyktingar från
Uganda och Tanzania återta makten i Rwanda och besegra de extrema regeringstrupperna. Efter
att dessa extrema trupper besegrats brukar man säga vara slutet på folkmordet. UNCHR
beräknar att 1994 så mördades upp till en miljon tutsier och två miljoner rwandier hade lyckats
fly landet, många av dem hutuer som deltagit i försöken att utrota tutsibefolkningen. 68

5. ANALYS & RESULTAT
I detta kapitel kommer de olika artiklarna och intervjuerna presenteras och diskuteras. Genom
att framställa olika gestaltningar med hjälp av teori och analysmodell hoppas jag kunna besvara
mina frågeställningar. Resultatet av min kvalitativa undersökning kommer att framställas och
samtalas kring. Till en början kommer intervjuerna analysera med hjälp av medieretorisk
textanalys. Därefter kommer artiklarna analyseras med mitt frågeschema. Det kommer även
presenteras hur vidare forskning kan utföras på de samlade materialet.
5.1

INTERVJU 1–5

Hatzfelds bok
I maj 2003 släpptes en grupp hutuer ur ett fängelse i Rwanda. De hade alla dömts för sin
delaktighet i folkmordet 1994. Efter att de släppts så återvände förövarna till deras hemkommun
strax söder om huvudstaden Kigali. Tidigare hade dessa hutuer bott tillsammans med
sextiotusen tutsier. Av dessa överlevde en av sju tutsier från kommunen. Idag bor dessa
tillsammans sida vid sida och träffar på varandra dagligen vid stadens marknad. Den franske
journalisten Jean Hatzfeld har lyssnat till deras berättelser. Intervjuerna som är tagna från denna
prisbelönta bok genomfördes 2003 men själva boken släpptes 2009. De tre första intervjuerna
är från Innocent Rwililiza, Claudine Kayitesi och Eugénie. Det är ett historiskt dokument om
den oerhört svåra vardagen som följde katastrofen i Rwanda.69
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Intervju 1
Innocent Rwililiza som är en hutu från den södra delen av Rwanda säger i en intervju till den
franska journalisten Jean Hatzfeld att folkmordet började långt innan april 1994. Rwililiza
berättar om all den noggranna planering från västmakterna som ligger till grund för folkmordet.
Vidare nämner han att ett folkmord bör fotograferas innan dödandet börjar för att visa ansiktena
hos de som planerar allt, förråden med macheteknivar. Vapnen som hämtades från Egypten och
det hemliga samförståndet hos den franska militären eller de belgiska prästerna. Enligt Rwililiza
så är det okunskap från de västerländska stormakterna som resulterade i ett växande hat mellan
de olika folkgrupperna i Rwanda. De olika folkgrupperna tillhör samma land med samma kultur
och språk, det växande hatet var ett resultat av västerländska maktfördelning i landet menar han
och säger följande kring till folkmordet:
Enligt min åsikt är sådana bilder av förberedelserna och uppsåten de enda som är
viktiga för utlänningar för att förstå mekanismen i det som hände. 70

Bilderna som finns kvar idag är till för att övertyga de misstrogna och motsäga dem som vill
förneka. Men folkmordets innersta verklighet tillhör dem som upplevt folkmordet, och den
måste de behålla för sig själva, den är inte något som kan delas med vem som helst nämner
Rwililiza.71
Analys
Analysen har genomförts med följande frågor:
1. Vad handlar texten om och vilken fakta presenteras?
2. Finns det liknelser i texten? Anges det några stereotypa bilder?
3. Används det retoriska begrepp i texten? Beskrivs händelsen ur ett jämförande
perspektiv? Vilka ord används vid beskrivandet? Förekommer värdeladdade ord
i texten?
4. Vad presenteras i förgrunden i texten respektive i bakgrunden? presenteras eller
omtalas?
5. Hur beskrivs händelsen? Enkelt eller problematiserande? Finns det färdiga
slutsatser?
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I intervjun presenteras mycket fakta kring västmakternas negativa inflytande i Rwanda och den
noggranna planeringen som möjliggjorde folkmordet i en sådan stor skala. Den franska
militären och de belgiska prästerna målas upp som skyldiga grupper till folkmordet då de
hjälpte till med vapenimport och fyllde stora arsenal med macheteknivar. Det presenteras även
en kort historia om de olika folkgrupperna där det markeras att hutu och tutsi inte är från två
olika stammar utan att de tillhör samma stam och talar samma språk och har samma kultur. Det
dras flera slutsatser i intervjun, inte minst att en inkompetent maktfördelning från västerländska
stormakter medförde en större raskamp mellan hutu och tutsi som senare eskalerade till hat som
fick bägaren att rinna över. Det finns flera ordval i texten som är laddade inte minst ord som
hemligsamförstånd, växandehat, västerländskmaktfördelning och utlänningar som är
återkommande i intervjun. I en avslutande kommentar nämner även Rwililiza att folkmordets
innersta verklighet tillhör dem som upplevt det och den måste de behålla för sig själva och
upplevelsen är inte något som inte kan delas med vem som helst. I förgrunden nämns det
västerländska inflytandet som en av orsakerna till folkmordet. I bakgrunden så talas det om att
folkmordets offer måste respekteras och låtas behålla sina hemligheter för sig själva. Som en
förklaring nämns det att människor från västvärlden oavsett inte skulle kunna förstå sig på den
hemska historian som folket levt med i flera år. 72

Intervju 2
Claudine Kayitesi som är hutu från dem norra delarna i Rwanda där hutu extremisterna hade
stor inflytande börjar intervjun med att säga;
”De vita brukar säga att afrikanerna är oförmögna att göra upp en långsiktig plan, att
bevara en hemlighet och att arbeta ihärdigt och metodiskt. Men 1994, då lyckades
hutuerna med allt detta, och lekande lätt, om jag så får säga.”73

Claudine nämner att världen inte ser på svarta som de ser på vita, att skillnader görs. Afrika är
jordbrukets och krigets kontinent enligt henne och folkmordet är ett bevis på hur effektiva
afrikaner kan vara om det ligger i deras intresse. När Claudine pratar om folkmordet så skyller
hon inte på de vita utan snarare på okunnighet och girighet hos de svarta. Hon säger följande
kring svartas tilltro till varandra:
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”Afrikaner kan dricka öl och ha det trevligt tillsammans, och i nästa ögonblick tar
de livet av varandra – överallt i Kongo, i Uganda, i Burundi, och de vita tittar på dem
som vildar och är inte sena att tappa all aktning för dem. Jag är rwandiska och jag är
rädd för rwandier, jag är afrikanska och är rädd för afrikaner.”74

Enligt Claudine är det orimligt att skylla folkmordet på de vita då ingen vit man eller kvinnan
mördade någon. Hon nämner att vita kanske kan ha underblåst konflikten mellan de olika
etniciteterna i landet men att det inte var de vita som viftade med sina macheter och mördade
tusentals människor. Vidare berättar Claudine att i Afrika kan du slippa undan din familj, ditt
land, din religion, men du får aldrig glömma din folkgrupp. När en afrikan känner oro eller
rädsla flyr han till sina förfäder, till sin kulle, till sina seder och till sin folkgrupp. Denna starka
tillhörighet är enligt Claudine något väldigt fint men skrämmande. 75
Analys
I det stora hela handlar intervjun om att den vita mannen har undervärderat den svarta i
århundraden och ser den svarta mannen som mindre värd. Men att dessa anklagelser inte
stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Den svarta mannen är väldigt effektiv när det är
inom hans intresse. Claudine jämför flera gånger i texten den vita mannen med den svarta och
menar på att den svarta mannen är väldigt aggressiv och impulsiv medan den vita mannen är
lugn och tänker sig för. I intervjun nämner hon att den afrikanska mannen kan för ena stunden
skratta och dricka öl ihop för att sedan döda varandra. Händelsen under folkmordet beskrivs
inte som den vita mannens fel då den vita mannen enligt Claudine inte dödade någon utan det
var de svarta som högg ihjäl varandra med machetes. En slutsats dras om att afrikaner i stort är
väldigt måna om sina folkgrupper och känner väldigt stor tillhörighet till den. Denna starka
tillhörighet menar Claudine är väldigt fin men även farlig då den kan eskalera och bli en ny
raskamp.76

Claudine nämner även att hon är rädd för andra rwandier och afrikaner då de är väldigt
impulsiva och med så mycket grym historia bakom sig är hon alltid försiktig när hon pratar med
andra rwandier. Det finns flera värdeladdade ord som nämns i intervjun inte minst, ihärdigt,
metodiskt och girighet som alla tre syftar på den svarta mannens egenskaper. I bakgrunden
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presenteras mycket fakta kring att den vita mannen är mer värd än den svarta och att historiskt
sett har det alltid varit så. I förgrunden talas det om att den svarta mannen är väldigt effektiv
när det är i hans intresse. Det är en intervju med många liknelser och många antaganden som
görs.77
Intervju 3
Eugénie är en stolt afrikansk man som älskar sitt Afrika och dess fina landskap. Enligt honom
är Afrika och Rwanda bästa stället att vara på när det är jordbrukssäsong, när regnet kommer
och klimatet är gynnsamt och allt växer och alla är nöjda. Men när jorden torkar då kommer
även problemen. Grannar stjäl av varandra och olika folkgrupper hetsar mot varandra. Han
säger att människor är mer rädda för krig än för de vitas tekniska omvälvningar. Enligt honom
så är den vita mannen lurig och det är svårt att veta om det går att lita på honom. Eugénie anser
att de vita är för smarta för att avslöja sig medan den svarta ledaren gillar att visa sig genom att
sprida vrede och hat mellan bönderna.

Eugénie är hutu från Rwanda och är väldigt stolt men känner samtidigt att det är en förbannelse
över honom. Han nämner att han inte kan bli fri från sin etniska tillhörighet. Han ser inget fel
på sin etniska tillhörighet men menar på att det är kontinentens grymhet som alltid hotar. Enligt
Eugénie så orsakades folkmordet inte enbart av den vita mannen, då ingen vit man mördade en
svart under folkmordet. Men det nämns att utan den vita mannen så skulle inte mördandet vara
i en sån stor skala som den blev utan bara vara ett krig mellan olika stammar. 78

Eugénie nämner följande kring västerländsk påverkan i Rwanda:
”En afrikan lägger sitt frö i jorden och är nöjd med det som kommer upp, den vita
mannen gräver under den och tar fram diamanter för miljontals dollar och erbjuder
ett litet kontrakt. Utan den vita mannen skulle ett folkmord inte existera, det skulle
bara vara ett vanligt stamkrig, som vi haft i århundraden.”79

Analys
I texten så presenteras en naken och väldigt grym sanning om vad rwandier upplever som krig
och folkmord. Enligt Eugénie så är krig mellan de olika stammarna oundviklig då det finns flera
folkgrupper men han ser även inget problem med krigen. Eugénie nämner att ett folkmord aldrig
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skulle existera utan den vita mannen och det västerländska inflytandet och hjälpen som erbjöds
av stormakterna. Väldigt retorisk presenterar Eugénie sin berättelse om den svarta mannen och
sitt frö. I intervjun så finns det liknelser och flera stereotypa bilder målas upp för att förstärka
dessa liknelser. Exempelvis målas den vita mannen upp som en lurig person som inte går att
lita på och jämförs med den svarta som alltid vill framhäva sig själv som en stark ledare. I själva
texten finns det några ord som är värdeladdade exempelvis som hetsar, hat och
kontinentensgrymhet. Alla dessa är återkommande ord. De gestaltningar som är återkommande
är att västerländsk inflytande möjliggjorde folkmordet i den stora skalan som det blev. 80

Det som presenteras i förgrunden till texten är Afrika som kontinent och Rwanda som land.
Landskapet och arbetsuppgifterna beskrivs. I bakgrunden förklaras varför folkmordet tog fart
och de bakomliggande orsakerna till den. Det nämns även att folkmordet inte kan läggas på den
vita mannen och det västerländska inflytandet då ingen vit man mördade någon rwandier. Utan
Eugénie menar att folket måste ta sitt ansvar och erkänna att de själva utförde dessa grymheter.
Som en förklaring till varför det blev så stort och omfattande så nämns den vita mannens
medhjälpande, den tekniska utvecklingen och raskampen som eldades på av västerländskt
inflytande.81

Rurangwas bok
I Rurangwas bok får vi ta del av de röster som berättar om de grymheter som offren fick
genomlida under folkmordet i Rwanda. En av de angripna är Rurangwa själv som såg hela sin
släkt dö under hundra sekunder. I sin magnifika bok som släpptes 2007 efter tio års arbete
beskriver han vad som hände i Rwanda när hela världen stod som lamslagen, när två
folkgrupper som levt sida vid sida plötsligt förvandlandes till mördare och offer. Han berättar
om hur grannarna plötsligt blev våldsamma och dödade hela hans släkt och hur en nära bekant
gav sig på hans familj och utplånade den. Det var bara Rurangwa som överlevde. Den första
intervjun är från Rurangwa själv och den andra är från en annan tutsi vid namn Éllie Mizinge,
dessa två intervjuer skall analyseras för att lyssna till offrens berättelser.82
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Intervju 4
Året är 1998 när Révérian Rurangwa återvänder till sin hemstad i Rwanda efter att ha levt fyra
år i Frankrike. Han själv förklarar de fyra åren som skräck, sömnlösanätter och en otrolig
hämndlystenhet. Den mannen som mördade hans föräldrar och gav honom ärr för livet är en
ärad politiker och barägare i en liten by utanför huvudstaden Kigali som Révérian kommer
ifrån. När han återvänder till sin by vill Révérian anmäla honom men först måste han veta om
mannen som heter Simon Sibomana lever och inte enbart är ett monster som existerar i hans
fantasi. När Rurangwa besöker puben så ser han Simon Sibomana. Blickarna fastnar och Simon
känner igen Révérian. Det händer inte varje dag att man får syn på en levande död. Révérian
berättar följande kring deras första möte:
Han tar på sig en älskvärd min och utropar med sockersöt vänlighet:

-

Kära nån! Har man sett vad de har gjort med dig!

-

Glöm inte att det var du som gjorde detta!

-

Se så, se så, nu lugnar vi ner oss. Kom så bjuder jag på en Fanta! 83

När Révérian fått det bekräftat att det var Simon Sibomana så sprang han till rådhuset för att
anmäla honom. Enligt Révérian så ligger ansvaret från folkmordet på varje enskild individ.
Förövarna skall därmed straffas för deras handlingar. Detta menar Révérian på individnivå men
när det kommer till nationell nivå berättar han följande:
”Detta blodbad som dödade nio av tio tutsier – eller en av sju rwandier – ägde rum i
en öronbedövande tystnad. Precis samtidigt som Förintelsemuseet invigdes i
Washington och de stora västerländernas statschefer firade den femtionde årsdagen
av de allierades landstigning i Normandie med enhälligt försäkra ”Aldrig mer!” 84

Rurangwa beskriver världssamfundets agerande som omoralisk och nämner att FN och
världsmakterna sen tidigare på goda grunder vetat om att ett folkmord utförs i Rwanda men att
de valt att titta förbi. Rurangwa nämner även att FN är en hjälporganisation och skall därmed
förhålla sig till det och inte lägga sig i ett annat lands politik då alla länder är suveräna. Som en
avslutning nämner Rurangwa att han förlorade alla sina släktingar och hela sin familj i Rwanda
våren 1994 men att han själv måste överleva för att inte låta förövarna vinna trots att han är död
inombords.85
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Analys
Den här texten är detaljerad och noggrann med fakta som redovisas. I förgrunden till texten
berättas den egna historian från byn i Rwanda till Marseilles gator i Frankrike. Hur grannarna
vände sina vapen mot familjen och lät hela Rurangwas släkt mördas under hundra sekunder.
Det hela beskrivs som ett blodbad utan dess like. Rurangwa bad flera av förövarna att mörda
honom men fick till svars att han redan var död eller att en kula var mer värd än hans liv.
Rurangwa hade fått ett stort ärr på ansiktet efter att ha blivit träffad med en machete. Ena ögat
förlorade han och hans liv hängde på en skör tråd innan röda korsets läkare lyckades rädda
honom.86

I bakgrunden till intervjun presenteras västerländsks inflytande och stormakternas passivitet
och feghet som en förklaring till varför folkmordet inte stoppades tidigare. Retoriska begrepp
och liknelser som används är när Rurangwa nämner världsmakternas träff när förintelsemuseets
ingivelse och de västerländska statscheferna lovade att aldrig mer tillåta ett folkmord.
Rurangwa ser ironin hur de kan utlova att aldrig mer vara passiva under ett folkmord, samtidigt
som det pågår ett. En slutsats som dras av Rurangwa är att det var feghet och rädsla från
världsmakterna som tillät en miljon människor mördas och två miljoner överge sina hem för att
fly landet. De värdeladdade orden som upptäckts i texten är bland annat: omoralisk,
öronbedövande tystnad och blodbad. De gestaltningar som texten ger är att världssamfundet
med kunskap om att ett folkmord utfärdades i Rwanda valde den enkla vägen att vara tysta och
se på när folket brutalt mördades.87
Intervju 5
Éllie Mizinge delar samma uppfattning som Révérian, enligt henne ska varje enskild individ
dömas för sina handlingar då det är brott mot mänskligheten. Människor som mördat någon
annan med en machete skall enligt Éllie dömas till döden. Om man hugger människor med
machete utan att de provocerat och utan att fråga sig vad det innebär att hugga ihjäl en annan
människa är man störd i huvudet menar Éllie. En sådan person kan inte benådas då rättvisan
inte kan göra något vettigt med sådana ogärningsmän. Det som är rättvist är enbart döden. 88

Éllie nämner följande kring vad man ska göra med gärningsmännen:
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”Vad tjänar det till att söka efter förmildrande omständigheter för folk som högg
med macheten varenda dag, till och med på söndagarna? Vad kan man förmildra?
Antalet offer? Sättet att hugga? Mördarnas skratt? Att skippa rättvisa vore att döda
mördarna. Men det skulle likna ett nytt folkmord, det skulle bli kaos. Att döda dem
eller att straffa dem på ett lämpligt sätt- det är omöjligt, att förlåta dem –otänkbart.
Att vara rättvis är omänskligt. Det finns ingen plats för rättvisa efter ett folkmord.” 89

Vidare nämner Éllie att folkmordet hade kunnat stoppats mycket tidigare av världssamfundet
och FN men att feghet och rädsla stoppade dem från att rädda liv på miljontals rwandier.
Afrikaners liv betyder inte lika mycket som den vita mannen. En afrikan är inte ens hälften lika
mycket värd som en vit man menar Éllie men när det kommer till arbete och resurser så vill alla
ha en bit av kakan.90

Analys
I intervjun går det att hitta flera stereotypa bilder inte minst när det tals om förlåtelse. Éllie gör
flera liknelser för att övertyga läsaren om att förlåtelse inte är en möjlighet i en sådan situation.
Éllie framställer mördandet som något barbariskt och att sådana människor kan förlåtas men att
förlåtelse inte är en straff. Att döda dem nämns som det enda lämpliga straffet men att det endast
skulle starta ett nytt folkmord. Enligt Éllie är förlåtelse otänkbart och att vara rättvis omänskligt.
Hur går det att förlåta en person som mördat hela ens familj, är det tänkbart frågar hon
Rurangwa? Éllie delar Rurangwas uppfattning kring när det kommer till vilka som ligger bakom
folkmordet, hon syftar på att varje enskild individ måste stå ansvariga för deras agerande under
folkmordet men att det på nationell nivå var västmakternas inkompetenta ledning som
möjliggjorde ett folkmord i Rwanda. Éllie betonar också vikten av att FN inte agerade för att
det var svarta människor som mördade svarta och om situationen skulle se annorlunda ut om
det var vita människor som mördades. En afrikansk människa är inte till hälften värd som en
vit menar Éllie och påpekar återigen att FN:s agerande i folkmordet inte är vad som förväntas
av en fredsorganisation.91

I bakgrunden till folkmordet är som tidigare nämnt den västerländska maktfördelningen i
Rwanda och det inkompetenta ledarskapet som skapade en raskamp mellan hutu och tutsi. I
förgrunden nämner Éllie vilken ondska som existerade i Rwanda under folkmordet och hur en
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person kan gå vidare efter den fruktansvärda händelsen som varade i Rwanda våren och
sommarn 1994. Det förekommer några värdeladdade ord som återkommer i texten exempelvis:
hugga ihjäl, otänkbart, omöjligt och skippa rättvisa. Som en slutsats går det att säga att Éllie
delar samma tankar som Rurangwa och att folkmordet inte enbart skall skyllas på västerländskt
inflytande utan även förövarna som med egna händer mördade oskyldiga med machetes.92
5.2 ARTIKEL 1–5
Artikel 1
Fredag den 8e april 1994 kom SvD:s första nyhetsrapportering från Rwanda efter att
Rwandas och Burundis presidenter skjutits ner i Rwandas huvudstad Kigali. Mord och
plundring lyder rubriken och behandlar olika händelser. Jag har valt att göra ett urval
av två stycken som behandlar situationen i landet och de inblandade aktörerna. Det
första stycket behandlar situationen i landet:
”Det var i onsdags kväll som Juvernal Habyarimana och Burundis president Cyprien
Ntaryamira dödades när deras plan blev nedskjutet av raketer strax före landningen
på Kigalis flygplats. De båda statscheferna hade varit på fredsmöte i Tanzania
tillsammans med andra afrikanska ledare.” 93

Situationen beskrivs som väldigt oroligt och det nämns även att de som härjar på gatorna är
drogsoldater, presidentgardister och gendarmer som majoriteten är ungdomar med vapen i
handen. Strider utbryter i Rwandas huvudstad Kigali och den svenska pingstmissionären Dag
Bohlin nämner följande: ”Vi har hört väldigt kraftig skottlossningen.” 94 Själva upploppet
förklaras som en ”blodig orgie” där människor från olika folkgrupper slår, hugger och skjuter
ihjäl varandra och alla som kommer i deras väg. Soldaterna är utrustade med vapen och skjuter
civila. Det rapporteras även att tre belgiska militära FN-observatörer omkommit. En
västerländsk diplomat förklarar situationen följande:
”Landets olika folkgrupper har nu åter vänt vapnen mot varandra. Många gamla
räkningar görs nu upp.” 95

Kigali/Bujumbura (TT)
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Analys
Analysen är genomförd med frågeschemat som mall för att fånga olika gestaltningar som
beskrivs och används i själva texten.
Gestaltningsteorin
Textanalys
1.Vad är det för händelse som beskrivs?
2.Vilka ord (värdespråkbruk) används för att framställa händelsen
3.Vilka personer och aktörer nämns och hur beskrivs de i förhållande till varandra?
Den 8e april kom den första nyheten efter presidenternas olycka i Kigali. Den första nyheten
från Rwanda och som vi idag vet är början på ett folkmord. Mord och plundring lyder rubriken.
det omtalas att olika gäng är ute och härjar på gatorna. Det diskuteras inte vilka de är eller vem
de tillhör, det står bara att de är drogsoldater, presidentgardister och gendarmer som majoriteten
är ungdomar med vapen i handen. Själva utloppet förklaras som en blodig orgie och ungdomar
som skjuter ihjäl varandra. En källa nämns och det är pingstmissionären Dag Bohlin. Det hela
förklaras av en FN-observatör som ett sekelgammalt hat där de olika folkgrupperna återigen
vänt sina vapen mot varandra. Det nämns även att det är ett inbördeskrig mellan FPR och
regeringsstyrkorna. 96

Förhållandet mellan tutsi och hutu är ett återkommande tema i rapporteringen. Hatet mellan
dessa folkgrupper påstås vara en förklaring till att striderna pågår i huvudstaden Kigali. De
värdespråk och gestaltningar som brukas i texten är, blodigorgie, inbördeskrig och en kamp av
hat. Som en förklaring till striderna som pågår i landet nämns det att de olika folkgrupperna
skyller nedsjuktingen av presidenternas plan på varandra. De intervjuade stärker även
påståendet att kriget beror på folkgrupperna och hatet mellan dessa. Som en sammanfattning
går det att säga att artikeln är väldigt otydlig och det framkommer inte vilka som står för de
olika dåden och varför de nya morden och plundringarna utbrutit. 97
Artikel 2
Förlängningen på artikel ett är Nya blodbad hotar där fortsätter hatkampen mellan tutsi och
hutu att lyftas fram. Genom att referera till inbördeskriget 1992 målas situationen upp som ett
nytt inbördeskrig, ett blodbad. I stycket framgår det tydligt att folkgrupperna tutsi och hutu
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hatar varandra och att det är ett sekelgammalt hat mellan dessa folkgrupper som resulterat i att
de hamnat i ett nytt inbördeskrig. Hatet mellan dessa folkgrupper jämförs även med Sydafrikas
vita och svarta samt Sudans araber och svarta, men att hatet mellan tutsi och hutu får de andra
grupperna att förblekna.98 I texten står det även att dessa inbördesstrider pågått redan från 1950talet och att flera hundra tusen människor har mördats och miljontals är hemlösa. Följande står
om inbördesstriderna i Rwanda:
”I ett förhållande till folkmängden har troligen inga andra länder i världen i modern
tid drabbats av så förödande inbördesstrider som dessa små centralafrikanska stater.
Nu är risken överhängande att blodbaden tar ny fart.”99

Kigali/Bujumbura (TT)
Analys
I denna artikel beskrivs situationen som ett nytt inbördeskrig mellan hutu och tutsi. Händelsen
beskrivs inte som en ny konflikt utan snarare som ett sekelgammalt hat som under en längre
period varit i full gång i Rwanda men att de ibland trappas upp för att sedan lugna ner sig under
en period. Nyheten går inte in på dödsfall eller vilka som ligger bakom blodbaden utan nämner
att det är mellan två olika folkgrupper. Det nämns inte att det är extremister eller gerillan som
är i krig mot varandra genom att endast ställa två folkgrupper mot varandra visas inte hela
bilden. Själva nyheten är inte detaljerad utan väldigt omfattande kring vilka parter det är och
vart de befinner sig någonstans. Stycket ger inga konkreta källor utan refererar till urgamla
inbördesstrider mellan hutumakten och tutsibefolkningen. Det är ständigt en maktkamp som är
central i artiklarna mellan hutu och tutsi, ibland nämns de direkt och ibland indirekt genom
olika termer som folkgrupper och etnisktillhörighet. De förekommande gestaltningar i texten
är följande: olika folkgrupper, hat kamp, nya blodbad och nytt inbördeskrig. Slutsatsen av själva
artikeln blir att läsaren får en uppfattning om att dessa strider handlar om ett urgammalt hat
mellan två olika folkgrupper som strider för att ta över makten i Rwanda. 100
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Artikel 3
Situationen försämras: torsdagen 21/4–1994.
En FN-tjänsteman informerade rådsmedlemmarna att situationen i huvudstaden Kigali håller
på att försämras den 19e april 199. Tjänstemannen förklarar att en granat hade landat på
Unamirs byggnad men utan att explodera.

En talesperson för FPR Claude Dusaidi nämner att han börjar känna lukten av rasism och att
han inte förstår hur en fredsorganisation som har i uppgift att rädda liv och värdera alla
människor lika inte agerar i ett folkmord som förövas i Rwanda på en nivå som inte tidigare
existerat.

FN–styrkans ursprungliga uppgift var att övervaka den vapenvila som i augusti förhandlades
fram mellan de rwandiska regeringsstyrkorna och rebelliska Patriotiska fronten, men som
parterna omedelbart bröt emot. Avtalet var en handling av radikala förändringar från alla parter.
Den omfattade politiska och militära reformer skulle resultera i en demokratisk regering som
skulle vara övervakad till en början av en neutral internationell styrka. 101
(TT-Reuter)

Analys
I den tredje artikeln som publiceras 21 april nämns begreppet folkmord för första gången. Det
är en talesperson för FPR Claude Dusaidi som känner att Rwanda inte blir behandlad lika bra
som ett västerländskt land. Han uppmanar FN och världssamfundet att agera och rädda liv på
alla människor som faller offer för ett folkmord som förövas på en nivå som inte tidigare
existerat. Det är intressant att den första personen som nämner ordet folkmord och uppger att
folkmord förövas är en rwandier av folkgruppen tutsi. Kan hans bakgrund påverkat varför folk
inte lyssnade på honom eller såg han det ingen annan såg. En annan person som artikeln
refererar till är en FN-tjänsteman som påpekar att situationen försämras och att en granat landat
på Unamirs byggnad men utan att explodera. Genom att döda FN soldater och spränga deras
byggnader så har situationen i landet även nått ett kaotiskt läge där rebellerna och gerillan inte
respekterar fredsorganisationer och läkare på plats. Det försvårar även arbetet för ICRC och
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FN:s hjälp på plats. Som en sammanfattning går det att anföra att situationen har försämrats
och att rebellerna inte visar respekt för någon samt att det börjar myntas om att ett folkmord
utförs i Rwanda och att FN inte agerar medan dessa folkgrupper har ihjäl varandra. De
gestaltningar som går att utvinna är folkmord, FN, fredsorganisationer och Arusha avtalet.102
Artikel 4
När Ugandas president Yoweri Museveni besöker Norge för en handelsdelegation första juni
1994 har han väldigt mycket att säga till om kring situationen i grannlandet Rwanda. Enligt
Museveni bör FN inte agera i inbördeskriget utan bara inskränka sin roll till humanitär hjälp.
Ugandas president Museveni nämner också att situationen endast kan lösas om världssamfundet
sätter press på de olika aktörerna för att hitta en politisk lösning inom en tidsfrist. Museveni har
starka åsikter om internationella styrkor som beger sig in i afrikanska länder:
”När FN eller andra internationella styrkor beger sig in i afrikanska länder blir de
lätt manipulerade eller korrupta. Det blir alltid fel, vad de än gör. Därför bör det
internationella samhället inskränka sig till att ge humanitär hjälp, och inte blanda sig
i politiken som det gjorde i Somalia.”103

Vidare förnekar Museveni att Uganda har gett stöd till den ena parten (FPR) som till en början
hade sin starka maktposition i Uganda. Enligt honom har FPR inspirerats av Ugandas kamp för
demokrati och alla människors lika värde. Inbördeskriget i Rwanda är enligt Museveni inte en
etnisk konflikt som det framställs i västerländska medier. Museveni förklarar situationen
följande:
”Hutu och tutsi är inte olika stammar utan delar av en gemensam stam med samma
språk. Om språklig tillhörighet hade varit ett kriterium för sammanhållning hade
Rwanda varit ett mönsterland. Bakgrunden till konflikten är en kombination av två
faktorer. Ett inkompetent ledarskap och manipulation av europeiska makter.”104

För att få ett stop på detta blodbad så krävs det att rättvisa skippas och att parterna hutu
och tutsi inser att de tillhör samma land och kultur och att makten måste fördelas
rättvist mellan parterna säger Museveni. 105
Björn Lindahl (TT)
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Analys
I uttalande kritiserar han västerländska media och hur de framställer händelsen i Rwanda som
ett inbördeskrig mellan två folkgrupper som hatar varandra. Museveni upplyser att de olika
folkgrupperna tillhör samma stam och att de talar samma språk. Hatet som finns mellan dessa
folkgrupper beror enligt Museveni på inkompetent ledarskap från kolonialmakterna som
skapade olika rasskillnader i Rwanda och som i senare stadie resulterat i en klass och raskamp.
Följande raskamper menar Museveni ligger tillgrund för ett samhälle där tutsibefolkningen som
är i minoritet upplevs som finare och mer kompetenta än hutuerna. Genom att ge tutsierna olika
förmåner och privilegier har även ett växande hat skapats mellan hutu och tutsi. För att få ett
slut på kriget menar Museveni att dessa privilegier måste bort och makten skall delas lika på
dessa folkgrupper för att skapa balans i landet.106

Efter uttalandet av presidenten och att de olika hjälporganisationerna UNCHR Och ICRC
rapporterat kring situationen i landet skapades en bättre uppfattning om vilka aktörer det är som
strider mot varandra. Så i de följande rapporterna (från maj-juli) så omtalas de att det är extrema
hutuer och moderatahutuer som strider mot FPR– tutsiernas gerillagrupp. De gestaltningar som
var återkommande i artikeln är konflikt, bakomliggandefaktor, missförstånd och maktbalans.
Som en sammanfattning går det att fastslå att Museveni kritiserar den västerländska
rapporteringen från Rwanda och syftar till okunskap och missförstånd för Rwandas olika
folkgrupper och deras etniska tillhörighet. Även FN:s arbete kritiseras. Museveni anser att FN
inte skall agera som en fredsmedlare utan enbart fullgöra deras arbete som humanitärhjälp. I
artikeln refereras det även till FN:s och USA:s misslyckande i Somalia.107
Artikel 5
Flykt i panik undan gerillan - Söndagen den 12 juni 1994
Sveriges första reporter på plats i Rwanda blir Gunilla von Hall. Gunilla berättar om
situationen i landet och nämner att FPR styr i två tredjedelar av landet och att de flesta
hutuer flyr till grannländerna, det nämns att 2000 flyr över gränsfloden varje dag.
Kagerafloden som hutu-flyktingarna flyr över för att komma till säker mark beskrivs
följande:
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”Vattnet är smutsbrunt och uppsvullna lik flyter förbi medan panikslagna hutuflyktingar kastar sig i rangliga kanoter för att ta sig i säkerhet på andra sidan.”108

Situationen i landet beskrivs kaotisk och de olika floderna har blivit hem för massor av lik vilket
även har resulterat i miljökatastrof för grannländerna, inte minst Uganda. En uppskattning av
människor på flykt som gjorts av UNHCR beräknas vara två miljoner människor. De som är på
flykt lever i skräck. Soldater från FPR besöker alla hutustammar för att få sin hämnd. Det hela
beskrivs som hämndlystenhet från FPR som vill ge tillbaka för vad hutumakten gjort några
månader tidigare. FPR är tutsier som lyckats fly från folkmordets tidiga skede som nu är på väg
tillbaka för att hjälpa sin folkgrupp att hämnas hutuerna. I en intervju med en av
tutsiflyktingarna vid namn Fidéle Twizeyimama som är 28år och har sett sin fru och barn bli
mördade berättar han följande:
”Åhh, kriget är inte slut på minst fem år, båda sidor strider för att vinna men det finns
inga vinnare i Rwanda. Vad vi ser nu är bara början på massakrer om tio till tjugo
år. Då kommer hutufolket att börja döda, att ta hämnd. Det är en ond cirkel en
djävulens cirkel.”109

Gunilla själv är väldigt förvånad över hur många som stödjer teorin om att inbördeskriget och
massakrerna i Rwanda börjat på ett ”synnerligen organiserat sett”. Enligt flyktingarna så är
mordet på Hutupresidenten planerat av hutu-extremister som inte ville dela makten med tutsifolket efter Arusha avtalet då hutu makten styrt i över 30år. Följande står om denna teori:
”Hutu-extremisternas radiostation började omedelbart efter att presidentmordet att
uppmana hutufolket att döda tutsier. Sedan började även mindre extrema hutus att
avrättas, bekräftar flera flyktingar.”110

Gunilla Von hall (TT)
Analys
I den sista artikeln som rapporteras av Gunilla von Haag presenteras mer fakta och det skapas
en bättre förståelse för situationen i landet. Det är den 12 juni 1994 som Gunillas artikel
publiceras och den fasansfulla bilden av vad som egentligen händer i Rwanda demonstreras.
En spöklik förklaring där det berättas om det smutsbruna vattnet där uppsvullna lik flyter förbi
medan panikslagna hutu-flyktingar kastar sig i vingliga kanoter för att ta sig in på säker mark
Svenska dagbladet (1994) Utrikes, ”Flykt i panik undan gerillan” S. 8 (Hämtad 2019-0204)
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till Tanzania. Det uppges även att tvåtusen rwandier flyr över gränsfloden varje dag men att
alla inte överlever. Situationen är kaotisk och vägrar du fly så blir du huggen med en machete
av revansch sugna gerillasoldater som plundrar en by i taget. Genom att intervjua människor på
flykt presenteras även den nakna sanningen kring hur det egna folket ser på situationen. Enligt
en av de intervjuade så ser framtiden väldigt dyster ut för Rwanda. Han tror att krigen kommer
att fortsätta, kanske inte inom snarast framtid men att massakrerna kommer att börja om efter
tio till tjugo år då hutuerna vill ta sin hämnd. En ond djävulsk cirkel förklaras det hela som111

I denna artikel uppges fler detaljer kring de olika aktörerna i fråga. Exempelvis står det hutuextremister och FPR-rebellerna vilket betonar att det inte är två olika folkgrupper som strider
mot varandra utan extrema grupper ur olika partier som vill ta makten i landet med krig, mord
och hot. En av de intervjuade Fidéle Twizeyimama nämner att kriget inte är slut på långa vägar
utan att det är en ond cirkel som kommer att fortsätta i en längre framtid då de olika grupperna
vill hämnas varandra. Som en sammanfattning kan det hela uppfattas som att kriget är mellan
extrema grupper med stöd av västerländskaländer för att ta över makten i Rwanda. De
gestaltningar som är återkommande är, ond cirkel, extrema grupper, hämndlystenhet och
hutuextremister.112
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5.3 RESULTAT
Frågeställningarna den här uppsatsen utgick ifrån var:
1. Hur framställs folkmordet i Rwanda av västerländska media våren och sommarn 1994?
2. Speglar den västerländska nyhetsrapporteringen den inhemska bilden av folkmordet
eller finns det skiljaktigheter? I sådana fall vilka?
Eftersom folkmordet i Rwanda höll på under en längre period från april–juli 1994 så förändras
bilden av folkmordet med tiden. Under den första månaden (april) presenterar SvD en väldigt
otydlig bild av vad som har hänt och vilka aktörer som är inblandade. Det förekommer ofta att
det är ett sekelgammalt hat mellan hutu och tutsier. SvD:s artiklar förklarar det hela som ett
nytt blodbad som är på väg att trappas upp. Hatkampen mellan hutu och tutsier är trenden som
genomsyrar hela månaden. De olika artiklarna visar tydligt på förändringen genom att bli mer
och mer detaljerade ju längre in på folkmordet vi kommer. Det hela presenterades som ett nytt
inbördeskrig mellan FPR och regeringsstyrkorna. Men när hjälporganisationer och tidningarnas
egna reportrar åkte dit så förändrades bilden och det tillkom fler detaljer i nyhetsartiklarna. Det
var även uttalanden från andra presidenter och afrikanska ledare som resulterade i mer kunskap
och mer förståelse för de olika folkgrupperna och deras historia.

Tidigare forskning från Melvern men även Prunier stärker de påståendet att nyheterna förändras
med tiden och blir mer detaljrika och tydligare ju längre in på folkmordet vi kommer. Melvern
noterar även att västerländska media hade en tendens att beskriva folkmordet som ett spontant
inbördeskrig mellan regeringsstyrkorna som styrdes av hutumakten och FPR-rebellerna. I april
månad gestaltades inbördeskrig och hat/raskamp i tidningarna. Dessa gestaltningar kom sedan
att ändras när de olika hjälporganisationerna ICRC och Amnesty internationell upplyste att de
olika folkgrupperna inte tillhör olika stammar utan härstammar från en stam och talar samma
språk och delar även sin kultur. Efter att hjälporganisationerna ifrågasatt den bild som
nyhetsmedia målat upp i Rwanda gestaltas andra uppgifter om vad som pågår i landet.113

De gestaltningar som används mellan maj till juni är att massakrerna är en del av ett systematiskt
mördande utförda av hutu-makten. Regeringen nämns som en bakomliggande faktor till
mördandet och att de systematisk är för att utrota folkgruppen tutsi. Prunier menar på att även
om tidningarna på goda grunder visste att ett systematiskt mördande pågår i Rwanda är de ingen
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tidning som använder begreppet folkmord i sina nyhetsartiklar utan valde att använda ord som
massmord istället. 114 Det är via intervjuer med det inhemska folket där ord som folkmord
förekommer för att förklara situationen. Mellan juni till juli skickade många länder sina egna
reportrar och korrespondenter för att få en tydligare bild av vad som hände i landet. Med egna
reportrar kan tidningarna även beskriva situationen på plats. Sveriges första reporter på plats
var Gunilla Von Haag som beskriver allt från lukter till omgivning. Reportrarnas tolkning blir
slutligen en gestaltning av vad som pågår i Rwanda och de olika städerna, kommunerna och
stammarna. De olika reportrarna gestaltar att striderna som pågick inte var mellan
folkgrupperna hutu och tutsi som det tidigare rapporterats kring utan att det är extrema hutumakten och FPR-rebeller som vill strider för att ta över makten i landet.115

Som svar på första frågeställningen går det att framlägga att bilden av folkmordet förändras
med tiden under SvD: rapportering. Till en början gestaltas situationen som ett nytt inbördeskrig
mellan två olika folkgrupper till att senare förklaras som att det är den extrema hutu-makten
som systematiskt vill utrota tutsi befolkningen och själva ta över makten i landet. Det hela är
en lång process och det beskrivs inte varför de olika folkgrupperna hatar varandra och att det
finns en raskamp som beror på flera orsaker inte minst kolonialism och västerländskmaktstyre.
Detta leder till min andra frågeställning som berör den inhemska bilden av folkmordet och vad
rwandierna själva anser ligga bakom folkmordet och denna raskamp mellan hutu och tutsi.

Efter analysen av intervjuerna dras slutsatsen att alla informanterna delar samma uppfattning
när det gäller västmakternas inkompetenta maktfördelning i landet som en av orsakerna till
folkmordet. De olika informanterna är även eniga kring att den svarta mannen inte är lika
mycket värd som den vita för västmakterna och att skillnader görs beroende på hudfärg. De
intervjuade menar även på att de vitas maktfördelning och inflytande var den direkta
anledningen till att inbördeskriget omfattade en sådan stor skala och utan västmakterna vapen
och arsenal av macheteknivar skulle kriget inte vara så omfattande. Skillnader som går att hitta
mellan de olika informanterna beroende på om de är hutu eller tutsi är att tutsi informanterna
inte utesluter att förövarna är skyldiga till varje minsta handling de utfört. Hutuinformanterna
menar på att det var västmakterna som möjliggjorde en stor raskamp och att även tutsierna
skulle agera likadant om de va i deras sits. Men att de är ångerfulla och måste ta ansvar för sina
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ageranden. När det kommer till nyhetsartiklarna så nämner inte nyheterna att den tyska och
belgiska maktfördelningen var en orsak till att inbördesstriderna tog fart eller att de ligger till
grund för hatkampen mellan dessa folkgrupper. I SvD:s artiklar nämns det heller inte att
belgiskmilitär favoriserade tutsibefolkningen baserat på genetiska drag, kompetens och
arbetsuppgifter.116

Andra skiljaktigheter som finns är att ordet folkmord inte nämns i de västerländska nyheterna
vilket tutsifolket redan i april menar på har utförts på en nivå som inte tidigare existerat.
Informanterna nämner även att världssamfundet inte agerat eller hjälpt de drabbade på plats när
de olika folkgrupperna vädjat om hjälp. I nyheterna står det inget om att världssamfundet ska
hjälpa till för att få ett slut på kriget eller massmorden, utan det rapporteras endast om
händelsen. En annan skiljaktighet är att den inhemska bilden pratar om skillnader som görs
mellan svarta och vita och att världssamfundet skulle agerat annorlunda om detta massmord
skulle ägt rum i ett västerländskt land. De viktigaste gestaltningarna som går att hitta i
jämförelsen är att den inhemska bilden av folkmordet belyser tydligt den inkompetenta
maktfördelningen från västmakterna i Rwanda som en orsak till raskampen och som i senare
tid resulterat i ett hat mellan dessa folkgrupper. I SvD:s artiklar så gestaltas inte denna ras/hat
kamp som en del av belgisk eller tysk inflytande utan det gestaltas som ett sekelgammalt hat
mellan dessa folkgrupper. 117

Som svar på andra frågeställningen går det att anföra att det finns många skiljaktigheter mellan
den inhemska bilden av folkmordet och nyhetsrapporteringen från Rwanda. Det finns få likheter
mellan den inhemska bilden och nyheterna från folkmordet mellan april till juni. De
gestaltningar som delar samma uppfattning mellan den inhemska bilden och nyheterna är efter
att de västerländska tidningarna skickat sina egna reportrar till Rwanda. När de i sin tur
intervjuar flyktingar på plats så förklaras en annan bild av folkmordet som tidigare inte varit
känt inte minst att det var den extrema hutu-makten som mördade presidenterna för att inte
fullfölja Arusha avtalet enligt intervjuer av tutsiflyktingar. Efter att reportrarna tagit del av mer
fakta kunde tidningarna publicera en tydlig och mer noggranna bild kring vad som egentligen
hände i Rwanda när resten av världen tittade på fotbolls VM. Som en slutlig kommentar vill
jag citera en anonym förövare från folkmordet:

116
117

Jean Hatzfeld (2009), S. 126–134
Prunier, Gerard (1995), S. 86–88
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”Det är bortkastad tid att gå till kyrkan för att man har dödat, det kan bara orsaka
trubbel och dra på det onda ögat. Att be för det förflutna, det är lönlöst. På
söndagarna går jag hellre ner till min jordlott och gör lite nytta än att slita på
finkläderna i mässan. Om gud existerat hade inte folkmordet ägt rum i Rwanda.”118

118

Jean Hatzfeld (2009), S. 237
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6. DIDAKTISK TILLÄMPNING
I skolverkets centrala innehåll står det att ämnet historia skall ge eleverna kunskap om
mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Genom
att undervisa om folkmord går det att implementera många delar inom denna kategori då dessa
går hand i hand. Det är väldigt vanligt att lärare introducerar förintelsen för eleverna då det är
ett folkmord som många elever känner till. Som lärare är det viktigt att kunna ge sina elever
olika alternativ för att bredda deras kunskaper. Många elever läser om förintelsen på högstadiet,
därför väljer jag att undervisa om folkmordet i Rwanda. Klassen som jag undervisar är en
samhällsklass som läser andra året på gymnasiet. Denna kursen innefattar åtta lektioner och
varje lektion är en timma och tjugo minuter långa.
Första lektionen introducerar jag ämnet och gör en mindmap på vad eleverna kan för att sedan
återkoppla till mindmapen sista lektionen för att se deras utveckling. Vi går i helklass igenom
Rwandas historia från 1889 när tyskarna blev tilldelade Rwanda under Berlinkonferensen. Vi
går tillsammans igenom Rwandas historia fram till 1993. Till nästa lektion skall de ha läst tre
sidor som omfattar inbördeskriget.
Andra lektionen får eleverna visa sina kunskaper om uppgiften de hade och jag går igenom
belgarnas styre och vilka förändringar de fick för folket.
Tredje lektionen introducerar jag filmen Hotel Rwanda som vi skall titta på tillsammans. Filmen
är baserad på verkliga händelser. Händelserna är skildrade ur Hotell managern Paul
Rusesabaginas perspektiv. Paul gör allt i sin makt för att hjälpa människor på plats samtidigt
som hans familj blir hotade till döds. Filmen ställer även frågor om omvärldens ansvar och visar
tydligt hur västvärlden lämnade Rwanda att förblöda.119
Genom att ge eleverna en introduktion och prata om de olika grupperna som bildats efter
inbördeskriget hoppas jag att eleverna skall få bättre förståelse för filmen. Samtidigt som de ser
på filmen vill jag att de skall anteckna då själva examinationen kommer att behandla filmen.

119 Maria,

Delden. Historien som fiktion-Gymnasieelevers erfarande av spelfilm i
historieundervisningen. Umeå universitet (2014), S.57. Tillgänglig: http://umu.divaportal.org/ (Hämtad 2019-02-20)
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Fjärde lektionen ser vi på film och antecknar, när de kommer vissa begrepp, platser och ord
som eleverna inte förstår pausar jag och diskuterar dem tillsammans med eleverna.
Femte lektionen får eleverna ta del av examinationen som de skall arbeta med resterande
lektioner. Själva uppgiften ser ut som följande:
Följande frågor ska besvaras utförligt med tydlig koppling till filmen ”Hotel Rwanda” och
genomgångarna. Tänk på att använda olika samhällsvetenskapliga begrepp i dina svar.
För betygen C-A ska krävs det att ni svara på fråga 10 på motsvarande nivå samt att ni
även svara på resterande frågor på C nivå.

1. Vad grundas konflikten i Rwanda i historiskt (ge en bakgrund till konflikten)?

2. Förklara skillnaden mellan stat och nation och hur dessa faktorer kan vara en bidragande
orsak till konflikter runt om i världen.
3. Ge tydliga exempel på hur konflikten i Rwanda är ett exempel på ”Nya krig” (Förklara
vad ”Nya krig innebär och vad som skiljer dem från gamla krig). Se sid. 162 i häftet.

4. På vilka sätt drabbas de mänskliga rättigheterna under konflikten? (ge tydliga exempel
på detta från filmen).

5. På vilka sätt bryter man mot krigets lagar i konflikten i Rwanda?

6. Vilka andra aktörer förutom de stridande parterna agerar i konflikten och på vilka sätt?
(Ge tydliga exempel från filmen och förklara dess betydelse).

7. Vilken betydelse har FN i konflikten (vad gör de i Rwanda, vad gör de inte, på vilka
sätt hjälper de till i konflikten)?

8. Hur reagerar/ser du på FN:s handlande (och omvärldens)?

9. Välj två av följande citat från filmen och reflektera kring betydelsen/innebörden av det.
Finns det någon sanning bakom det, vad anser du, vilka orsaker finns det i så fall till
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detta? Fundera, redogör och reflektera (uttryck gärna hur du tror andra ser på det
också samt med exempel och förslag på förändringar/lösningar).

a) Du är inte ens en nigger. Du är en afrikan
b) Varför är människor så grymma?
c) Vilket land kommer att ta hand om 20 föräldralösa barn från Rwanda?
d) De kommer att säga: ”Åh, vad hemskt” och sedan fortsätta att äta sin middag.
e) Det pågår folkmordsliknande handlingar.

10. Undersök och diskutera vilka områden som är i konflikt idag och varför? Vilka drabbas
främst av krig och hur? Hur förs dessa krig och vem står bakom dem? Varför har de
uppstått och hur kommer det sig att det fortsätter uppstå konflikter?
Koppla samman film, föreläsningarna (PPT), diskussioner samt eventuellt andra källor.

Det finns både fördelar samt nackdelar med att använda sig av film i undervisningen. I Steven
Dahls avhandling gällande Folkmord som film har han undersökt 124 gymnasieelevers
upplevelser av filmen Hôtel Rwanda (2004). Det Dahl undersökte var om en film kan aktivera
elevers historiemedvetande. Fördelen med film enligt Dahl är att enkäterna och intervjuerna
visar på att en stor grupp av eleverna verkligen kopplar filmens budskap till den egna
samtiden och till tankar om framtiden. Det negativa som finns enligt Dahl är att elever
förefaller sätta de enskilda aktörerna i centrum, något som ger slagsida åt en moraliserande
förståelse av filmens framställning om folkmordet. En annan slutsats som måste nämnas är att
filmens estetiska dimensioner dominerar över dess förmåga att förmedla mer faktabetonade
kunskaper om händelseförloppet. 120 För att fånga upp elevernas faktakunskaper är det bra att
ha frågor som eleverna kan svara på samtidigt som de ser på filmen.
Att använda sig av film i undervisningen är väldigt komplext, lärarens intentioner måste vara
genomtänkta och det skall finnas ett syfte som eleverna kan förstå. Det problematiska med
film blir att oavsett om läraren har för avsikt att visa en film i syfte att förmedla fakta eller för
Dahl. Folkmord som film: Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en
receptionsstudie Lund (2013) Tillgänglig:
http://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/folkmord-som-film(464ddb8f-293c-45e7979a-5e9e3d0a216e).html (Hämtad-2019-02-20)
120 Steven,
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att framkalla en känslomässig förståelse för en viss historisk händelse eller period kan denne
aldrig genom intentioner fullt styra hur den enskilde eleven väljer att uppleva filmen. Läraren
kan med andra ord aldrig få ett garanterat resultat men film är ett läromedel som skapar
intresse för att vilja lära sig mer och fördjupa sig i ämnet. 121 Att använda sig av film i
undervisningen ger även eleverna en annan synvinkel på hur historia kan användas och förstås
i olika sammanhang. Magnus Hermansson Adler beskriver den här dimensionen som
”Historieundervisningen bjuder eleven in i en spännande och förgången
värld, där sorg och glädje vävt samman människors liv till ett stycke
förflutenhet – historia” 122

Skolan har i uppgift att förmedla historia med olika läromedel som kan användas, varje skola
och lärare är unik och använder sig av olika metoder för att lära ut kunskap till sina elever.
Det viktiga i undervisningen är att variera sitt lärande för att eleverna skall få en variation som
utmanar deras kompetenser. Som tidigare nämnt finns det en komplexitet i att använda film
som historisk källa. Många regissörer använder extra effekter, föremål, kärlekshistorier och
mer action för att göra filmen mer dramatisk och intressant. Detta leder till att den
vetenskapliga historian får lida.123

121

Johansson, Åsa (2017), Film som pedagogiskt redskap i historieundervisningen,
Linköpings universitet, Lärarprogrammet. Tillgänglig: http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:22328/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2018-10-25)
122 Hermansson Adler Magnus (2004), Historieundervisningens byggstenar. Stockholm: Liber.
s. 9.
123 Zander, Ulf (2009): ”Det förflutna på vita duken” i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf
(red.) (2009). Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. 2., [uppdaterade och
bearbetade] uppl. Lund: Studentlitteratur
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