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Abstract  
 
 
 
The genocide in Rwanda was the most horrific the world had witnessed since World War II. De-

spite the magnitude of the bloodbath, UN remained passive. This essay will deal with the problem 

of genocide. Why do ordinary men and women become brutal killers? The theoretical approach is 

based on psycho social, sociological and criminological theories. It will focus on the denial of vic-

tim, appealing to higher loyalties, denial of responsibility and obedience. Mentioned elements may, 

according to the author, contribute to an explanation why genocide occur.  

        An important element in the analysis of the genocide in Rwanda is the racial ideology, imple-

mented by the colonialists, which separated Tutsis from Hutus. This resulted in a polarized state, in 

which identification and empathy with the other group is limited. The loss of identification and em-

pathy generated emotions of fear and hostility during the war against the Tutsi guerrilla, RPF. 

        Rwanda also has a tradition of obedience to authority. This tradition goes back to the pre-

colonial era. It was further strengthened by colonial states. The racial ideology, combined with the 

tradition of obedience may be regarded as major causes to the genocide 1994. In addition the politi-

cal elite has a tremendous responsibility. It was Hutu extremists within the elite who planned and 

organised the genocide. Without the leadership’s Genocidal intention it is very uncertain the massa-

cres would be executed.    
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1. Inledning 
 
 
Folkmord har under hela 1900-talet varit ett tragiskt och återkommande problem. Trots upplevel-

serna efter Förintelsen tycks mänskligheten ha svårt för att lära, då problemet tenderar att återupp-

repas. I april 1994 dödades 800 000 tutsier i Rwanda. Ett så omfattande folkmord hade inte skådats 

sedan nazisternas brott. 

        Konflikten mellan hutuer och tutsier skapades i stor utsträckning av de europeiska kolonisatö-

rerna. Tutsierna betraktades som överlägsna hutuerna och fick exklusivt företräde till politiska pos-

ter, administration och högre utbildning. 1959 tog hutuerna makten och situationen blev den om-

vända. Schismen mellan grupperna levde emellertid kvar och nådde sin klimax i och med folkmor-

det 1994. 

        Detta hade planerats flera år i förväg och utfördes med stor precision av den politiska ledning-

en. Trots fasorna i Rwanda förhöll sig FN passivt, vilket kan beskrivas som ett bland det största 

misslyckandet i organisationens historia och som efteråt har gett upphov till självrannsakan. 

 

1.1 Problem och syfte 
 

 Uppsatsens analys kommer att ske utifrån följande problemställning: 

 

• Vilka element i den sociala omgivningen påverkar människor till att bli massmördare? 

 

Syftet med uppsatsen är att med sociologiska och psykosociala teorier erhålla en djupare förståelse 

för varför och hur folkmord kan uppstå. Rwanda kommer att användas som exempel. Analysen 

kommer att fokusera på människors benägenhet att dela in varandra i olika kategoriseringar och 

vilka följdverkningar detta kan få. Dessutom kommer uppsatsen att behandla orsakerna till varför 

människor lyder order och verkställer handlingar av sådan art. Vidare är uppsatsen ett försök att 

göra en jämförelse mellan de olika förklaringarna.  
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1.2 Teori  
 

Uppsatsens analysram grundar sig främst på Sykes och Matzas neutralitetstekniker. Teknikerna 

kommer att utvecklas med andra psykosociala och sociologiska teorier. Tongivande bland dessa är 

Christopher Browning och Stanley Milgram. De studerade människans benägenhet att lyda auktori-

teter. Vidare kommer teorier om Vi – Dom att användas. De analysera konsekvenserna av att dela 

upp människor i grupptillhörigheter. 

        Sykes och Matza (1957) utvecklade teorin om neutralitetsteknikerna. Forskarna menade att det 

är den sociala kontrollen som hindrar oss från att begå brott. Kontrollen kan emellertid kringgås av 

fem neutralitetstekniker; förnekelse av ansvar, förnekelse av skada, förnekelse av offer, fördömelse 

av fördömarna och åberopande av högre lojaliteter. I uppsatsen kommer teknikerna att anpassas till 

forskningen om folkmord. Syftet är att de ska förklara förövares beteende i situationer som folk-

mord.  

        Utvalda delar av ovanstående nämnda neutralitetstekniker kommer att användas som analys-

ram. För att få ett större djup kommer denna att kompletteras med teorier om lydnad, samt teorier 

om klassificering av människor. Milgram är känd för sitt försök, i vilket försökspersoner uppmana-

des att ställa frågor till elever och ge dessa el-chocker som bestraffning vid fel svar. Resultatet visa-

de att en majoritet av försökspersonerna var benägna att tillfoga eleverna svår smärta då de uppma-

nades att göra detta. Milgram kopplade resultatet till människors deltagande i Förintelsen.  

        Browning studerade reservbataljon 101: s deltagande i Förintelsen och kommer till liknande 

slutsatser (Browning, 1998). Förutom ideologisk indoktrinering, har auktoritet och socialt tryck en 

stor inverkan på människors förmåga att genomföra fruktansvärda handlingar. Detta gällde i syn-

nerhet bataljon 101, som bestod av poliser från Hamburg. De var alltså inga handplockade SS-män.  

        Vidare kommer teorier som utgår från kategorisering av människor att användas. I ett samhälle 

med etniska skiljelinjer är det lätt att det bildas In-grupper och Ut-grupper. In-gruppen är den grupp 

vi själva tillhör och identifierar oss med. Ut-gruppen är det motsatta, grupper av människor som 

utgör ”de andra”, med vilka vi har svårt att identifiera oss med. Känner sig den ena gruppen diskri-

minerad av den andra, eller om det förekommer en konkurrenssituation, ökar avståndet grupperna 

emellan, samhället riskerar att bli polariserat. I krissituationer riskerar en sådan polarisering att bli 

extrem. ”De andra” blir ”fienden” och dehumaniseras, de blir degraderade till lägre stående varel-

ser. Detta är en mycket farlig utveckling som kan, tillsammans med andra faktorer, resultera i över-

grepp i krig eller, i värsta fall, folkmord. 
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1.3 Metod och material 
 

Uppsatsen är en kvalitativ litteraturstudie och bygger på analyser och undersökningar inom områ-

det. Uppsatsen är teoretiskt hållen och Rwanda används främst som ett exempel för att belysa mitt 

resonemang. Jag har samlat in böcker och akademiska artiklar om ämnet från universitetsbibliotek 

och databaser. Artiklarna är hämtade huvudsakligen från J-stor och Elina. Jag har avgränsat materi-

alet så att fokusen ligger på min problemfråga och min teoretiska analysmodell. Således inriktar sig 

det empiriska materialet främst på polariseringen av det rwandiska samhället och dess tradition av 

lydnad.  

        Användningen av kvalitativ metod är inte problemfri. Den har blivit kritiserad, främst från 

positivistiskt håll, att vara oexakt och beroende på tolkningar av den enskilde forskarens tolkningar. 

Detta gör det, enligt dess kritiker, svårt att bevisa slutsatserna. Detta stämmer till viss del, men även 

kvantitativ forskning är beroende av forskarens tolkning. Dessutom gör problemets karaktär det näst 

intill omöjligt att mäta faktorerna i siffror och tabeller. Jag anser att en kvalitativ tolkning är det 

bästa sättet att närma sig problemet. 

        Det finns emellertid ett antal hänsynstaganden att göra. Det första är att det är svårt att mäta 

effekten av de faktorer som eventuellt inverkar till att människor begår folkmord. Visserligen kan 

jämförelser göras mellan olika folkmord, med dessa är komplexa företeelser som sällan delar sam-

ma förutsättningar. Hade det varit möjligt att intervjua en stor andel av gärningsmännen är det dess-

utom att svaren är helt sanningsenliga. Dels därför att vederbörande kanske förtränger sina gärning-

ar inför sig själv och t ex skyller på yttre omständigheter. Inför hotet om bestraffning kan en föröva-

re också ändra sin historia och förringa sitt ansvar och sina handlingar. 

        Att genomföra en litteraturstudie innebär att man i stor del tar del av andra forskares analyser 

och slutsatser. Det finns en risk att deras slutsatser färgar av sig på sitt eget tänkande. Resultatet kan 

bli att den egna analysmodellen överskuggas av ”färdigtuggade” analyser, i synnerhet om dessa är 

framtagna av framstående forskare inom området. Jag har varit medveten om detta och i största 

möjliga mån försökt följa min analysmodell. Materialet är uteslutande akademiskt, inga artiklar från 

dagstidningar används. Detta hade visserligen varit intressant att studera men valdes bort pga. plats-

brist och uppsatsens fokus. En risk med akademiskt material är att det kan vara svårare att upptäcka 

i vilken mån författarens egna värderingar färgar materialet. Även om utgångspunkten är ett objek-

tivt urskiljande är detta oftast en utopi. En risk kan därför vara att slutsatser, som till viss del är fär-

gade av forskarens värderingar, inte upptäcks och uppfattas som neutrala i sitt förhållningssätt. 
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        Materialet är till stor del teoretiskt. Framträdande teoretiker som används i denna studie är 

Browning, Milgram, Waller och Staub. Dessa har kompletterats med empiriskt material, vilket ger 

en bra beskrivning av händelseutvecklingen i Rwanda., dels ger ett sådant material större utrymme 

för egna analyser utifrån analysmodellen. 

 

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen består av fem kapitel. Efter inledningskapitlet behandlas och analyseras teorier inom 

forskningen av folkmord. Utifrån dessa skapas en analysmodell, med vilken problemämnet kommer 

att analyseras. Tredje kapitlet ger en kort historik om Rwanda. Kapitlet behandlar kolonialmakter-

nas påverkan av det rwandiska samhället, huturevolutionen, revolutionen då hutuerna erövrade 

makten, samt utvecklingen åren fram till folkmordet 1994. Kapitel fyra analyserar uppdelningen av 

Rwanda mellan hutuer och tutsier. Samhället präglades av en rasistisk ideologi. Tutsierna betrakta-

des som fiender till hutuerna och diskriminerades. Denna utveckling eskalerade åren innan folk-

mordet. Vidare behandlas traditionen av lydnad och hur denna kan påverka människor att begå 

folkmord. Sista kapitlet ställer upp en slutsats. Dessutom görs en jämförelser mellan betydelsen av 

rasistisk ideologi och lydnad av auktoriteterna. 
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2. Teorier om folkmord 
 
 
Efter andra världskrigets chockerande avslöjanden om nazisternas folkmord på judar, inriktade sig 

forskningen om folkmord främst på den enskilde individen och på tyskarnas skuld. En vanlig upp-

fattning var att folkmord utfördes av individer med en auktoritär personlighet. Andra teorier fokuse-

rade på den preussiska militärtraditionen, som utmärktes av disciplin och lydnad. I början av 1960-

talet växte den psykosociala skolan fram. Denna försökte hitta orsaken till folkmord i interaktionen 

mellan individen och hennes sociala omgivning. Mest känd inom denna teori bildning är kanske 

Stanley Milgram och dennes experiment, obedience to authority. (Browning, 2002 s. 3) 

        Gemensamt för den psykosociala diskursen är dess utgångspunkt att massakrer och folkmord 

inte endast kan förklaras av särskilda psykologiska egenskaper. Alla människor är, under vissa för-

utsättningar, kapabla att begå sådana gärningar.  

 

2.1 Neutralitetstekniker 
 

De teorier som kommer att appliceras på uppsatsproblemet har sin utgångspunkt i kriminologiska 

och sociologiska/psykosociala teoribildningar. Inom sociologin, i vilken man försökte besvara frå-

gan om varför människor blir kriminella, vände Durkheim på problemställningen. Han försökte 

istället besvara frågan varför människor inte begår brott. Svaret är den sociala kontrollen som ut-

övas på alla samhällsindivider. Forskarna Gresham Sykes och David Matza utvecklade detta reso-

nemang och framställde fem s.k. neutralitetstekniker som kan förklara varför vissa individer blir 

kriminella trots den sociala kontrollen. Dessa tekniker är: förnekelse av ansvar, förnekelse av skada, 

förnekelse av offer, fördömelse av fördömarna och åberopande av högre lojaliteter (Lilly, Cullen & 

Ball, 2002 s.83) 

        Brottslingen kan använda sig av dessa neutralitetstekniker för att förvara sitt beteende för sig 

själv och omvärlden. Vederbörande förkastar inte de allmänna normerna i samhället i sin helhet, 

men vägrar att beskriva sitt brott utifrån dessa. Genom användandet av neutralitetsteknikerna skapar 

brottslingen en alternativ bild av händelsen, vilken, enligt han själv, överensstämmer med samhälls-

normen. Normen kan alltså behållas samtidigt som den överträds. 

        Om brottslingen förnekar sitt eget ansvar reduceras kritiken mot hans eller hennes agerande. 

Detta resulterar vidare i att den sociala kontrollen minskar sitt inflytande över gärningsmannen. I 

samhällets normsystem finns en viktig distinktion mellan avsiktliga och oavsiktliga gärningar. För-
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nekelsen av eget ansvar sträcker sig dock längre än att skylla en händelse på vem som är ansvarig, 

om händelsen kan tillskrivas olyckliga omständigheter eller bristande omdöme. Den kriminelle ser 

sig, enligt detta resonemang, som offer för yttre orsaker. Det brottsliga beteendet skylls på missbru-

kande föräldrar, dåligt umgänge, dåliga ekonomiska förhållanden etc. Detta kan i och för sig förkla-

ra brottsligt beteende, men det avgörande för detta resonemang är när dessa argument ersätter det 

personliga ansvaret och rättfärdigar ett brottsligt beteende. (Scott & Stanford, 1968 s, 51 f, Sykes & 

Matza, 1957 s. 667 ff.) 

        Förnekelse av skada. I vårt samhälle uppfattas inte alla brott som lika förkastliga. Vissa brott 

är, trots att de är juridiskt olagliga, moraliskt försvarbara. På samma sätt kan brottslingen rättfärdiga 

sina brott med resonemanget att de är moraliskt berättigade, t ex. att stjäla från förmögna männi-

skor. Dessa är redan så rika att en materiell förlust för dem inte innebär någon större skillnad för 

deras livssituation. Bryts kopplingen mellan å ena sidan en handling och å andra sidan den skada 

denna orsakar, neutraliseras även på detta vis den sociala kontrollen. (Ibid)  

        I de fall där brottslingen tar på sig ansvar och skada, kan omgivningens kontroll neutraliseras 

på ett tredje sätt: förnekelse av offer. Den brottsliga handlingen kan rättfärdigas på grund av om-

ständigheterna till brottet. Den uppkomna skadan kan, av brottslingen betraktas, som en rättvis 

handling, en vedergällning av tidigare orättfärdiga handlingar. Den kriminella ser sig som en rätt-

skaffens man, medan offret betraktas som den som gör fel. Exempelvis kan nämnas misshandel av 

pedofiler, våldtäktsmän, etniska grupper etc. Om dessa behandlat vederbörande illa anses de ”för-

tjäna” att själva utsättas för misshandel. (Ibid) 

        Fördömelse av fördömarna innebär att gärningsmannen ändrar fokus från sina egna handlingar 

till fördömarnas motiv och beteende. Dessa uppfattas som hycklare eller personer som drivs av 

onda intentioner. Till exempel kan myndigheter, i synnerhet polisen, tillskrivas egenskaper som 

korruption, rasism och brutalitet. Om vederbörande har en negativ eller cynisk inställning till sam-

hällets institutioner reduceras självkritiken mot de egna handlingarna. ”Normerna är skapade av de 

andra, varför ska jag göra som dom säger?” (Ibid) 

        Den femte och sista av neutralitetsteknikerna är åberopandet av högre lojaliteter. Detta inne-

bär att det omgivande samhällets normer och värderingar får ge vika för den lilla gruppens. Ovan-

stående visar sig tydligt om den kriminella tillhör ett gatu-, skinhead- eller motorcykelgäng. Uppstår 

det ett dilemma mellan samhällets och det lilla gängets normsystem, prioriteras i många fall det 

gäng, till vilket vederbörande tillhör. Att bryta mot dess normsystem kan medföra utfrysning eller 

social degradering. (Stewart & Byrne, 2004 s 4 f, Sykes & Matza, 1957 s. 667 ff.) 

        I Malin Åkerströms bok Kriminalitet, kultur, kontroll, omvandlar Stanley Cohen ovanstående 

neutralitetstekniker till forskningen om mänskliga rättigheter och folkmord. Istället för att förklara 
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hur de allmänna samhällslagarna förnekas, kan faktorerna i detta sammanhang förklara uppkomst 

av folkmord, samt hur ansvariga i efterhand försöker urskulda sig själva. De får då följande utform-

ning: 

        Förnekande av skada innebär att förövarna förnekar att den tillfogade skadan får konsekvenser 

för de människor som blir utsatta för det. Argumenten blir att offren ”överdriver, att de är vana vid 

våld. Se bara vad de gör med varandra.” Ett talande exempel är hur Rudolf Höss1, kommendant i 

Auschwitz 1940-1943, ursäktade zigenarnas vidriga levnadsförhållanden i lägret med att de var 

vana att bo under dåliga förhållandena och därför inte tog skada. Ofta förnekas offrens mänskliga 

egenskaper för att istället tillskrivas illasinnade egenskaper. Ofta beskrivs den egna gruppen som 

offer som måste försvara sig mot den andra angripande gruppen. Genom detta betraktelsesätt rätt-

färdigas ”hårda metoder” för att trygga den egna gruppens fortlevnad. (Cohen, 1993 s. 179 ff.) 

        När det gäller förnekande av ansvar finner vi ett bestridande av det personliga ansvaret, ofta 

grundat i lydnad och disciplin. Argument som ”Jag lydde bara order. Jag hade inget val.” är vanliga 

argument. Detta resonemang användes också genomgående av de åtalade i Nürnbergrättegången. 

Den enskilde individen borttränger sitt eget ansvar och refererar till de högre auktoriteterna i befäls-

ordningen. (Ibid) 

        På den internationella politiska arenan är det vanligt förekommande att den part som blir kriti-

serad för sitt beteende, fördömer de fördömande. Deras kritik tas inte på allvar, vilket medför att de 

begångna gärningarna rättfärdigas. Exempelvis kan israeler uppfatta omvärldens kritik som anti-

semitisk. På samma sätt kan palestinier uppfatta kritik riktade mot dem som anti-muslimsk. Foku-

sen flyttas från de egna begångna handlingarna till att kritisera omvärlden, som betraktas som fient-

ligt inställda. (Ibid) 

        Folkmord och kränkningar rättfärdigas ofta genom att åberopa högre lojaliteter. Detta kan vara 

nationen, folket, revolutionen etc. De mänskliga rättigheterna och medmänsklighet erhåller en lägre 

prioritet i förhållande till denna lojalitet. Ofta argumenterar förespråkare för folkmord att detta mås-

te utföras för att kunna uppnå det högre målet. (Ibid) 

        Neutralitetsteknikerna, som de framställs av Stanley Cohen, tenderar att ge en något ytlig bild 

av orsakerna till folkmord. Varför kommer det sig att vissa människor förnekar offer? Varför kan 

vissa människor känna en sådan stark lojalitet ett detta prioriteras över offren? Hur utvecklas ett 

sådant betraktelsesätt? För att ge svar på dessa frågor behöver de kompletteras med andra teorier. 

 

 
                                                 
1 Höss skrev sin självbiografi i polskt fängelse i väntan på sin avrättning. Han hängdes 1947. 
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2.2 Massans och ledarskapets inverkan 
 

En viktig aspekt i analyserandet av folkmord är interaktionen mellan kollektiv och individ. En av 

pionjärerna inom området var den franske sociologen Gustav Le Bon, som 1895 gav ut boken The 

Crowd: A Study of Popular Mind. Le Bon menade att individens tankar och beteende förändras i en 

grupp: ”… isolerad kan individen vara kultiverad, i en församling blir han en barbar, dvs. en varelse 

som agerar efter instinkt”2. (Waller, 2002 s. 30 ff.) 

        Sigmund Freud delade Le Bons uppfattning om att gruppen saknar självkritik, är impulsiv och 

hetsig. Vidare menade Freud att individen förlorar möjligheterna till att fatta självständiga beslut 

efter intellektuellt övervägande. Denna negativa uppfattning om kollektivet har inte fått stå oemot-

sagd. Richard Gregg menar att förespråkarna för en sådan syn är för generaliserande och saknar 

empiriska belägg. Även Donald Horowitz, professor i statsvetenskap och juridik, opponerar sig mot 

påpekanden om att kollektivet skulle vara irrationellt. Han menar att många upplopp är väl planera-

de, vilket kräver ett rationellt tänkande. Dessutom kan sammanslutningar fungera som en positiv 

kraft, t.ex. att stärka svagare gruppers politiska makt i ett samhälle eller att få missbrukare att sluta 

med droger. (Ibid) 

         Även om Horowitz har rätt i sin argumentation, anser jag att han bortser från distinktionen 

mellan ledarskapet och individerna i massan. Ett möte, ett upplopp eller en demonstration kan vara 

mycket väl planerad av organisatörer. Detta säger emellertid ingenting om hur individerna i folk-

massan upplever situationen. Som exempel kan nämnas nazisternas massmöten i 30-talets Tysk-

land, vilka var välorganiserade masstillställningar i syfte att förföra individerna som deltog, att 

hindra dem från att tänka självständigt och kritiskt. 

        En fråga man ställer sig i sammanhanget är om kollektivets inflytande kan förklara uppkoms-

ten av folkmord? Kan teorierna om gruppdynamik appliceras på en högre abstraktionsnivå? Den 

brittiske psykiatern Henry Dicks menade att tyskarna utformade en speciell nationalkaraktär under 

andra världskriget. Sociologen Daniel Goldhagen delar denna uppfattning och menar att nationalka-

raktären kan förklara att människor begår onda handlingar. I sin bok Hitlers Willing Executioners: 

Ordinary Germans and the Holocaust, menar Goldhagen att tyskarna medverkade i förintelsen helt 

enkelt för att de ville det. Antisemitismen i Tyskland uppkom inte på grund av Hitler, utan hade 

existerat ända sedan början av 1800-talet. Enligt Goldhagen skilde sig antisemitismen i Tyskland i 

jämförelse med andra länder. Här blandades tanken på eliminering av judarna, därför att de betrak-

tades som ett hot, med tysk nationalism. Enligt Goldhagen var det inte främst de ekonomiska, 

                                                 
2 Författarens översättning. 
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psykosociala faktorerna eller den totalitära statens inflytande, utan den tyska nationalkulturen som 

orsakade Förintelsen. (Newman, 2002 s. 45 ff, Waller, 2002 s. 36 ff.) 

        Detta kan tyckas något kontroversiellt, med tanke på att det mesta av litteraturen inom ämnet 

fokuserar på Tysklands ekonomiska situation vid tidpunkten, samt revanschlusten som följde efter 

förlusten i första världskriget. Goldhagen får också kritik av Christopher Browning. I sin bok Helt 

vanliga män, betonat Browning de psykosociala faktorerna. I sin studie av reservbataljon 101 

kommer han till slutsatsen att dessa egentligen var just ”vanliga män”. De var inga handplockade 

SS-bödlar med psykopatisk personlighet. Likväl deltog de aktivt i den slutliga lösningen. Detta be-

rodde till stor del på att de vande sig vid att döda. Det sociala trycket och auktoritetens inverkan 

gjorde att de lydde order. Allteftersom tiden gick fick de erfarenhet och vana, att döda blev en rutin. 

(Browning, 1998 s. 180 ff.)   

        I boken Pioneers of Genocide Studies tar Ervin Staub upp aspekterna kring ledare och anhäng-

are. Han fokuserar främst på anhängarna och menar att det främst beror på dessa om en ledares ide-

ologi ska få genomslag eller inte. Därmed inte sagt att en ledares karaktär är betydelselös, tvärtom. 

En ledare har makt att föra anhängarna i en positiv eller negativ riktning. Det är ledaren och det 

politiska etablissemanget som för en fientlig eller rasistisk politik gentemot vissa folkgrupper eller 

piskar upp fientliga stämningar genom propaganda. Det är också den politiska eliten som skapar 

institutioner som sedan används som ett förtyckande redskap mot oönskade element i samhället. 

(Staub, 2002 s. 487 f.) 

        För att kunna genomföra ett folkmord krävs, förutom ledare och anhängare, passiva åskådare. 

Dessa kan vara både interna och externa aktörer. Staub nämner ett antal faktorer som förklarar var-

för aktörer förvandlas till passiva åskådare. I diktaturer och i auktoritära stater finns en rädsla för 

vedergällningsaktioner från regimen. Delar åskådarna det förakt för offren som gärningsmännen 

känner, kan incitamentet att ingripa minska ytterliggare. Dessutom finns det en tendens att männi-

skor ut samma grupp håller samman i tider av oroligheter. Ofta förhåller sig även internationella 

organisationer och nationer passiva. Detta kan förklaras med att regimer inte vill trassla in sig i and-

ra länders angelägenheter. Staub menar att ett sådant beteende uppmuntrar folkmordsregimer, och 

säger sig fördöma ett passivt beteende från åskådare hårdare än gärningsmännens beteende, mycket 

på grund av hans egna erfarenheter från andra världskriget3. Många övergrepp hade kunnat förhind-

ras med ett aktivare agerande från omgivningen. (Staub, 2002 s. 492 f.)   

 

 

                                                 
3 Ervin Staub överlevde som barn Förintelsen. 
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2.3 Kategorisering av människor 
 

År 1954 genomfördes ett experiment av socialpsykologen Muzafer Sherif i USA. Han delade in 22 

barn i två grupper. Dessa tilldelades sedan en rad konkurrensinriktade uppgifter. Forskarna observe-

rade att efter bara några dagar kunde de notera en tilltagande fientlighet mellan de två gruppering-

arna. Slagsmål, bråk och tillmälen blev vanligt förekommande. Vad är det som får oss människor att 

dela in oss i olika gruppkategoriseringar och betona skillnaderna mellan dem? Forskarna tror att Vi-

Dom – tänkandet inleds samtidigt med social kategorisering. Efter denna indelning finner vi vår 

egen grupptillhörighet. Inom diskursen talar man om ”in-grupp” och ”ut-grupp”. In-grupperna är de 

grupper som vi identifierar oss själva med, t.ex. etnicitet, nationalitet etc. Ut-grupperna är det rakt 

motsatta, de grupper som vi saknar identifikation med. Denna indelning för med sig en rad konse-

kvenser. Ofta överdriver man likheterna mellan medlemmarna i en in-grupp. Ofta ställs den egna 

gruppidentiteten mot ut-gruppen. Man betonar olikheterna i egenskaperna mellan grupperna. Ge-

nom denna kategorisering cementeras skillnaderna mellan grupperna. (Waller, 2002 s. 238 ff.)  

        Fortgår den här utvecklingen är risken för en polarisering stor. (Staub, 1989 s. 105 f.) Detta 

bidrar till en avhumanisering av den andra gruppen. Avhumanisering är antagligen nödvändigt i 

verkställandet av ett folkmord. I och med detta berövas offren sitt människovärde. Kelman och Ha-

milton4 menar att avhumaniseringen sker i två steg. Först berövas offret sin identitet genom att man 

refererar till en viss kategori. Det andra steget är att man exkluderar denna kategori från den mänsk-

liga gemenskapen.  En vietnames blir degraderad till ”gook”, en tutsi blir till en ”kackerlacka”, lik-

som en jude inte längre betraktas som en människa utan förvandlas till en ”råtta” eller ”ohyra”. 

Dennas degradering medför ett indragande av de mänskliga skyldigheterna gentemot offren, ”ohyra 

kan behandlas hur som helst”. När väl de moraliska skyldigheterna inte längre existerar ligger vä-

gen i princip öppen för folkmord. (Waller, 2002 s. 244 ff.) 

         

2.4 Lydnad och disciplin  
 

Mellan 1960-1963 utförde Stanley Milgram, sociolog vid Yale universitetet, en studie om lydnad 

inför auktoriteter. Experimenten gick till så att en försöksperson fick rollen som ”lärare” och ställde 

följaktligen frågor till en ”elev” som var kopplad till en elgenerator. Vid fel svar instruerades lära-

ren att ge eleven elchocker av varierande styrka. El-stötarna, liksom elevens klagorop, var naturligt-

                                                 
4 Kelman och Hamilton är två sociologer som studerade amerikanska soldaters massaker på civila i den vietnamesiska 
byn Mai Ly. 
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vis fejkade, men ”läraren” hölls ovetande om detta. I standardexperimenten förhöll sig inte mindre 

än två tredjedelar av lärarna så lydiga att de trodde att de tillfogade eleverna svår smärta. Resultaten 

ändrades i takt med att distansen mellan ”gärningsman” och ”offer” blev större. Om läraren varken 

kunde se eller höra eleven blev lydnaden mycket högre. Om de däremot var tvungen att själv lägga 

offrets hand på en simulerad elektrisk platta, sjönk ”lydnadstalet” ner till trettio procent. Om den 

ovetande försökspersonen inte personligen behövde utdela el-chockerna, blev lydnaden i det när-

maste total. Omvänt, om läraren ingick i en större grupp, där en övervägande majoritet iscensatte en 

ordervägran, vägrade också den ovetande försökspersonen. Om försökspersonerna själva fick be-

stämma strömstyrkan valde de allra flesta, förutom ett fåtal sadister, den minsta möjliga strömstyr-

kan. (Browning, 1998 s. 186, Waller, 2002 s. 104) 

        Den höga andelen som emellertid lydde order överraskade Milgram. Han försökte förklara 

beteendet med en rad faktorer. Det naturliga urvalet har utvecklat människan till att anpassa sig till 

rangordning och den sociala strukturen. Denna benägenhet till lydnad förstärks genom socialisation 

i skola, arbete, militärtjänst etc. Medlemmarna i hierarkin anammar auktoritetens definition av verk-

ligheten. Lojalitet, lydnad och plikt blir begrepp som uttrycker det rådande normsystemet, vilket 

leder till att alla känslomässiga band till offren bryts. Lojaliteten till dessa värden är högre än med-

känslan för offren. Gärningsmän träder även in i rollen som redskap för någon annans vilja. I ett 

sådant tillstånd känner de sig inte längre ansvariga för sina handlingars innehåll och konsekvenser. 

Däremot känner de ett ansvar att uppfylla sina plikter till fullo för att gå sina överordnade till mötes. 

Om en individ väl har trätt in i ett sådant system, finner vederbörande det svårt att ta egna initiativ 

eller komma med invändningar. Dessutom avskräcker hotet om straff och repressalier för orderväg-

ran. (Browning, 1998 s. 186 ff.) 

        Även om Milgrams resultat har slående likheter med Brownings forskning (1998) ska man ha i 

åtanke att dessa är konstruerade i laboratorium. Försökspersonerna fick i förväg veta att el-

chockerna i inte var dödligt skadliga. De blev heller inte utsatta för hot om repressalier. Verklighe-

ten är naturligtvis mera komplex och kan dessutom vara mycket mer brutal. Inte desto mindre indi-

kerar Milgrams resultat om människans benägenhet att lyda auktoriteter.  

        I boken Crimes of Obedience tar Kelman och Hamilton upp rutinisering som en faktor som gör 

det ännu lättare att lyda auktoriteter. Trots auktoritetens stora inflytande över individen kvarstår 

emellertid tvivlet i det riktiga att begå massakrer och folkmord. Genom att systematisera och göra 

dessa ondskefulla handlingar till vardagsrutin, underlättar man ytterligare för gärningsmännen att 

utföra orderna. Rutiniseringen bidrar till att den enskilde individen slipper att själv fatta moraliskt 

tvivelaktiga beslut. Därmed minskas risken för motreaktion mot de överordnade. Dessutom bidrar 

rutinisering till att uppmärksamheten av handlingarnas konsekvenser flyttas. I stället riktas upp-
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märksamheten till handlingarnas olika moment. Detta gäller i synnerhet den personal som inte del-

tar i själva dödandet, utan sköter de administrativa arbetsuppgifterna. (Kelman & Hamilton, 1989 s. 

187 ff.) 

        Rutinisering kan gälla på aktörsnivå, såväl som på organisatorisk nivå. I den förra delas ”ar-

betsmomenten” upp i många moment, vilka utförs på ett monotomt och reglerat sätt. På ett liknande 

sätt delas ansvaret upp mellan flera olika officerare på högre nivå. Resultatet blir att ett överskådan-

de för den enskilde officieraren försvåras, vederbörande kan endast överskåda den del som han själv 

ansvarar för. Till detta förekommer ett distanserat och omskrivande språk. Nazisterna använde t.ex. 

begrepp som ”omlokalisering”, ”specialåtgärder” ”transport österut” då man syftade på förintandet 

av judar. Ett sådant språkbruk medför att associationer till dödande och utrotande neutraliseras. 

(Ibid) 

 

2.5 Teoretisk utgångspunkt 
 

Uppsatsen kommer att analyseras utifrån en ombearbetning av de fem neutralitetsteknikerna. Förde-

len med neutralitetsteknikerna är att de på ett tydligt sätt tillhandahåller en analytisk modell. De är 

dock något underutvecklade i litteraturen och behöver därför kompletteras med andra psykosocia-

la/sociologiska teorier. Förhoppningen är att de sistnämnda kan förklara utvecklingen som föranle-

der ett sysätt som är förenlig med neutralitetsteknikernas principer. De ska med andra ord försöka 

förklara varför människor förnekar offer, varför de åberopar högre lojaliteter etc. 

        Jag kommer att utgå från  förnekande av offer och åberopande av högre lojaliteter. Fördömel-

se av fördömarna liksom förnekelse av skada har utlämnats. Orsaken är att jag vill avgränsa mitt 

teoriperspektiv. Dessutom är jag tveksam till att dessa tekniker kan förklara uppkomsten av folk-

mord. Jag har svårt att tänka mig att man i en sådan extrem situation kan förneka uppkomsten av 

skada, dvs. tusentals döda människor. Fördömelse av fördömarna tenderar även att fästa uppmärk-

samheten till interaktionen mellan den aktuella staten och yttre aktörer, t.ex. nationer och organisa-

tioner som definierar och bestämmer moralen i krig. Detta är inte särskilt aktuellt då syftet är att 

analysera eventuella orsaker till folkmord inom ett samhälle. (Cohen, 1993 s 180 f.) 

 

1. Förnekande av offer – denna medverkande kraft kommer att utvecklas med teoribildningen 

kring fenomenet Vi-Dom. Genom extrema ideologi, ofta baserade på etnisk tillhörighet, kan 

ett hot frammanas mot den egna gruppen. Ut-gruppen beskrivs som onda, mot vilka ”vi” 

måste försvara oss emot. Folkmord kan på detta sätt omdefinieras till ett försvarskrig mot fi-
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enden som beskrivs som ”råttor”, ”ohyra” etc. Mot sådana element finns inga moraliska för-

pliktelser. Känslor som medkänsla och medlidande blir genom detta förfarande neutralisera-

de. 

 

2. Åberopande av högre lojaliteter är motsatsen till det ovanstående stycket. Ledarskapet pro-

pagerar för den egna gruppen som något unikt, vilka ska gå en ljus framtid till mötes om 

man bara röjer undan hotet från ”de andra”. Man åberopar ett högre mål, nationen, folket el-

ler revolutionen. Dessa har en högre prioritet än medkänsla till fienden. Genom mobilisering 

identifierar sig individerna starkt till den egna gruppen. I ett destruktivt sammanhang förlo-

rar den enskilde medlemmen sitt kritiska tänkande, gruppen prioriteras framför individen.  

 

3. Auktoritet och disciplin. Detta är ett mycket viktigt element i analyserandet av folkmord och 

nämns bland neutralitetsteknikerna. Undersökningar har visat att människan har mycket lätt 

inordna sig i hierarkiska system. Orsaken är ofta det sociala trycket som uppstår i situatio-

nen mellan överordnad och underlydnad, det förväntas att man ska lyda. Även rutinisering 

spelar in. Massdödandet delas upp i olika delmoment, där den enskilde bara kan överblicka 

sin uppgift. I avsaknad av ett helhetsskeende underlättas verkställandet av order. Ett auktori-

tärt system möjliggör dessutom ett avsägande av det personliga ansvaret genom att hänvisa 

till auktoriteterna. Den enskilde gärningsmannen kan se sig själv som ett verktyg åt andra. 

Det personliga ansvaret tenderar på så sätt mildras vilket kan göra det lättare att lyda order. 

 

Ovanstående teoretiska utgångspunkt ska inte betraktas som den enda och slutgiltiga modellen i 

analyserandet av folkmord. Den ger mig emellertid en väl avgränsad modell att angripa problemet 

med. Vidare tror jag att denna analysmodell kan vara fruktsam eftersom den är anpassat till mitt 

syfte. Detta har som mål att undersöka orsaker i ett samhälle som kan bidra till att folkmord inträf-

far med betoning på människors kategorisering av varandra, samt lydnad inför auktoriteter.  
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3. Folkmordet 1994 
 

 

Mellan april och juli 1994 dödades nära 800 000 tutsier i Rwanda. Det värsta folkmordet sedan and-

ra världskriget utlöstes när president Juvénal Habyarimana dödades sedan hans flygplan skjutits ner 

vid inflygningen till Kigalis flygplats. Eftersom det utlöstes kort efter presidentens död har misstan-

kar riktats mot hutuextremister, som genom att röja undan presidenten själva kunde få större infly-

tande över politiken. Syftet med massakrerna var att hindra att fredsavtalet mellan Rwandas regim 

och tutsirebellerna, RPF, skulle träda i kraft. De radikala krafterna ville inte på några som helst vill-

kor dela med sig av makten till tutsierna. Dödandet riktades främst mot tutsibefolkningen, men även 

mot de moderata krafterna bland hutuerna. (Jones, 2001 s. 37, Prunier, 1995 s.240 ff.) 

        Utrotningen av tutsier planerades och organiserades av hutuextremister i ledande ställning. 

Dessa satte genast sin plan i verket efter att presidenten dödats. Avrättningarna tog sin början i Ki-

gali på kvällen den sjätte april, bara timmarna efter att presidentplanet hade störtat. De första som 

föll offer var de s.k. prioriterade målen – journalister, moderata politiker och människorättsaktivis-

ter. Aktionerna utfördes av presidentens livgarde och de paramilitära organisationerna Interhamwe 

och Impuzamugambi. Medlemmarna i dessa organisationer tenderade att härstamma från underklas-

sen och lockades av materiella förmåner, den radikala politiska ideologin och genom sitt medlem-

skap skydda sin egen egendom för plundring. Många hade fått militär utbildning, men trots det var 

disciplinen på det hela taget låg. Detta resulterade i att fraktioner förvandlades till rena banditgäng 

när de insåg att kriget var förlora. (Nyankanzi, 1998 s. 11, Prunier, 1995 s.243 ff.)  

        Allteftersom de prioriterade målen eliminerades riktades dödandet mot tutsibefolkningen. Det 

var ett urskillningslöst dödande som varken skonade kvinnor, barn eller åldringar. På landsbygden 

levde tutsier och hutuer väl integrerade med varandra, vilket gjorde det lätt för förövarna att spåra 

upp sina offer med hjälp av lokalbefolkningen. I städerna var det något annorlunda. Här sattes väg-

spärrar upp och människor som ville passera var tvungna att uppvisa identitetspapper. I sin despera-

tion sökte många tutsier skydd i kyrkor, bara för att finna att dessa var dödsfällor. Inför passiva 

präster, i de fall de inte själva var aktiva, blev många kyrkor skådeplatsen för ett ofattbart barbari 

med tusentals dödade på en och samma plats. (Prunier, 1995 s.243 ff.)  

         Konflikten mellan hutuer och tutsier brukar beskrivas som ett arv från kolonialtiden. Rwanda 

blev under 1800-talet koloni till Tyskland, som förlorade området till belgarna under första världs-

kriget. Belgarna trodde felaktigt att tutsier, hutuer och twa, den minsta folkgruppen i Rwanda, var 

tre helt olika folkgrupper och utformade utifrån detta antagande sin rasistiska politik. Kolonialher-

 17



rarna betraktade tutsierna som den folkgrupp som var mest biologiskt närstående den vita rasen och 

därför överlägsna hutuer och twa. Efter denna uppfattning delade belgarna upp befolkningen efter 

rastillhörighet. Alla medborgare fick ett id-kort som angav vilken folkgrupp vederbörande tillhörde. 

På denna värdegrund inleddes så ett samarbete mellan de vita kolonialherrarna och tutsierna: tutsi-

erna fick bli Rwandas styrande elit i utbyte mot att de förhöll sig lojala mot kolonialmakten. (Des 

Forges, 1999 s. 33 f, Mamdani, 2001 s. 92 ff.) 

        Pressade av FN och inför den stundande avkoloniseringen, upphörde belgarna med sitt stöd till 

tutsierna under 1950-talet. Hutuerna fick ökade politiska rättigheter och tilläts i större utsträckning 

genomgå högre utbildning. Dessutom fick de ett större inflytande i den statliga förvaltningen. Ut-

vecklingen skrämde den privilegierade tutsieliten, samtidigt som den stora hutumajoriteten krävde 

ännu större inflytande. Det politiska livet polariserades mellan tutsi- och hutu- partier. 1959 utbröt 

oroligheter mellan folkgrupperna. Flera hundra människor dödades i oroligheterna innan den bel-

giska myndigheten kunde bringa ordning. Ytterligare reformer införde till förmån för hutuerna. 

1961 röstade det rwandiska folket för att det monarkiska styret skulle upphöra, i stället skulle repu-

blik införas. Dessa händelser skulle senare kallas Huturevolutionen. (Des Forges, 1999 s. 38 ff.) 

        År 1973 tog general Juvénal Habyarimana5 makten i en oblodig kupp och inledde ”den andra 

republiken”. Han lovade att återinföra ordning och nationell enighet efter en tid av tumult. Den nye 

presidenten omvandlade Rwanda till en enpartistat, där alla medborgare automatiskt blev medlem-

mar i landets enda parti, MRND. Habyarimanas regering hade som mål att införa en striktare kon-

troll och mobilisera medborgarna. Mobiliseringen syftade till att bygga upp en starkare ekonomi. 

Landet mottog betydande utländskt ekonomiskt stöd under 1970-80-talen och utvecklade, med hjälp 

av detta kapital, landet i en positiv ekonomisk riktning. Under slutet av 1980-talet sjönk världs-

marknadspriserna på kaffe, Rwandas viktigaste exportinkomst, vilket medförde mycket negativa 

effekter på landets ekonomi. I början av 1990-talet inledde RPF, tutsigerillan, ett krig mot Rwanda, 

vilket på sikt skulle komma att utgöra ett allvarligt hot mot Habyarimanas maktställning. Efter två 

års stridigheter inleddes fredsförhandlingar, vilka med jämna mellanrum bröts när stridigheterna 

återupptogs. Den fjärde augusti 1993 skrev presidenten under det s.k. Arushaavtalet. Habyarimana 

var hårt pressad av Världsbanken och det faktum att statskassan var tom. Undertecknandet visade 

sig dock vara en skenmanöver. Efter avtalet inleddes en förhalningsprocess som upphörde då presi-

dentens plan blev nedskjutet och folkmordet inleddes. (Des Forges, 1999 s. 41 ff, Gardell, 1999 s. 

2) 

                                                 
5 Juvénal Habyarimana var Rwandas president tills att han omkom i flygkraschen 1994.  
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                Folkmordet i Rwanda var det värsta sedan Förintelsen. Det skiljer sig dock på ett flertal 

punkter i en jämförelse med nazisternas utrotning av judar. Enligt Bauman (1989) var det moderna 

samhället en förutsättning för nazisternas folkmord. Moderniteten innebar tekniska innovationer: 

gas, järnvägar, vapen etc. Dessutom har det i det moderna samhället utvecklats en systematik. Det 

fanns en väldig byråkrati som administrerade förintelsen: tjänstemän som satte ihop statistik, satte 

upp tågtidtabeller, organiserade manskap etc. Rwanda saknade mycket av teknisk förfining, jämfört 

med Förintelsen. Metoderna var enkla och grymma: vanliga macheters och yxor användes. Inte des-

to mindre fanns en väl utbyggd hierarkisk administration som omfattade varje liten landsände. Den-

na var nödvändig för att kunna genomföra ett folkmord av en sådan omfattning. Folkmordets oer-

hörda hastighet visar också vilken effektivitet den rwandiska administrationen hade. (Lemarchand, 

2003 s.163) Det finns också skillnader. Regimernas strategier i Tyskland och Rwanda var helt mot-

satta. Nazisterna försökte dölja sina brott. I Rwanda skedde de helt öppet. Propagandan basunerade 

helt ogenerat ut uppmaningar till fortsatt dödande och hyllade folkmordet som något positivt. Ändå 

kunde mördandet genomföras dag efter dag, mycket pga. en passiv omvärld. 
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4. Hutu eller tutsi? 
 

 

Under belgarnas kolonialstyre, som jag skrev om i föregående kapitel, ökade klyftorna mellan hutu-

er och tutsier. Tutsierna fick exklusivt företräde inom politik, administration och högre utbildningar. 

Samtidigt cementerades dessa skillnader genom införandet av id-kort. Denna klassifikation gav 

skillnaderna mellan grupperna en etnisk dimension och resulterade i ett ökat Vi-Dom-tänkande. 

Hutuerna diskriminerades och framställde ofta sig själva som offer för tutsierna. Denna uppfattning 

underblåstes senare på 90-talet av hutupropagandan, vilket manade till mobilisering mot tutsierna. 

Uppfattningen om hutuers och tutsiers olikheter, samt faran för ett tutsiskt maktövertagande, fick 

enorma konsekvenser och utgjorde en förutsättning till folkmordet 1994. 

 

4.1 Det belgiska kolonialstyret: kategorisering och gradering 
 

Historiker försöker ofta finna orsakerna till konflikten mellan hutuer och tutsier i den för- koloniala 

eran. Under slutet av 1800-talet utvecklades ett produktionssystem efter en feodal modell. I detta 

samhälle erlade hutuer och tutsier tribut till den härskande tutsiaristokratin. Vid tiden för den tyska 

kolonisationen av landet, i slutet av 1800-talet, var landet starkt centraliserat och hierarkiskt. Kolo-

nialmakterna, först Tyskland och sedan Belgien, bevarade och stärkte samhällstrukturen, då denna 

underlättade deras styre av landet. Tutsierna fortsatte att vara landets elit på bekostnad av hutuerna. 

Den europeiska politiken medförde en cementering av de konstruerade etniska gränserna. Koloni-

almakterna utgick från sin social-darwinistiska uppfattning, och betraktade därför tutsierna, då de 

var landets elit, som överlägsna hutuer. De ansågs härstamma från den s.k. hamitiska rasen, ”en 

europé med svart hudfärg”. Denna uppfattning resulterade i den hamitiska myten, en tes som peka-

de på tutsiernas överlägsenhet över hutuer. Som ett resultat fick tutsierna, genom européernas för-

sorg, utökad makt. Hutuhövdingar avsattes och ersattes med tutsier. Genom 1930-talets ”tutsifie-

ring” fick tutsierna ensamrätt inom politik och administration. Detta ledde till ökade klyftor mellan 

de två folkgrupperna. (Lorey & Beezley, 2002 s.71 f, Gellately & Kiernan, 2003 s.326 f,  Sellström 

& Wohlgemuth, 1995 s. 10) 

        I mitten av 30-talet införde belgarna ett id-kortsystem, som bestämde vilken folkgrupp som 

medborgarna tillhörde. Kolonialherrarna använde sig av antalet kor som varje medborgare hade för 

att fastställa vederbörandes identitet. Då tutsier traditionellt var välbärgade och hade många kor, 

blev den person som innehade mer än tio kor klassificerad som tutsier. (Magnarella, 2000 s. 10 f.) 
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Indelningen, även om den är omtvistad, visar tydligt att klassificeringen baserades mer på klass än 

etnisk tillhörighet. Trots det betraktades hutuer och tutsier som skilda etniska grupper. 

         Mamdani (2001 s. 101 f. ) menar att tutsierna utgjorde en etnisk grupp på 1400-talet. Hutuer-

na, däremot, kan mer beskrivas som en grupp med samma nationella identitet, alltså ingen etniskt 

grupp. Skillnaderna mellan hutuer och tutsier utvecklades med tiden till skillnader i klass och infly-

tande. Både tutsier och hutuer kunde, ofta genom ingifte, förflyttas mellan de två klasserna. Detta 

fick ett abrupt slut i och med belgarnas omvandling av de sociala grupperna till raser. Resultatet 

blev en polarisering av det rwandiska samhället, en uppdelning i Vi – Dom, i vilken hutuerna var 

den diskriminerade och förtryckta parten utan politiskt eller ekonomiskt inflytande. Detta påverkade 

givetvis den sociala identiteten, vilket utnyttjades flitigt i propagandan före och under folkmordet. 

Leo Kuper (2002) gör följande kommentar om polariserade samhällen:  

 

The state of polarization, in its most extreme form, is indeed one in which there is no longer the possi-

bility of understanding, of dialog, of adjustment of interest. Evolutionary programs of reform have 

broken down, and there has been an elimination of the middle ground, which might have offered a so-

cial basis for policies of reconciliation. (s. 275) 

 

Staub (2000 s. 369, 1989 s.) argumenterar på ett liknande sätt och menar att ett ökat avstånd mellan 

grupperingar försvårar igenkännande och identifikation grupperna emellan, vilket skapar sämre 

förutsättningar för empati och förståelse. Kommunikationen försämras, man tenderar att döma med-

lemmar från den andra gruppen mycket hårdare än medlemmar från den egna. Detta skapar förut-

sättningar för fördomar och stereotypa uppfattningar.  

        I ett samhälle som polariserats är risken för konflikter stor. I Rwanda kom detta i uttryck ge-

nom huturevolutionen 1959-61. Åratal av diskriminering vändes i ett svep mot tutsierna själva. Tut-

sierna uteslöts från den politiska makten. Tusentals dödades eller gick i exil åren efter revolutionen. 

Massakrer på tutsier hade alltså inträffat flera gånger innan 1994, dock inte tillnärmelsevis i den 

omfattningen. (Sellström & Wohlgemuth, 1995 s.12 f.) 

 

4.2 Mobilisering genom propaganda 
 

The Rwandian Patriotic Front som grundades i Uganda av flyktingar formulerade 1990 ett politiskt 

program, i vilket man anklagade den sittande presidenten i Rwanda, Habyarimana, för att vara 

odemokratisk, korrupt och diskriminerande. Hösten 1990 invaderade rebellerna Rwanda. Trots att 

anfallet slogs tillbaks av den välutrustade rwandiska armén, fick anfallet psykologiska effekter hos 
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den politiska eliten i Kigali. RPF betraktades som en fiende som ville återupprätta det gamla för-

trycket över hutuerna. Man mindes burunditutsiernas6 massakrer på hutuer och fruktade att RPF 

skulle agera på ett liknande sätt. Presidenten utsattes för ett ökat tryck, både från RPF och reform-

vänliga krafter inom landet. (Gabrielson, 1999 s. 88 f, Sellström & Wohlgemuth, 1995 s.15 f.) 

        I ett försök att bibehålla makten inledde regimen en kalkylerad och manipulativ politik som 

baserades på ”etniska” skiljeliner. Tutsierna utmålades som inkräktare och hutuerna som äkta rwan-

dier. Syftet var att skapa en uppslutning bakom den sittande huturegimen mot tutsierna. Ingen di-

stinktion gjordes mellan de tutsier som styrde Rwanda fram till revolutionen, RPF eller infödda 

tutsier. Alla kom att betraktas som fiender till hutuerna, varför det var ytterst nödvändigt att bekäm-

pa dem. Medierna förvandlades till regimens propagandamegafon. Radio- telévision libre des mille 

collines, RTLMC, utmärkte sig i propagandakriget mot tutsierna. Radiostationen bilades med syfte 

att förbereda befolkningen för det kommande folkmordet. (Melvern, 2000 s. 71, Sellström & Wohl-

gemuth, 1995 s.15 f.) 

        Budskapet i medierna underströk att hutuer och tutsier var helt olika raser. Tutsierna beskrevs 

som utlänningar som hade ”stulit” Rwanda från de rättmätiga ägarna, hutuerna. Ett återkommande 

tema var huturevolutionen i slutet av 50-talet, som gjorde slut på tutsiernas förtryck. Tidningen 

Kangura skrev i sin artikel, ”En kackerlacka kan inte ge födsel åt en fjäril”:  

 

We began by saying a cockroach cannot give birth to a butterfly. It is true. A cockroach gives birth to 

another cockroach…The history of Rwanda shows us clearly that a Tutsi stays always exactly the same 

that he has never changed. The malice, the evil are just as we knew them in the history of our coun-

try…They are all linked…their evilness is the same. The unspeakable crimes of the Inyenzi (kacker-

lackorna)7 of today…recall those of their elders: killing, pillaging, raping girls and women etc. 

(Forges, 1999 s. 73 f.) 

 

Artikeln visar tydligt propagandans nedvärdering av tutsierna. Dessa omnämns som kackerlackor, 

samtidigt som hutuerna benämns som ”fjärilar” som en förskönande jämförelse. Att kalla tutsier för 

kackerlackor var ingen nypåkommen företeelse. Benämningen ”kackerlackor” och ”ormar” hittades 

på av den hutuextremistiska rörelsen redan på 1960-talet. Termerna var så vanliga att de acceptera-

des av både tutsier och hutuer. (Kimenyi, 2001 s. 441) Inte desto mindre är det benämningar på två 

av de mest av de hatade djuren i Rwanda, vilka ofta dödas vid upptäckt. Vokabulären är slående lik 

den som användes av nazisterna mot judarna. Dessa kallades ”råttor”, ”ohyra”, ”löss”. Valet av vo-

                                                 
6 Under 70-talet blev hutuer i grannlandet Burundi vid flera tillfällen massakrerade av den då sittande tutsiregimen. 
7 Författarens översättning. 
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kabulären var ett försök att jämställa ”fienden” med lägre stående djur. Skadedjur utgör ett hot och 

måste därför elimineras. På det psykologiska planet kunde alltså hutubefolkningen lära sig att inte 

bara hata tutsier, utan att också betrakta dem som farlig ohyra som skulle avlägsnas. Artikeln påvi-

sar dessutom tydligt generaliseringen av tutsierna. Propagandamakarna gör en koppling mellan in-

hemska tutsier, deras förfäder som styrde Rwanda innan 1959 och RPF-gerillan. Alla dessa grupper 

av tutsier utgör ett hot och måste således elimineras. 

        Ett annat vanligt påstående i anti-tutsipropagandan var att tutsierna infiltrerade det rwandiska 

samhället. Man pekade på The Liberal Parti, som innefattade en del tutsier. Dessutom hävdade man 

att 70 % av de rika i Rwanda var tutsier. Vidare tog tutsierna arbeten från hutuerna och innehade en 

oproportionerlig stor andel av utbildningsplatserna i de högre lärosätena. Hutupropagandan sträckte 

sig t.o.m. så långt att man menade att giftermål mellan tutsikvinnor och hutumän var ett överlagt 

sätt ifrån tutsiernas sida att erövra makten från hutuerna. (Forges, 1999 s. 74.)  

        Propagandan mot tutsierna pekade inte bara på ekonomiska orättvisor och hotet att återigen 

förvandlas till underklass, de menade även att ett tutsiskt maktövertagande skulle innebära ett folk-

mord på hutuerna. Kangura hävdade att tutsierna förberedde ett krig som ”inte skulle lämna några 

överlevande”. Flera av uttalandena verkar var, vad Forges kallar ”accusation in a mirror”. Propa-

gandisterna beskyllde tutsierna för företeelser som i själva verket hutuerna själva planerade att 

genomföra. (Forges, 1999 s. 78 f.) 

        Enligt Ervin Staub kan fruktan och rädslan för den egna säkerheten en stark psykologisk faktor 

som kan ge upphov till våld mellan grupper. Syndabockstänkande och ideologisering förstärker 

denna fruktan. Genom detta förfarande flyttas ofta fokus från positivt problemlösande till en fokuse-

ring på försvar mot den andra gruppen. Genom propaganda förvandlas fruktan lätt till hat, vilket 

tydligt illustreras av hutupropagandan. (Staub, 2001 s. 294) Propagandan syftade till att göra hutu-

erna till offer som måste försvara sig. Om detta tänkesätt väl har implementerats kanske steget till 

våldsanvändning i ”försvarssyfte” inte är långt. Det omänskliga i att begå ett folkmord rationalise-

ras: ”dödar inte vi dem, dödar de oss”. Dessutom förvandlas motståndaren från vanliga människor 

till ondskefulla angripare, vilka det är svårt att känna sympati för. Detta resonemang stöds av pro-

fessor Peter Du Preez som pekar på budskapet som ledarna för folkmordsregimer ofta använder. De 

hävdar ofta att de är dem som är förföljda och att de därför måste vidta nödvändiga åtgärder för att 

försvara sig. Detta tankemönster uppkommer i situationer då gruppen utsätts för ett inbillat eller 

verkligt hot. I Rwandas fall var det PRF-gerillans anfall mot Rwanda. (Preez, 2004 s. 1) 

        I ett försök att ytterliggare sluta leden mot ”tutsiangriparna” betonade den hutuiska propagan-

dan vikten av solidaritet med den egna gruppen. Den upprepade att hutuerna var den stora majorite-

ten, en viktig fördel i bekämpandet av ”den hänsynslösa fienden”. Denna fördel kunde dock hotas 

 23



av bristande lojalitet: ”när majoriteten splittras, blir minoriteten majoriteten”. Hutuerna måste därför 

stå enade och undvika inre splittring på grund av partipolitik och regionalism. De hutuer som kände 

mer tilltro till tutsierna skulle stå för konsekvenserna. Vidare betonades betydelsen av att hålla hu-

tugruppen ”ren från tutsisk förorening”. (Forges, 1999 s. 82 f.)  

         Hur påverkades befolkningen av propagandan? En allmän uppfattning inom forskningen om 

mediernas påverkan är att de främst förstärker redan befintliga åsikter. Dessutom aktualiserar medi-

erna frågor genom att ställa upp denna på dagordningen. Publikens uppmärksamhet riktas på så sätt 

mot ett speciellt problem. Detta kan givetvis utnyttjas för att avleda uppmärksamheten från, ur re-

gimens perspektiv, känsliga frågor. (Strömbäck, 2000 kap. 6) I fallet Rwanda utnyttjades medierna 

effektivt av regimen för att leda uppmärksamheten bort från regimens kritiserade politik, till tutsier-

na. Bidragande faktorer för mediernas genomslagskraft är en befolknings bildningsnivå och kritiska 

tänkande. I Rwanda var utbildningsnivån låg och analfabetismen hög. Dessutom var det rwandiska 

samhället präglat av en auktoritär samhällsstruktur, medborgarna var vana att lita på myndigheterna. 

Sammantaget kan propagandan därför ha bidragit till att mobilisera hutuerna genom skrämseltaktik. 

De rasistiska uppfattningarna som gavs utrymme i propagandan åren före folkmordet var däremot 

ingen ny företeelse. Denna ideologi hade karaktäriserat det rwandiska samhället ända sedan revolu-

tionen. Redan 1964 sade den dåvarande presidenten, Kayibanda, i ett tal att om tutsierna försöker 

återta makten kommer de att bli utraderade. (Ulvin, 1997 s. 100) Tankegångarna om betydelsen av 

att ”försvara” sig mot ett tutsiskt maktövertagande hade alltså funnits i det rwandiska samhället i 

över 40 år innan folkmordet 1994. Intressant är också det faktum att ett flertal massakrer på tutsier 

ägde rum mellan 1990-94, en del utförda av vanliga bönder. Massakrer på tutsier var även vanliga 

under 1960-talet innan situationen stabiliserade sig. Detta visar att massakrer av folkmordskaraktär 

inte var något nytt i Rwandas historia. Skillnaden var att under folkmordet var dessa väl organisera-

de från hög nivå. Ledningens intentioner hade också förändrats jämfört med 60-talet och åren mel-

lan 1990-94.  

        Men kan ideologisk övertygelse ensamt förklara folkmord? Att genomföra massakrer medför i 

de flesta fall stora psykiska påfrestningar för gärningsmännen. Det krävs därför en social struktur, 

präglade av lydnad och disciplin. 

 

4.3 Lydnad och disciplin   
 

Det som skiljer Rwanda från andra folkmord är det stora deltagande av civilbefolkningen. Utan 

deras hjälp hade ett massdödande av så stora proportioner varit omöjligt att genomföra. Interimre-
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gimen använde sig av två strategier: dels elimineringen av enskilda individer som motsatte sig re-

gimen, dels tutsierna som grupp. Bland de oppositionella hörde partiledare som motsatte sig hutu 

power, journalister, människorättsaktivister m.fl. Dödandet började timmarna efter att presidentens 

plan skjutits ned av presidentgardet. Till sin hjälp hade de paramilitära organisationerna, Interham-

we och Impuzamugambi. Förbanden stod under kontroll av den civila administrationen, både den 

centrala i Kigali och de lokala på landsbygden. Det var de civila tjänstemännen som lydde order 

från Kigali, mobiliserade de lokala avdelningarna av Interhamwe och Impuzamugambi och beord-

rade befolkningen att delta i jakten på tutsier. Om det var nödvändigt kallade de även in armén för 

att bistå. Folkmordets enorma omfattningar visar på den effektivitet och det ansvar som den rwan-

diska administrationen rådde över. Auktoriteternas genomslagskraft kan förklaras med den tradition 

av disciplin och lydnad som funnits i Rwanda ända sedan den för-koloniala eran. Denna tradition 

förstärktes ytterliggare av de tyska och belgiska kolonisatörerna. Även efter självständigheten kän-

netecknades Rwanda av en auktoritär samhällsstruktur. Staten hade kontroll över varenda del av 

medborgarnas liv. Under decenniers tid blev bönderna tillsagda exakt var och vad de skulle odla 

och riskerade böter om de inte åtlydde. Det var också vanligt att de utförde ”frivilligt” arbete åt sta-

ten, exempelvis trädfällning, plantering, vägbygge etc. Även att delta i folkmordet kallades för ”att 

arbeta”, ett försök från regimens sida ett avdramatisera gärningarna och jämställa dem med vanligt 

arbete. Medborgarna ombads att kasta ”själviska” invändningar och ställa upp för gruppens över-

levnad. På detta sätt socialiserades medborgarna in i en kultur, i vilken man lydde de styrande för-

behållslöst, även om detta innebar dödande. Det finns en viss likhet mellan den rwandiska lydnads-

traditionen och den preussiska militärdisciplinen i Tyskland, vilken i sin tur utvecklades till nazis-

mens perverterade tolkning av disciplin. (Prunier, 1995 s. 244, Hintjens, 1999 s. 269) 

        Då majoriteten lyder order krävs det ett extraordinärt mod för en enskild att ordervägra. De 

som vägrade att delta blev nästan alltid själva dödade. Resultatet blev en total nedbrytning av de 

sociala banden och tilliten till andra. Det uppstod en situation då lärare dödade sina elever, männi-

skor dödade sina grannar och t.o.m. män som dödade sina fruar för att rädda dem från ett ännu värre 

öde. Även små barn deltog, ibland som spejare, men ibland också som mördare. (Hintjens, 1999 s. 

269) Undersökningar om deltagandet i folkmordet (Prunier, 1995 s. 246) visar på ett snarlikt resul-

tat vid en jämförelse med de resultat som Milgram och Browning kom fram till. Ett litet antal bruta-

la sadister förekommer, liksom ett ännu mindre antal ordervägrare. Den stora majoriteten lyder 

emellertid order, mer eller mindre frivilligt. Motivationen för dessa var alltifrån personlig vinning, 

karriärslystnad till blind lydnad av auktoriteter. Den utbredda fattigdomen i landet utnyttjades 

snabbt av folkmordsregimen. Människor som deltog i ”kampen mot tutsierna” fick tillåtelse att be-

hålla de dödas egendom. Enligt Alison des Forges på Human Rights Watch (Mamdani, 2001 s. 201) 
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var detta ett starkt incitament för fattiga människor. Detta gällde inte minst Interhamwe och Impu-

zamugambi som till största delen bestod av fattiga gatupojkar. Folkmordet gav dem ekonomiska 

fördelar samtidigt som de kunde leva ut sina känslor av diskriminering och betydelselöshet mot de 

ofta rikare tutsierna. 

        Trots det stora deltagandet fanns emellertid undantag. Jean-Baptiste Habyarimana (ej släkt 

med presidenten) var den enda tutsie-preféten8 i Rwanda. I sin egenskap av statlig tjänsteman an-

svarade han för Butare-distriktet i centrala Rwanda. Han var i och för sig själv tutsi, men vägrade 

inte desto mindre att åtlyda regimens order. Habyarimanas passivitet resulterade i att folkmordet 

”försenades” i denna provins i två veckor. Inte förrän Kigali ersatte honom inleddes folkmordet 

även i Butare. För Habyarimana själv betydde det döden. (Prunier, 1995 s 246) 

        Gitis kommun var ett annat undantag där den lokale borgmästaren, Edouard Sebushumbe, väg-

rade att genomföra massakrer på tutsier. Giti var en kommun, i vilken tutsier och hutuer levde väl 

integrerade. Blandäktenskap var mycket vanliga. Sebushumbe själv finner emellertid inte förklar-

ingen till motståndet i Giti i integrationen mellan de två grupperna. Han betonar i stället de lokala 

ledarnas betydelse. En bonde börjar inte döda på eget initiativ, utan på order av auktoriteterna. En 

gemensam nämnare för flera av de kommuner som i början opponerade sig mot folkmordet, är att 

de tog aktiv del i det så snart den politiska ledningen byttes ut mot förespråkare för eliminering av 

tutsier. (Janzen, 2000 s. 163 ff.) 

        Detta faktum indikerar betydelsen av ledning och auktoritet. Trots det stora antalet deltagare i 

folkmordet fanns det undantag. Dessa är dock motsägelsefulla och ibland svåra att förstå. Det finns 

berättelser om hur hutuer skyddade tutsier i sina egna hus, men inte desto mindre aktivt deltog i 

folkmordet. Om detta är en konsekvens av att mördarna vill framstå som bättre människor inför 

domstolen eller ett resultat av medkänsla är svårt att fastställa. Enligt Milgrams och Brownings stu-

dier ville den övervägande andelen av gärningsmännen inte döda. Fick de en chans att undslippa 

uppgifterna så tog de den. Milgram noterade att när försökspersonerna lämnades ensamma eller 

själva fick bestämma voltantalet, sänkte de den i regel. Reservpoliserna i bataljon 101 agerade på ett 

liknande sätt. De försökte tillskansa sig andra arbetsuppgifter för att slippa döda. Denna förklaring 

exemplifieras av utsagor berättade av gärningsmän. En 74-årig gärningsman ger följande förklaring: 

 

I regret what I did…I am ashamed, but what would you have done if you had been in my place? Either 

you took part in the massacre or else you were killed yourself. So I took weapons and I defended the 

members of my tribe against the Tutsi. 

 

                                                 
8 Officiell titel som motsvarar borgmästare. 
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Mannen förklarar sitt beteende med att han fruktade repressalier om han vägrade. Inte desto mindre 

avslöjar hans vittnesmål hans ideologiska uppfattning. Han betraktar sitt agerande som ett försvar 

mot tutsierna. Detta indikerar ideologins betydelse för mannen. Han omdefinierar begreppet ”folk-

mord” till ”försvar”. En sådan omdefinition tenderar att reducera det egna ansvaret och lägga skul-

den på tutsierna.   

        Förnekelse av just det personliga ansvaret är vanligt förekommande i utsagor av gärningsmän. 

Ofta hänvisar de till att ”jag lydde bara order, hade jag vägrat hade jag själv blivit dödad”. Detta 

stämde väl överens med situationen i Rwanda men ursäktar för den delen inte ett deltagande. Det 

går inte att bortse från att ett litet antal människor faktiskt vägrade delta, vilket kostade många av 

dem livet.  

        Uttalanden, som det ovan nämnda, tenderar att vara vanligt förekommande då förövaren i ef-

terhand vill ursäkta eller förklara sitt brott. Genom hänvisning till högre auktoriteter kan de för-

minska sitt eget deltagande och framställa sig som redskap eller t.o.m. som offer för ondsinta leda-

re. De hoppas på så vis att omvärldens fördömelse mot dem ska lindras. Det kan också vara ett sätt 

för gärningsmannen att inför sig själv förklara och ursäkta sitt beteende och framstå som en normal 

människa. 

        Förnekelse av ansvar kan också användas för att i förhand underlätta ett aktivt deltagande in-

nan händelsen ägt rum. Ingår man i en grupp, kan det kollektiva utförandet av en handling lindra det 

enskilda, personliga ansvaret, och på så sätt göra det lättare att utföra ohyggliga handlingar. I fallet 

Rwanda, anser jag, att deltagande kanske underlättades eftersom det var så allmänomfattande. Dö-

dandet blev en norm, vilket togs upp av individerna som ingick i denna gemenskap. Auktoritärt 

ledarskap innebär dessutom att färre svåra beslut behöver fattas av gärningsmannen. Han gör endast 

det han blir beordrad till. Han slipper då ta initiativ och kan på så sätt degradera sig själv till ett pas-

sivt verktyg. 

        Det som gör Rwanda till ett speciellt fall är, förutom det allmänna deltagandet, det brutala sätt 

som offren blev mördade på. Den fysiska närheten har en stor betydelse för gärningsmannen. Ex-

empelvis övergick nazisterna till användning av gas som avlivningsmetod delvis på grund av att 

minska de psykiska påfrestningarna för bödlarna. Trots de ytterst brutala metoderna i Rwanda, 

tycks inte det ha påverkat uppslutningen nämnvärt, vilket indikerar ideologins och disciplinens stora 

genomslagskraft på befolkningen.    
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5. Slutsats    
 

 

I forskningen om folkmordet i Rwanda har man inriktat sig främst på att studera samhället och dess 

sociala grupper, ekonomin och den politiska ledningen. Denna uppsats har fokuserat på samhället 

och dess normer och värderingar. Den rasistiska ideologin, samt traditionen av lydnad är mycket 

viktiga beståndsdelar, vilka i stor utsträckning lade grunden för folkmordet 1994.          

         

5.1 Förnekelse av offer till följd av en rasistisk ideologi 
 

Förnekelse av offer är en stark orsak till att folkmord inträffar. Genom denna teknik degraderas off-

ret till en lägre stående varelse. Offren utmålas ofta som något som hotar den egna gruppen. I syfte 

att försvara denna kan folkmord rättfärdigas. Utvecklingen fram till ett förnekande av offren är ofta 

lång och, som i Rwanda, är det inte ovanligt att en rasistisk ideologi spelar in. 

        I fallet Rwanda var polariseringen av samhället under belgarnas kolonialstyre en starkt bidra-

gande händelse som påverkade relationen mellan hutuer och tutsier. Belgarna betraktade tutsierna 

som högre stående och tilldelade dessa viktiga poster inom den politiska administrationen och rätts-

väsendet. Dessutom fick de ensamrätt till akademiska utbildningar. Skillnader mellan grupperna 

fanns redan innan kolonialstyret, men detta styre bidrog till att förstärka och cementera skillnader-

na. Resultatet kan beskrivas som ett polariserat samhälle mellan två grupper, Vi – Dom. I en sådan 

utveckling tenderar identifikationen och empatin med den andra gruppen att försvinna. Detta för-

stärks ytterliggare om den ena gruppen diskrimineras och förtrycks, som var fallet med hutuerna. 

Detta leder till känslor av marginalisering och aggression.         

        1959 tog hutuerna makten genom en kupp och förhållandet mellan grupperna blev de rakt mot-

satta: hutuerna innehade makten, medan tutsierna exkluderades från maktinflytande. Under hela 

senare hälften av 1900-talet kännetecknades det rwandiska samhället av en rasistisk ideologi som 

pekade på olikheterna mellan de två grupperna. I och med RPF-gerillans anfall 1990, tycks det som 

om den gamla rädslan att återigen bli en förtryckt grupp väcktes till liv. Rädslan resulterade till ett 

förnekande av offren, i detta fall tutsierna. De kom istället att betraktas som farliga angripare som 

vill utplåna hutuerna. Liknelse med kackerlackor förstärkte psykologiskt denna avhumanisering. 

Genom sådana associationer kan man anta att regimen försökte förbereda befolkningen psykolo-

giskt för det kommande folkmordet.  Propagandan uppmanade till försvar mot de anfallande tutsier-
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na och manade till lojalitet och solidaritet till den egna gruppen. Hutuer som förespråkade försoning 

betraktades som förrädare. 

        Propagandan kan ha bidragit till att känslor av rädsla och hat piskades upp och kanaliserades 

mot tutsierna. Den bör kanske främst ses som en utlösande faktor. Klyftan och fiendskapen mellan 

tutsier och hutuer har funnits sedan kolonialtiden. Enligt samtida teorier om medier inverkar ett 

flertal faktorer i hur stor genomslagskraft dessa får (Strömbäck, 2000kap. 5-6) Medborgarnas till-

gång till alternativa medier, nivå på utbildning, normer och värderingar etc. är exempel på viktiga 

sådana förhållanden. Rwanda var präglad av ett auktoritärt ledarskap. Medborgarnas utbildningsni-

vå i kombination med tillit och lydnad inför auktoriteten kan därför tänkas ha bidragit till att propa-

gandan fick en ganska stor inverkan. Denna kan antas ha förstärkt de redan befintliga värderingarna. 

Den bidrog också troligtvis till en likriktning i tänkandet. Tutsierna betraktades som fiender, hutuer 

som avvek från denna uppfattning sågs som femtekolonnare. Propaganda ska inte uppfattas som 

skapare av de anti-tutsiska värderingarna. Det krävs mycket mer än propaganda för att bygga ett 

värdesystem i ett samhälle.  

        Inte desto mindre medförde den rasistiska ideologin att tutsierna degraderades som människor. 

Dessa var, i hutuernas ögon, inte offer för en inhuman politik, utan farliga angripare. Dessa värde-

ringar skapade förutsättningarna för att folkmordet kunde genomföras. 

        

5.2 Betydelsen av lydnad  
 

Trots den rasistiska ideologin, och propagandans försök att öka denna, är det högst osäker om detta 

är den största anledningen till det allmänna deltagandet i folkmordet. En rasistisk ideologi kan bidra 

till fientliga känslor mot en folkgrupp, vilket innebär en risk för ett delat samhälle. I en förlängning 

kan en sådan utveckling även resultera till legitimering av en rasistisk och diskriminerande politik. I 

extrema situationer kan det också tänkas passivisera befolkningen under ett pågående folkmord. Det 

är dock ett väldigt stort steg att gå från passiv åskådare till aktiv deltagare. Dödande, i synnerhet 

med sådana primitiva metoder som användes i Rwanda, medför ofta stora påfrestningar för gär-

ningsmännen. Detta stöds av Brownings studier av reservbataljon 101: s deltagande i förintelsen 

Browning betonar bl.a. lydnaden inför auktoriteter, den sociala kontrollen samt den psykologiska 

distanseringen till offren som viktiga förklaringar till bataljonens gärningar. 

        Trots att männen vid ett tillfälle fick chansen att avstå från att delta, var det mycket få som 

backade ur. Detta anses bero på att ingen ville visa sig vara feg eller svika sina kamrater. Risken 

hade då varit att vederbörande blivit betraktad som en svikare och blivit utfrusen av de egna kamra-
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terna. Kamraterna är mycket betydelsefulla i en så liten sammansvetsade grupp som är utkommen-

derad i främmande land och omgiven av fiender. Förutom underdånigheten inför auktoriteter, var 

det lojaliteten, till kamraterna som gjorde att man lydde order. (Browning, 1998 s. 200 ff.) Dödan-

det påverkade dessutom männen starkt. Den första avrättningens fasor påverkade manskapet starkt. 

Med tiden brutaliserades de och blev okänsliga inför deras horribla uppgifter. Distansen till offren 

ökade och dödandet underlättades. 

         I Rwanda var regimens kontroll över invånarna minutiös. Byråkratin var otroligt strukturerad 

och välutvecklad. Lydnaden inför auktoriteter har en gammal tradition och kan förklaras med det 

för-koloniala samhället, i vilket respekten för hierarkisk ordning var djupt fastrotat. Dessa egenska-

per levde kvar även under och efter kolonialtiden. Sammantaget bidrog detta starkt till att folkmor-

det kunde genomföras på en sådan bred grund. 

         Ett allmänt deltagande kan också bidra till en kollektiv skuld, vilket kan ses som ett mål för 

regimen: ingen ska kunna backa ur. Uppslutningen måste vara total. I ett kollektiv fördelas ansvaret, 

vilket kan underlätta genomförandet av dödandet. Den enskilde individen agerar som sin omgiv-

ning. Detta gör det lättare att ursäkta sitt beteende: ”jag gjorde bara som alla andra”. Människor i 

sådana extrema miljöer tenderar också att avtrubbas. I en förlängning blir dessa hemska gärningar 

till en normalitet. Har väl den först psykologiska spärren överträtts, blir dödandet enklare. Dödandet 

har blivit till en rutin.  

        Ofta ställdes medborgarna inför två alternativ: antingen att delta eller att själv bli dödad. Majo-

riteten valde att delta. Rädslan inför dödshot är en mycket stark kraft som kan få människor att göra 

de mest horribla handlingar. Dessutom kan grupptrycket tänkas ha en inverkan. Detta visar även 

Milgrams experiment på. Försökspersonerna i experimentet tenderade att följa majoriteten. Att väg-

ra lyda order och därmed gå emot ett starkt grupptryck och dessutom riskera sitt eget liv kräver per-

soner med mycket stort civilkurage. I Rwanda var dessa en liten minoritet. Detta påminner starkt 

om Brownings studier. Enligt dessa är ordervägrare, liksom sadister, en minoritet. Den stora majori-

teten lyder order. 

        Det fanns emellertid undantag. De lokala borgmästarna i Giti och Butare vägrade att lyda or-

der. Detta ledde till att folkmordet fördröjdes i Butare och att Giti skonades. Ovanstående fall visar 

den stora betydelsen som den lokala ledningen hade. Dessa kunde mana till lugn och motarbeta ex-

trema krafter. I fallet Butare inleddes folkmordet så fort ny ledning hade installerats. Detta hade 

kunnat förklaras med att hutuer och tutsier v
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