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Abstract
Det här är en komparativ studie som jämför de två väldigt lika länderna Rwanda och Burundi. 

De två grannländerna med nästan lika stor yta och befolkningsantal, delar samma typ av 

etniska majoritetsgrupper och med det samma typ av språk, kultur och historia. Med det även 

kolonialhistoria och konflikthistoria. Båda länderna har sedan kolonialstyrets tillbakadragande 

haft etniskt rotade konflikter som i mitten av 1990-talet ledde till inbördeskrig i båda 

länderna. Från och med där sker en viktig förändring. I Rwanda vinner rebellgruppen RPF 

och blir därefter ett i princip enväldigt styrande parti som hållit ytterligare väpnade konflikter 

borta och försökt dra igång den bottenkörda ekonomin. Konflikten i Burundi blev mer 

segdragen och hålls nu åtdragen med hjälp av fredsavtal. Landet är världens tredje fattigaste 

och en större ljusning syns inte i landet som satsar på att bli en fungerande demokrati. Utifrån 

detta givet är målet med denna uppsats att med utgångspunkt från två teorier – dels Monica 

Duffy Tofts teori om militär segers överlägsenhet över fredsavtal och dels Paul Colliers 

teorier om de fyra fattigdomsfällorna – kunna finna förklaringar på varför Rwanda har 

utvecklats mot ett mer stabilt land med bättre ekonomi, jämfört med grannen Burundi som 

verkar ha fallit efter sin tvilling i utvecklingen. 

Nyckelord: Rwanda, Burundi, inbördeskrig, militärseger, fredsförhandlingar, fredsavtal, 

hållbar fred, ekonomi, fattigdom, stagnation, 
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1. Inledning

Vi tänker göra en komparativ fallstudie mellan Rwanda och Burundi och de båda ländernas 

utveckling  sedan  deras  respektive  konflikters  höjdpunkter  i  mitten  av  90-talet.  Det  som 

framför allt är fascinerande med de två länderna är att de i princip är varandras tvillingar. De 

är ungefär lika stora till ytan, har ungefär lika stora befolkningsmängder och har sedan deras 

respektive självständighetsförklaringar från den belgiska staten haft en postkolonial historia 

som präglats av motsättningarna mellan befolkningsgrupperna tutsi och hutu. Det som gör 

studien speciellt intressant är dock att de båda länderna vandrat olika vägar sedan de båda 

ländernas respektive förödande konflikter i mitten av 90-talet. I Rwanda blev det en seger för 

rebellerna  som satte  stopp för  månader  av  intensivt  folkmord  och  landet  har  sedan  dess 

stabiliserats.  I  tvillinglandet  Burundi  dröjde  sig  den  väldigt  lika  etniska  och  förödande 

konflikten dock kvar med flera misslyckade fredsavtal  mellan de olika stridande parterna. 

Stridernas utbredning har minskat allteftersom fler rebellgrupper ingått i fredssamtal, även om 

landets situation fortfarande är oroande. Rwanda vandrar mot en ökad stabilitet och en något 

ljusare ekonomisk utveckling, medan tvillingen Burundi alltjämnt är hotat av fortsatta strider 

med en så svag ekonomi att landet rankas som världens tredje fattigaste land.

1.1 Syfte och frågeställning

Med  dessa  två  fall  givna  har  vi  därmed  formulerat  följande  frågeställning:  Varför  går 

Rwanda mot inomstatlig stabilitet och en positiv ekonomisk utveckling, medan Burundi 

verkar fast förankrat i politisk instabilitet och ekonomisk botten?

Syftet med uppsatsen blir att försöka isolera vissa faktorer som kan ha varit särskilt avgörande 

för att två så lika länder med till synes väldigt lika förutsättningar utvecklats i så pass synligt 

olika riktningar. Syftet är inte att finna de absoluta svaren på varför situationerna ser ut som 

de gör, men åtminstone att kunna hitta några variabler i olika områden i konflikterna som kan 

ha varit särskilt betydelsefulla för den postkonfliktuella utvecklingen.
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1.2 Teori

De båda konflikterna är alldeles för komplexa för att endast en eller ett par specifika direkt 

avgörande variabler  ska kunna skönjas.  För att  göra en förenkling av de förmodade mest 

avgörande faktorerna i konflikterna,  har vi valt  att  se på konflikten utifrån några speciellt 

valda områden.

1) Med utgång från Tofts artikel ”Ending Civil Wars: A Case for Rebel Victory”, ämnar 

vi undersöka om de båda konflikternas respektive utgångar kan ha varit en avgörande 

faktor  i  ländernas  situation  i  dag.  I  de  båda  fallen  kan  två  utifrån  Tofts  artikel 

exemplariska  utgångar  för  två  komparativa  konflikter  skådas.  Å  ena  sidan  finns 

Rwanda med sin klara rebellvinst  och å andra sidan finns Burundi med sina olika 

bristfälliga fredsförhandlingar som inte helt kunde hindra fortsatta strider. Tofts artikel 

förespråkar inte direkt att krig ska avslutas med militär seger, men väcker frågor för 

om det kan finnas positiva delar i dem som lättare kan få definitiva slut på konflikter. 

Utifrån det väljer vi att pröva om det i dessa berörda fall kan skönjas tendenser som 

stärker Tofts tes, och därmed förklara ländernas politiska postkonfliktuella läge i dag.

2) Med  utgång  från  Colliers  tankar  om  de  fyra  konfliktfällorna  ska  även  ländernas 

ekonomiska situationer undersökas. Vilka fällor sitter de båda länderna i? Om något 

av länderna har suttit i en eller flera av fällorna, hur kom de då ur den onda cykeln? 

Vad gör de för att förbättra sina ekonomiska situationer? Vi utgår härifrån att de båda 

länderna satt fast i alla fyra fällorna, men att Rwanda på något sätt ändå lyckats få till 

en stabilare  utveckling.  Genom att  undersöka hur länderna arbetar  ekonomiskt  och 

jämföra fakta med Colliers teorier är förhoppningen att finna klara skillnader som kan 

förklara varför länderna har utvecklats som de gjort.
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1.3 Metod

Vi ämnar göra en komparativ fallstudie där vi gör en hypotetiskt deduktiv teoriprövning av de 

olika  teorierna  som  nämnts  ovan.  De  båda  konflikterna  är  väldigt  komplexa,  och  vi 

undersöker bara några variabler  som kan te sig avgörande för de olika utfallen.  Vi söker 

därmed inte förklara alla orsaker som kan ha haft avgörande betydelse för konflikterna, utan 

endast pröva vissa förmodat viktiga orsaksfaktorer och se hur de kan ha påverkat ländernas 

utvecklingar.

Genom att  utgå  från  nämnda  teorier  försöker  vi  pröva  dem genom att  hitta 

konkreta empiriska exempel som antingen kan stödja eller bestrida teorierna. Exempelvis kan 

vi  utifrån  Tofts  artikel  se  hur  rebellsegern  i  Rwanda  har  påverkat  landets  utveckling  i 

jämförelse  med  fredsavtalen  i  Burundi.  Följer  den  stabiliserande  och  ekonomiska 

utvecklingen den linje som Toft har föreslagit genom sina empiriska studier, eller går det åt 

något annat håll?  Dessa teoriprövningar  förstärks genom kompletteringar  från artiklar  och 

statistik som djupare tar upp ämnets viktiga grundstenar.

Målet är således att vi med hjälp av teoriprövningarna ska kunna urskilja olika 

faktorer som kan ha haft avgörande betydelse för de båda ländernas så olika postkonfliktuella 

utvecklingar efter 1990-talets svåra etniskt baserade konflikter.
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2. Operationalisering

2. 1 Toft - Militär-/rebellseger, eldupphör, fredsförhandlingar

Det  är  avgörande  att  veta  vilka  postkonfliktuella  miljöer  som  är  mest  gynnsamma  för 

demokratisering samt ekonomisk och politisk stabilitet. Olika sätt att avsluta ett inbördeskrig 

på erbjuder olika grunder och möjligheter för det postkonfliktuella samhällets utveckling samt 

den hållbara freden (Toft 2010:9). 

Trots det stora stödet förhandlade avtal har bland forskare och beslutsfattare, då 

deras mål är att rädda liv, bevara båda partnerna som politiska aktörer och bistå dem i sina 

ansträngningar mot den gemensamma politiska lösningen (Toft 2010:15;27), menar Toft att 

processens  resultat  inte  är  lika  hållbara  i  jämförelse  med  utfallet  av  militär-/rebellseger. 

Förhandlade avtal  resulterar ofta i  återuppkomst  av inbördeskrig medan de avslutade med 

militär-/rebellseger tenderar å andra sidan att avslutas. Empirisk bevisning läggs fram vilken 

stödjer teorin där Toft påstår att inbördeskrig avslutade med förhandlade avtal eller eldupphör 

löper större risk att återupptas än de som avslutas med ena partens seger. Enbart 12 % av 

inbördeskrigen under perioden 1940-2000 avslutade med militärseger återupptogs, respektive 

22 % av de vars lösning nåddes genom förhandlingar (Toft 2010:7;16 (Toft 2009:2).

Till skillnad från fred uppnådd genom förhandlingar där båda parterna förblir 

politiska aktörer, eliminerar militärseger den andra besegrade parten och får denna att överge 

sina politiska syften. Detta i sin tur ger omedelbar legitimitet till segraren vilket förstärker 

dennes position i övergången från krig till  fred. Därför är inbördeskrig avslutade med ena 

partens seger mer gynnsamma för den hållbara freden än förhandlade avtal och eldupphör, 

vilket är minst  effektivt.  Även kombattanternas kännedom om frånvaron av en tredje part, 

vilken  kan  garantera  säkerhet,  stärker  ytterligare  den  postkonfliktuella  stabiliteten  efter 

militär-/rebellseger.  Utebliven extern inblandning leder således till  snabbare upplösning av 

stridigheterna  eftersom försök att  fortsätta  stå  emot  den uppenbart  starkare  parten  genom 

fysiskt  våld  utesluts  då  det  inte  finns  en  tredje  part  vilken  kan  garantera  skydd  (Toft 

2010:7;15-16:28). 

Militärseger innebär ena partens nederlag i stridigheterna samtidigt som den andra uppstår 

som  en  klar  segrare  vilken  senare  bestämmer  typen  och  sammansättningen  av  den 

postkonfliktuella  regeringen (Toft  2009:10). Den besegrade erkänner uttryckligen nederlag 

och  kapitulerar.  Villkorslös  kapitulation  höjer  militärsegern  närmare  idealet  men  behöver 

dock inte infinna sig för att segern skall vara legitim (Toft 2010:11–12). Vidare finns två olika 
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typer av militärseger; rebellseger där regeringen besegras av oppositionen och vice versa, då 

staten  effektivt  eliminerar  oppositionen/rebellgruppen  i  den  politiska  maktkampen.  Den 

förstnämnda,  dvs.  rebellsegern,  är  mer  stabil  och  således  mer  önskevärd.  Därmed  är  inte 

enbart militärsegern avgörande för politisk stabilitet efter inbördeskrigets slut utan också vem 

som är den segrande aktören (Toft 2009:10; Toft 2010:16). 

Till skillnad från militärsegern där man tydligt kan urskilja segraren respektive 

den  besegrade,  erkänner  ingen  av  de  inblandade  parterna  nederlag  vid  förhandlade  avtal. 

Gemensam  nämnare  är  enbart  det  permanenta  upphöret  av  stridigheterna.  Genom 

förhandlingar  nås  överenskommelser,  oftast  med  hjälp  av  en  tredje  part,  kring  det 

postkonfliktuella  statsstyret  och maktdelningen men kan även inkludera  bestämmelser  om 

politiska  val,  demobilisering,  mänskliga  rättigheter  och dylikt.  Alla  avtal  har dock ej  alla 

dessa beståndsdelar samtidigt som de exkluderar vissa parter och därmed tar de ej itu med 

vissa fundamentala motsägelser vilka gav upphov till våldet. Detta gör avtalet otillräcklig och 

erbjuder parterna anledningar att överge det, speciellt då det även ackompanjeras med stor 

ovilja till maktdelning (Toft 2010:11; Toft 2009:11;27). Om avtalen ska vara mer effektiva 

borde de även inkludera ”sticks and carrots”, dvs. förutom belöningar borde även någon form 

av straff infinna sig då ena eller båda parterna inte lever upp till  skyldigheterna angivna i 

avtalet. Militärsegern har dock denna egenskap och är således mer stabil (Toft 2009:153; Toft 

2010:8).

Sist kan stridigheterna avslutas med eldupphör där man inte söker uppgörelsen 

kring postkonfliktuella maktdelningar utan enbart avser stoppa det fysiska våldet. Eldupphöret 

är,  menar  Toft,  minst  effektivt  och  resulterar  i  drygt  en  tredjedel  av  fallen  i  fortsättning 

och/eller  eskalering  av  konflikten  då  det  kan  utnyttjas  som tillfälle  till  återhämtning  och 

ytterligare beväpning inför kommande strider (Toft 2010:11;15-16). 

Med  empiriska  bevisningar  vilka  styrker  Tofts  teser,  fastställer  hon  att 

militär-/rebellseger  lyckas  i  större  utsträckning  än  förhandlingar  och  eldupphör  bidra  till 

postkonfliktuell stabilitet och hållbar fred. Ekonomisk tillväxt/tillbakagång är dock oberoende 

av  detta.  Toft  finner  dock  rebellsegrar  åtföljas  av  ekonomisk  nedgång  direkt  efter 

stridigheternas upphörande för att inom loppet om 10 år växa någorlunda högre än i länder där 

inbördeskrig  avslutats  genom  förhandlingar/eldupphör.  Denna  skillnad  är  dock  knappt 

iögonfallande (Toft 2010:27).
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2.2 Colliers fyra fattigdomsfällor

Den globala fattigdomen går i en fallande trend där en stor del av världens länder och dess 

invånare går mot bättre ekonomiska tider. Parallellt med denna utveckling sker dock samtidigt 

en  trend  där  världens  absolut  fattigaste  länder  tycks  ha  fallit  efter  i  den  ekonomiska 

utvecklingen och upplever tider av allvarlig stagnation. Dessa länders sammanlagt omkring en 

miljard invånare blir allt mer starkt förankrade som världens fattigaste när det ekonomiska 

gapet  till  världens  övriga  fem miljarder  snabbare ökar.  Paul  Collier  menar  i  sin bok  The 

Bottom Billion att majoriteten av världens absolut fattigaste länder nästan uteslutande sitter 

fast i flera ofta sammanlänkade fattigdomsfällor som gör det extra svårt för länderna att gå 

igenom en positiv ekonomisk förändring. Collier har kategoriserat in dem i fyra övergripande 

fattigdomsfällor, som på svenska skulle kunna översättas till konfliktfällan, naturresursfällan, 

inlandsstat med dåliga grannar-fällan samt svagt styre i litet land-fällan. (Collier 2008, 3-8)

Med konfliktfällan åsyftas samhällen som upplever eller nyss har gått igenom 

våldsamma  konflikter,  exempelvis  i  form  av  politiska  oroligheter  med  statskupper  eller 

inbördeskrig.   Över  70  %  av  invånarna  i  världens  fattigaste  länder  har  nyss  upplevt 

inbördeskrig, ett fenomen som inte bara drabbar folket med fysisk och psykiskt lidande, utan 

som även drabbar ekonomin hårt när investerare flyr  och en marknad som gynnar  krigets 

fortsatta utveckling tar vid. Kostnaderna för krig kommer inte bara under själva tiden kriget 

pågår, kanske upp till halva den ekonomiska kostnaden för ett inbördeskrig tillkommer efter 

krigets slut. Man skulle kunna räkna med att ett krig minskar den ekonomiska tillväxten med 

2,3 %, vilket gör att ett land efter sju års krig är omkring 15 % fattigare än vad det borde ha 

varit om kriget inte hade inträffat.  Dessutom har de ekonomiska problemen en tendens att 

sprida sig även till omkringliggande länder, som i sin tur även de drabbas av sämre tillväxt 

och hela regioner blir ekonomiskt instabila. (Collier 2008, 27-32)

Med naturresursfällan syftas brist på naturresurser som kan ge ett land brist på 

exportvaror,  och med det  brist  på  nödvändig inkomst  för  att  försörja  folket  och utveckla 

ekonomin. Det handlar dock inte bara om att ett land saknar exportvaror, det handlar även om 

att bli för beroende av vissa typer av exportvaror. Om ett land exempelvis var alldeles för 

beroende av export av en viss gröda, skulle dåliga skördar eller en dramatisk värdeminskning 

kunna få väldigt svåra följder för staten. Samtidigt handlar det om hur den politiska makten 

fördelar  pengar för inkomster  av naturresurserna.  Olja  är  en naturresurs med väldigt  högt 

exportvärde, men i ett land med svagt styre och i svår politisk splittring kan inkomsterna inte 
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bara snedfördelas utan även användas för att finansiera statskupper och inbördeskrig. (Collier 

2008, 38-41; 50-51)

Med dåligt  styre  i ett litet  land-fällan syftas stater där styret,  vare sig de har 

resurser eller inte, är för dåligt för att effektivt placera pengarna på ett sätt som driver på en 

ekonomisk utveckling. Vad som är viktigast är inte vilken typ av ideologi ett land har eller hur 

fritt från korruption det är, viktigast är att det finns ekonomiska riktlinjer som gynnar folket 

och statens utveckling. Exempelvis är både socialistiska Kina och svårt korruptionsdrabbade 

Bangladesh bättre ekonomiskt rustade än flera av världens absolut fattigaste länder som kan 

vara  både  demokratier  och  relativt  korruptionsfria,  men  bristande  i  den  ekonomiska 

hanteringen. (Collier 2008, 64-69)

Att  vara  en inlandsstat  med  dåliga  grannar  beskriver  Collier  som den fjärde 

övergripande fällan. Handel är en viktig del i den ekonomiska utvecklingen, men för att få ut 

varor i världen är exempelvis tillgång till hamnar en stor fördel. En inlandsstat saknar dock 

kuster,  vilket  gör dem mer beroende av grannländerna.  Råkar grannländerna befinna sig i 

konflikter eller med dåliga möjligheter att förmedla inlandsstatens tjänster drabbas då staten 

av ännu ett stort hinder.  Man kan ta Uganda som exempel som tar små steg mot ekonomisk 

förbättring,  men upplever ett  naturligt  problem när det gäller exporten av sina varor. Som 

grannar finns de i konfliktfällan strandsatta Demokratiska Republiken Kongo och Sudan, och 

även om grannarna Tanzania och Kenya är mer stabila finns ett ineffektivt styre som lett till 

en allt för dålig infrastruktur. För ett land som Uganda gäller det alltså inte bara att utveckla 

sin egen ekonomi. Bortsett från att hitta nya vägar i exempel flyg- och e-trafik, gäller det att 

förlita sig till eller rent av hjälpa grannländernas utveckling för att själva kunna nå ekonomisk 

stabilitet, vilket är nog så svårt när det egna landet tillhör de absolut fattigaste. (Collier 2008, 

54-57; 58-62)
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3. Redovisning material

3.1 Bakgrundshistoria: Rwanda och Burundi

De båda ländernas förkoloniala historia är mycket lika. Områdena beboddes till en början till 

största  hutufolket,  som någon gång för  omkring  600 år  sedan fick  se  konkurrens  av  det 

invandrande tursifolket. Tutsi anammade hutus språk, men bildade med tiden feodalliknande 

kungariken  med  sig  själva  som  eliten.  Mellan  grupperna  fanns  dock  en  balans  med 

exempelvis  giftemål.  Hutu  och  tutsi  var  mindre  en  etnisk  tillhörighet  och  mer  något 

klassliknande.  Områdena  kom i  slutet  av  1800-talet  att  bli  en  tysk  koloni  och  senare  en 

belgisk  under  namnet  Ruanda-Urundi.  (NE  2011-01-02,  Burundi  förhistoria;  Rwanda 

förkolonial  tid)  Under  kolonialtiden  kom  den  tidigare  traditionella  balansen  mellan 

folkgrupperna att allt mer brytas upp. Tutsi kom med sin härskande ställning och fördelaktiga 

utseende  att  favoriseras  av  styret,  och  tutsiledda  aristokratier  kom  att  leda  rikena  under 

kolonialherrarna. Favoriseringen och införandet av speciella identitetskort för att särskilja de 

etniska tillhörigheterna kom att öka klyftan mellan folken till aldrig tidigare skådat slag. (NE 

2011-01-02, Burundi historia; Rwanda tysk och belgisk koloni).

Mot kolonialtidens slutskede ökade den koloniala sympatin för hutufolket, som 

tilläts kräva mer makt. I Rwanda ledde våldsamma uppror till att tutsimakten kom till sitt slut, 

till ett pris av att 20,000 tutsi fick sätta livet till och över 100,000 fick fly. Inre motsättningar 

fortsatte  dock även inom hutustyret  och  i  en  militärkupp  tog Juvénal  Habyarimana  1973 

makten.  Rwanda blev i det närmsta en enpartistat  som försökte förbättra relationerna med 

Burundi. Burundi hade sedan kolonialtidens slut upplevt liknande oroligheter, men där hade 

hutu misslyckats att ta makten.  Istället  ökade förtrycket mot dem, vilket kulminerade med 

förödande  folkmord  1972  och  1988  med  hundratusentals  döda  och  flyende  av  främst 

hutuetnicitet. Detta fick omvärlden att reagera och efter stor press hölls allmänna val 1993 

med en hutu som segrare. Segraren Ndaye mördades kort därefter av den tutsiledda militären, 

vilket ledde till nya oroligheter. Efterträdaren Ntaryamira avled i april 1994 efter att planet 

han  färdades  i  tillsammans  med  Rwandas  president  Habyarimana  skjutits  ner  utanför 

Rwandas huvudstad Kigali. I Rwanda hade Habyarimanas styre brottats med gerillahot från 

den i Uganda bildade tutsigruppen Front patriotique Rwandaise (RPF), och hade med hjälp 

av  fredssamtal  i  Arusha  försökt  hindra  ett  inbördeskrig.  Med  det  nerskjutna  planet  med 

Rwandas och Burundis statschefer kom dock våldet att dra igång i de båda länderna.  (NE 

2011-01-02, Rwanda självständighet, Burundi historia)
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De  efterföljande  oroligheterna  blev  som  mest  intensiva  i  Rwanda  med  ett 

folkmord där 800,00 människor av främst tutsietnicitet avrättades, en våldsvåg som pågick 

våren och sommaren 1994 och som fick sitt stopp när RPF gick in i landet och drev ut de mest 

aktiva  hutunationalistgrupperna.  RPF  har  sedan  dess  lyckats  hålla  våldet  borta  och  styrt 

Rwanda i  något som liknar en enpartistat.  I  Burundi fick konflikten ett  inte lika intensivt 

händelseförlopp, men i sin tur ett mer långdraget. Ingen militär segrare kom upp utan istället 

gick konflikten med långa segdragna fredsförhandlingar. Inte förrän 2008 slöts fredsavtal som 

fick  stöd  av  alla  de  största  rebellgrupperna  och  en  landet  går  för  närvarande  igenom en 

demokratiprocess som sedan 2005 har resulterat i två val med före detta rebellgruppen Forces 

pour  la  Défense  de  la  Démocratie (FDD)  som  segrare.  (NE  2011-01-02,  Rwanda 

självständighet; Burundi historia)

3.2 Post-konfliktuella läget

Sedan RPF intog Kigali och säkrade övriga regioner i landet fram till inbördeskrigets slut den 

18e juli 1994, har Rwanda återhämtats och gjort successiva framsteg under oavbruten ledning 

av RPF. Idag anses Rwanda vara relativt trygg, trots tillfälliga hot mot stabiliteten i nordvästra 

regionerna där RPF trots flera attacker från oppositionen lyckats behålla situationen under 

kontroll. Regeringen har utövat ensidigt våld under revolter i nordväst men detta har minskat 

avsevärt sedan 2000. Trots den regeringens öppna förtryck av oppositionen har inga militära 

sammandrabbningar skett mellan dem samtidigt som inga incitament till  återupptagning av 

inbördeskriget kan spåras i landet (Reyntjens 2000:4;12;19 Jones 1999:76 Payne 2002:39;42). 

Burundi har å andra sidan inte lyckats nå stabilitet sedan 1994 trots upprepade 

förhandlingar. Rebelloperationerna intensifierades kraftigt under slutet av 1990-talet och alla 

inblandade parter har visat motstånd mot fredsprocesserna genom att antigen hota med eller ta 

till  militära åtgärder och således bryta fredsavtal och eldupphör. Det sista fredsavtalet från 

2008 anses dock ha viktiga DDR- och SSR-beståndsdelar vilka ger hopp inför framtiden. Men 

tidigare erfarenhet och den ständigt fruktade återfallet till  inbördeskriget talar till  Burundis 

nackdel då landet fortfarande befinner sig i ett instabilt läge (Reyntjens 2000:20–22 DeRouen 

et.al 2010:342-3). 

3.3 Ländernas ekonomiska förutsättningar

Trots  Rwandas  och  Burundis  många  likheter,  finns  det  ändå  slående  skillnader  i  den 

ekonomiska utvecklingen de senaste 15 åren. Enligt internationella valutafondens siffror är 
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Burundi 2010 världens tredje fattigaste land sett till  BNP per capita,  med endast 400 US-

dollar och endast krisländerna Zimbabwe och Demokratiska Republiken Kongo bakom sig. 

Rwanda i sin tur har nästan tre gånger så högt BNP per capita som Burundi, 1195 US-dollar, 

men är sett till världens övriga stater fortfarande en av världens absolut fattigaste.  (2011-01-

05, Global Finance, Poorest and Richest Countries 2010)

Både  Rwanda  och  Burundi  ligger  i  naturresursfattig  terräng  och  är  båda 

instängda utan kust med gränser till konfliktområden. Befolkningarna sysslar i huvudsak med 

jordbruk  och  det  är  således  därifrån  som  länderna  huvudsakligen  får  sina  intäkter.  I  en 

jämförelse  av  Human  Development  Index  statistik  över  de  båda  ländernas  utveckling  i 

områdena  hälsa,  utbildning  och  ekonomi  påvisar  de  båda  en  låg  utveckling  i  en  global 

kontext. Jämför man dock med de övriga generellt fattigare sub-sahariska länderna påvisar 

dock Rwanda sedan mitten av 2000-talet en klart stabil utveckling som satt landet i nivå med 

regionalt  genomsnittliga  HDI-värdet,  medan  Burundis  utveckling  ligger  på  en  märkbart 

svagare  nivå  än  andra  länder  i  samma  region.  (2011-01-03,  Human  Development  Report 

2010, Burundi; Rwanda) Burundi verkar med sitt utdragna svåravslutade inbördeskrig ha fallit 

efter sin tvilling i utvecklingen. 

I Rwanda har styrande RPF haft ett officiellt  uttalat  mål att stabilisera landet 

innan demokratiprocesser går igenom. Detta har i sin tur gjort att oppositionspartier i hög grad 

hindrats, fokus har istället officiellt legat på att nå en stabil grund där en del ska vara att få så 

stor  del  av  befolkningen  som  möjligt  ut  ur  fattigdom.  Att  öka  hela  befolkningens 

levnadsstandard anser de vara ett av de viktigaste målen för att kunna förhindra nya etniska 

konflikter.  (Africa  Research  Bulletin  2009,  18411)  Rwanda  försöker  tvätta  bort 

folkmordsstämpeln  och  har  med  sina  dåliga  förutsättningar  som inlandsstat  i  svag  region 

försökt nå nya vägar att hitta partners för att komma ur fattigdomsfällan. Genom att modellera 

sig  efter  asiatiska  framgångssagor  försöker  Rwanda med  hittills  positivt  resultat  så  smått 

marknadsföra sig som en före detta konfliktstat som vill lämna oroligheterna bakom sig och 

genom effektivt  användande av befintliga  resurser  vara ett  föredöme för liknande stater  i 

samma region, något som ökat intresset från utländska investerare. Med tanke på landets höga 

tillit till jordbruket och låga tillgångar till naturresurser och teknisk produktion, ligger fokus 

på främst infrastruktur,  turism och just jordbruk. Med tanke på efterfrågan ska jordbruket 

effektiviseras och sett till landets läge mitt i Afrika ska landet med ett utbyggt järnvägsnät bli 

en naturlig genomfart till omkringliggande länder. Med stabilitet inom landet, exotisk miljö 

och djur som bergsgorillor  vill  landet  även bli  en turistmagnet.  (Africa Research Bulletin 
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2009, 18411) För att styrka landets ambitioner att nå ekonomisk förändring kan statistk från 

Världsbanken nämnas.  Enligt  mätningar  från  2009 låg  Rwanda,  som första  sub-sahariska 

nation, högst upp i listan över länder som genomdrivit flest reformer för att göra det lättare för 

befolkningen  att  starta  företag,  registrera  egendom,  skydda  investerare  och  handla  över 

nationsgränser. (2011-01-03, World Bank Doing Business Report 2010)

Även om Rwanda anses som en av världens fattigaste länder, ligger Burundi på 

en än lägre nivå. Internationella valutafonden (IMF) rapporterade 2008 att endast 18 % av 

landets befolkning ansågs kunna vara säkra på att klara sig undan hunger och svält. Landets 

ekonomi är svag och känslig för minsta oroligheter. Intäkter från exporter av viktiga grödan 

kaffe faller lätt med väldigt stora procentsatser mellan olika kvartal, och med det en viktig del 

av hela landets ekonomi.  Intäkterna som låg på 58,9 miljoner US-dollar 2008 förväntades 

falla med 55 % till endast 21,8 miljoner vid 2009 års räkning, vilket kan illustrera ekonomins 

känslighet. Landet är oerhört beroende av utländska donationer, halva 2009 åts statsbudget 

finansierades på detta sätt. För att donationerna ska fortsätta komma in ligger dock press på 

den  burundiska  regeringen  att  visa  demokratisk  utveckling  med  rättvisa  val.  80  %  av 

kostnaderna  för  2010 års val  var finansierat  av just  utländska donatorer.  En bitanke  med 

demokratin  är  få  utländska  företag  att  investera  i  landet.  Landet  må  anses  fattigt  på 

naturtillgångar, men det finns nickel och koppar och kanske även olja. Förhoppningar ligger 

på att valen ska kunna frambringa en regering som gör det möjligt för utländska bolag att 

borra  efter  olja  i  Tanganyikasjön.  Den  exportsvaga  staten  är  oerhört  känslig  för  snabba 

tillfälliga  energikriser  och  naturliga  fenomen  som  torka  vilken  förstör  skördar  som 

befolkningen är högst beroende av. (Africa Research Bulletin 2009, 18405)
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4 Analys

4.1 Rwandas militärseger och Burundis fredsförhandlingar

4.1.1 Rwanda

Den 4:e juli 1994 intog RPF, liten men välutrustad och organiserad rebellarmé bestående av 

tutsiflyktingar  från  tidigare  inbördeskrig,  huvudstaden  Kigali.  Fram  till  den  18:e  juli 

erövrades övriga städer, vilka tillsammans med de tidigare säkrade regionerna i norra delen av 

landet  möjliggjorde  rebellarméns  seger  då  den  erhöll  total  kontroll  över  territoriet. 

Inbördeskriget  avslutades  således  på  det  gamla  traditionella  sättet,  nämligen  ena  partens 

militärseger  då  RPF,  självutnämnda  segrare,  förklarade  unilateralt  eldupphör  (Uvin 

1999:259;261 Uvin 2010:163 Jones 1999:76). 

Då militärseger enligt  Toft ger bättre  grund till  postkonfliktuell  stabilitet  och 

minskar riskerna till återupptagning av inbördeskrig kan utfallet av inbördeskriget i Rwanda 

styrka teorin. Drygt 15 år efter segern styrs landet fortfarande av RPF vilka, trots oppositionen 

och flera attacker, har lyckats hålla situationen under kontroll och förhindrat inbördeskrigets 

förnyelse (Uvin 2010:175 Reyntjens 2000:4;19). Det är enligt Toft kraftfullhet och legitimitet 

hos militärsegern som utesluter försök att fortsätta utkämpa segraren genom fysiskt våld (Toft 

2010:15). Trots det existerande motståndet mot RPF och tillfälliga attacker i nordvästra delen 

av landet har fortfarande inga större militära sammandrabbningar skett. RPF har dock brukat 

dödligt  våld  mot  oppositionsmedlemmar  under  revolter  i  nordväst,  ett  område  som  inte 

erhåller samma grad av stabilitet som övriga delar av landet. Det ensidiga våldet har dock 

under slutet av 1990-talet minskat avsevärt (Payne et.al 2002:42 Reyntjens 2000:12).

RPF har trots oppositionen aldrig visat några incitament till förhandlingar utan 

tycks bekämpa öppnandet av politiskt  utrymme med vapenmakt (Reyntjens 2000:23). Däri 

kan  man  se  regeringens  fysiska  styrka  vilken  avskräcker  potentiella  offensiver  från 

oppositionen då militärseger inte lämnar några ovissheter kring vem som har störst kapacitet 

att  triumfera.  Dessutom  förutsågs  RPF:s  militära  kapacitet  och  utsikter  till  besegring  av 

Habyariamaregeringen redan i början av 1990-talet av bl.a. det franska utrikesdepartementet 

(Jones  1999:65)  vilket  tyder  på  att  deras  starka  position  har  varit  konstant.  Militärseger 

implementerar stora kostnader och straff ifall den besegrade parten skulle fortsätta med bruket 

av våld,  något som saknas i förhandlade fredsavtal  och oftast  leder  till  återupptagning av 

konflikter  (Toft  2009:152).  RPF:s  överlägsenhet  i  revolterna  i  nordvästra  Rwanda styrker 

ytterligare  Tofts  teori  om  militärsegerns  positiva  inverkan  på  stabiliteten  då  nuvarande 

regeringen både har fysisk styrka och makt att upprätthålla stabiliteten och dessutom straffa 
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de som utmanar den. Att RPF dessutom utgörs av rebeller vilka framgångsrikt bekämpade 

statens armé 1994 bidrar ytterligare till förstärkt stabilitet (Toft 2010:16).

En  vidare  bidragande  faktor  till  RPF:s  seger,  och  militärseger  generellt,  är 

utebliven inblandning av en utomstående tredje part vilken kan garantera säkerhet för alla 

inblandade,  inbegripet  den  som  närmar  sig  nederlaget  och  därmed  bidra  till  utdragna 

stridigheter. RPF:s territoriella erövringar och framsteg i inbördeskriget skedde parallellt med 

folkmordet  då  internationell  närvaro  i  landet,  var  ytterst  begränsat  efter  stora 

tillbakadragningar. (Jones 1999:76) Då inga internationella aktörer var närvarande för att bistå 

och således hålla  stridigheterna i  jämvikt,  fick RPF med sin överlägsna militära  kapacitet 

övertaget och segrade. Eventuell internationell närvaro skulle i sina ansträngningar att lösa 

konflikten  tvinga  båda  parterna  till  förhandlingsbordet,  vilket  i  längden  skulle  kunna 

intensifiera och förlänga stridigheterna då oviljan till maktdelning och den politiska kulturen i 

landet där ”winner takes it all” var starkt förenade med båda parterna. (Uvin 2010:163) Dessa 

tendenser  kan skådas  i  inbördeskriget  första  åren  vilka  hade förödande konsekvenser  och 

ledde till folkmordet.  

Även  om  inbördeskriget  i  Rwanda  avslutades  1994  med  rebellseger,  vilket 

uppenbart  stärkte  den  postkonfliktuella  stabiliteten,  har  kriget  från  början  inkluderat 

tredjepartsinblandningar  vilka  sökte  lösa  konflikten  genom  formella  fredsprocesser, 

internationella  övervakningar  och  fredsbevarande  samt  informella  medlingar. 

Arushaprocessen inkluderade  internationella  initiativ  att  lösa konflikten  men misslyckades 

(Jones  1999:53–54)  då  både  den  dåvarande  regeringen  och  RPF föreställde  sig  ha  goda 

chanser att segra och få förmåner vilka tycktes ha gått förlorade vid förhandlingsbordet (Uvin 

2010:163).  Att  unilateral  militärseger  erbjuder  större vinster  än förhandlingar  och därmed 

utgör drivkraften till  fortsatta  stridigheter  (Toft  2009:152) visade sig vara sant i  Rwanda. 

Fredsprocesserna  skapade  förutsättningar  för  kriget  då  båda  parterna  motverkade  avtalets 

implementering  och  förberedde  för  våldsamt  bestridande  av  maktdelningen.  Eldupphöret 

1991  kollapsade  efter  bara  några  dagar  av  verkan  då  de  båda  parterna  engagerade  sig  i 

inbördeskriget  på  nytt.  Förhandlingarna  fortsatte  trots  inhemsk  motvilja.  Nytt  eldupphör 

etablerades  vilket  återigen  bröts  i  april  1994  för  att  intensifiera  konflikten  och  leda  till 

folkmordet (Jones 1999:54–55;62-63;72).

 Det  var  samtidigt  med  folkmordet  som  RPF  segrade  och  avslutade 

inbördeskriget, vilket än idag inte har återupptagits trots existerande motståndare. Hade det 

funnits  mer  jämvikt  mellan  parternas  fysiska  kapacitet  kunde  utfallet  blivit  annorlunda. 

13



Lunds universitet FKVA21/HT10 
Statsvetenskapliga institutionen Kenneth Carlsson & Bojana Novakovic

Förhandlingar är möjliga då båda parterna nått sårbart dödläge vilket gör dem mer villiga att 

förhandla (Toft 2010:17). Med detta sagt, hade dåvarande regering utgjort större motstånd och 

därmed låst och förlängt konflikten kunde båda parterna övervägt förhandlingar. Detta skulle i 

sin tur, enligt Tofts teori, ökat riskerna för inbördeskrigets återupprepning vilket kan bevittnas 

i Rwandas grannstat Burundi. 

4.1.2 Burundi

Inbördeskriget  i  Burundi  har,  liksom  fallet  i  Rwanda,  pågått  sedan 

självständighetsförklaringen pga. ojämna maktfördelningar. Stridigheterna i Burundi fortsatte 

dock att äga rum fram till april 2009 då regeringen och FLN tillsammans löste problemen 

vilka tidigare har förhindrat implementering av fredsavtal och eldupphör. FLN avväpnades 

och blev politisk parti, integrerad i landets regering och försvarsstyrkan. Det politiska våldet 

och politiskt motiverade morden upphör dock ej att existera trots framstegen i fredsprocessen 

(DeRouen et. al 2010:341 HRW 2010:81 ICRC 2009:105). Då fredsavtalet 2008 inkluderade 

förutom maktdelning och vapenvila,  vilka är huvudkomponenterna i varje fredsavtal,  även 

demobilisering och integrering av FLN har den bättre förutsättningar att lyckas än avtalen 

vilka enbart söker slut på våldet (Toft 2009:11).

Amnesty International rapporterar att våldet och förhandlingarna i landet är nära 

sammankopplade då exkludering av beväpnade oppositionsgrupper från fredsprocesserna har 

lett till  eskalering och förlängning av våldet (AI 1999). Detta stämmer överens med Tofts 

påstående att inbördeskrig vars lösning sökte nås genom förhandlingar inte bara tenderar att 

återupptas  utan  varar  generellt  längre  än  de  avslutade  med  militärseger.  Burundis 

konflikthistoria har sedan 1990-talets början präglats av misslyckade fredsavtal och eldupphör 

då dessa varit av exkluderande natur. Det är enbart det sista avtalet som kan tyckas nå större 

framgångar då det, förutom kortsiktiga lösningar som vapenvila, söker även integrering av 

rebellgrupper i politiska och militära institutioner (UCDP 2008 DeRouen et. al 2010:339 Uvin 

2010:168). Dessa åtgärder förknippas oftast med mer hållbara resultat då f.d. soldater tar ej till 

våld  om  de  ges  möjlighet  att  delta  i  politiska  sektorer  (Toft  2010:10).  Den  burundiska 

regeringen har under hela inbördeskriget visat tydliga intentioner att förbli den dominerande 

aktören  under  processerna  vilket  enbart  har  intensifierat  rebelloperationerna  (Reyntjens 

2000:20–22)  och  skapat  spoilers  vilka  aldrig  tillslöts  förhandlingarna  utan  ständigt 

motarbetade dessa (Uvin 2010:163).
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Förutom  exkludering  är  även  de  stridande  parternas  ovilja  till  maktdelning 

bidragande orsak till övergivna förhandlingar och fortsatta fysiska maktkamper. Den tidiga 

regeringen,  vilken  kom till  makten  genom statskuppen 1996,  visade  sin  motvilja  att  dela 

makten med andra partier och övergav avtalet då det var kostsamt. Regeringen har även vid 

övriga tillfällen visat sig vara ovillig att samarbeta och vägra lösningen till inbördeskriget då 

denna  innebar  maktdelning.  Rebellerna  å  andra  sidan  tycks  överge  avtalen  då 

implementeringar är fördröjda till  följd av regeringens samarbete (AI 1999; DeRouen et.al 

2010:344;  Reyntjens  2000:21–22).  Rebellerna  nekade  även  inbjudan  till  förhandlingar  då 

regeringen fortsatte med militära aktioner trots det bilaterala eldupphöret som undertecknades 

2004 (UCDP 2008). Rebellerna i Burundi tycks således vara mer villiga till maktdelning än 

regeringen.  Detta  kan  bero  på  att  regeringar  redan  har  internationellt  erkännande  och 

legitimitet  i  likhet  med  organiserade  arméer  och  pengar  till  vapenhandel  medan  rebeller 

saknar  dessa  fördelar  och  är  i  behov  av  internationellt  föreslagen  maktdelning  för  att 

tillförsäkra  sin  politiska  situation  (Toft  2010:28).  Rebellarmén  RPF i  Rwanda  hade  dock 

militär  kapacitet  att  besegra  regeringen  och  var  således  inte  beroende  av  förmåner  vilka 

förhandlingarna erbjöd. Trots allt är det enbart när parterna nått dödläget som möjligheten till 

förhandlingar utnyttjas av de stridande. RPF:s styrkor hade överlägsen militärkapacitet och 

goda utsikter för seger  och därmed ingen vilja  att  förhandla.  Regeringen och rebellerna  i 

Burundi har dock befunnit sig i militärt baklås (Uvin 2010:163) vilket enligt Tofts slutsatser 

ledde till upprepade förhandlingar då ingen av parterna kunde segra militärt. 

Som tidigare konstaterat erbjuder militärseger vid sidan av förmåner även bestraffning, något 

som framförhandlade fredsavtal saknar och därmed förlorar ytterligare i effektivitet. Förutom 

maktdelningar,  vapenvilor,  DDR  och  SSR  har  Burundis  avtal  även  omfattat  amnesti 

(DeRouen  et.al  2010:339),  ur  Tofts  vinkel  sett  ännu ett  incitament  att  överge  avtalen  då 

rättvisan  inte  skapades.   Nya  försök  att  med  militära  medel  vinna  den  totala  makten 

implicerade inte heller direkta eller fysiska skador på någon av parterna. Endast ekonomiska 

förmåner  från externa aktörer  går förlorade ifall  avvikelser  från avtalet  förekommer (Toft 

2009:151). Externa aktörer vilka är initiativtagare till dessa förhandlingar har dessutom inte 

rätt  att  bruka  våld  i  situationer  där  någon  av  partnerna  ej  följer  bestämmelserna  (Toft 

2010:34). De fredsbevarande styrkornas svaghet och begränsat mandat utgjorde en av många 

Burundiförhandlingarnas defekter (Uvin 2010:163). 

Ständiga  misslyckanden  med  att  implementera  fredsavtal  tyder  på  att 

inbördeskriget  i  Burundi  högst  sannolikt  kommer  att  fortsätta  (DeRouen et.  al  2010:343) 
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speciellt då landet är tillbaka i gamla mönster vilka präglade tiden innan inbördeskriget bröt 

ut,  dvs.  korruption  och  oavbrutna  hot  om  våld.  Integrering  av  rebellerna  i  den  statliga 

försvarsstyrkan inger dock hopp och kan visa sig ha stor slagkraft (Uvin 2010). Forskningen 

har lagt fram bevis att perioden i postkonfliktuella samhällen behöver ytterligare utökas för att 

misslyckanden och framgångar skall riktigt kunna bedömas (Toft 2010:35) och  då det sista 

fredsavtalet enbart varit i kraft i drygt två år är det således för tidigt att analysera dess faktiska 

verkan. 

4.2 Rwandas och Burundis ekonomiska handlingar 

En snabb överblick över de båda ländernas situationer säger att båda två sitter djupt rotade i 

botten på listan över världens absolut fattigaste länder. Rwanda har en BNP per capita som är 

tre gånger grannen Burundis, men satt i en global kontext fortfarande oroväckande låg. Men 

fokuserat  på  skillnaderna  dem  emellan,  hur  skiljer  sig  deras  ekonomiska  utveckling  åt 

beträffande förutsättningar och agerande, vad kan det bero på och varför kommer det sig att 

det finns en tydlig skillnad?

För  att  följa  Colliers  fyra  fattigdomsfällor  kan  man  börja  med  att  titta  på 

konfliktfällan.  Både Rwanda och Burundi har sedan sina självständigheter  upplevt etniska 

konflikter som i båda länderna resulterade i folkmord, dels Burundis på 70- och 80-talen där 

främst hutumajoriteten förföljdes och sedan i Rwanda 1994 där 800,000 rwandier av främst 

tutsitillhörighet  fick sätta  livet  till.  Rwanda har sedan 1994 dock haft  ett  eldupphör  inom 

landet  sedan  gerillagruppen  RPF  lyckades  vinna  kriget,  medan  Burundi  upplevt  en  mer 

långdragen process med fredsförhandlingar och gerillagrupper vars aktivitet fortsatt pågå, om 

än med allt minskande aktivitet. Båda länderna har deltagit i grannländers konflikter, främst 

oroligheterna i Demokratiska Republiken Kongo i slutet på 90-talet, samtidigt som de brottats 

med inomstatliga svårigheter med stora mängder återvändande flyktingar från grannländerna 

och civila  och tidigare soldater  som ska återintegreras i  samhället.  För att  investerare  ska 

kunna vara lockade till ett land är en förutsättning att det är tillräckligt stabilt för att de ska 

kunna göra slag i sina intressen. I Rwanda satsar regeringen utåt på att stabilisera landet före 

en  demokratiprocess.  Fokus  har  legat  på  att  alla  rwandier  ska  ingå  i  processen,  tas  ur 

fattigdom och integreras i det nya stabila Rwanda. Rwanda vill efter flera år med stabilitet bli 

ett  land  som  kan  anses  både  säkert  att  turista  i  och  ett  land  som  bolag  ska  våga  göra 

investeringar i. Burundi, som inte fick ett klart slut på sin konflikt, har däremot upplevt år av 

instabilitet  av  maktstridande  gerillagrupper  och  med  det  än  mer  tilltagande  stagnation. 
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Burundi satsar, med stor press från de nödvändiga donatorerna och dess biståndspengar, att få 

till  en stabil  demokrati  som i sin tur ska locka investerare  till  landet,  bland annat genom 

eventuella oljefyndigheter. Båda länderna har fortfarande sår från konflikterna,  men det är 

eventuellt mer kännbart i Burundi som inte haft varken lika lång tid eller liknande avgörande 

förutsättningar för att få stopp på sina konflikter jämfört med Rwanda.

Rwanda må vara en demokrati  teoretiskt,  men i  praktiken är makten mer ett 

enpartistyre där oppositionen upprepat har förtryckts och civilsamhällets lämnats ohört. Så 

länge  landet  går  framåt  ekonomiskt,  stabiliteten  hålls  och  landet  utvecklas  är  tonen  från 

landets nyckeldonatorer som bidrar till landets utveckling inte allt för hård. (Beswick 2010, 

246) Burundi däremot har hård press från sina donatorer om att utveckla en demokrati som 

ska gynna hela folket. Fria rättvisa val för alla är högprioriterat och bekostas till största del av 

speciellt  öronmärkta  biståndspengar.  2010  års  val  bekostades  till  80  %  av  dessa 

biståndspengar. Prissumman på omkring 45 miljoner US-dollar är nära 5 % av hela landets 

sammanlagda  årsbudget.  (African Research Bulletin  2009,  18405) Enligt  de demokratiska 

värderingarna är det fel att inte tillåta en opposition få verka fritt, men samtidigt finns det 

forskning som visar på att demokrati inte nödvändigtvis leder till stabilitet.  I Burundis fall 

finns det till  och med frågetecken om staten ens har tillräckligt  med kapacitet  för att  alls 

kunna få tillräckligt stabila fredsavtal för att nå en god demokratiseringsprocess. (de Rouen 

2010, 341-343) I många afrikanska stater där exempelvis maktdelningsmodeller  har testats 

efter konflikter likt dessa har resultatet inte sällan blivit nedslående, mycket beroende på att 

andra regeringar med maktdelningsmodeller  i andra delar av världen haft en längre tid att 

utvecklas  och  dessutom  kommit  till  på  andra  initiativ.  Demokratisering  i  stater  under 

transition efter konflikt är överlag en väldigt riskabel process som kräver både tid och starka 

institutioner.  (Jarstad  2010,  59).  Misstankar  finns  ofta  mot  stater  som  motsätter  sig 

oppositionen,  men  samtidigt  går  det  inte  att  med  den  utgångspunkten  säga  att  Rwandas 

regering  gör  helt  fel  som förespråkar  stabilitet  framför  demokrati.  Varken  Rwanda  eller 

Burundi hade innan sina konflikter några bättre erfarenheter av demokratiskt styre och kanske 

vore det då bättre att låta dem lägga kraft och pengar på att utveckla sina institutioner, få till 

stabilitet  och  med  det  hoppas  på  investerare  och  en  marknad  som  hade  kunnat  styra 

befolkningarna ur fattigdom.

Rwandas styre satsar på att tills år 2020 ha förbättrat sin ekonomi till en sådan 

grad att det har blivit ett medelinkomstland. (Rubagiza 2011, 38) Detta ska nås genom att 

utveckla landet på flera olika sätt. Genom att vara en inlandsstat i en av världens fattigaste 
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regioner  är  förutsättningarna  redan  begränsade,  och  än  mer  genom  att  det  gränsar  till 

krigshärjade områden och länder med dålig infrastruktur. Genom att satsa på utbyggnad av 

det  egna  järnvägsnätet  för  att  bli  en  genomfartsled  genom  Östafrika  förbättrar  landet 

åtminstone  sina  egna  transportmöjligheter  och  genom  att  ta  till  vara  på  flyg-  och  e-

handelsmöjligheterna öppnas även där nya portar upp. Ett av de senaste stegen som tagits av 

regeringen är att introducera och, i den mån det faktiskt finns resurser, göra användandet av 

datorer till en mer naturlig del i landets utbildningssystem. (Rubagiza 2011, 37-39) För att 

ekonomin ska bli bättre i det egna landet gäller det inte bara att de egna förutsättningarna 

förstärks, utan hela den omgivande regionens. Genom Östafrikanska gemenskapen (EAC) där 

de båda länderna ingår tillsammans med Uganda, Kenya och Tanzania, finns hopp om ökat 

samarbete med handel och förbättrad infrastruktur. I nuläget ligger Kenya och Uganda före i 

just den utvecklingen. I takt med att hela regionen blir politiskt stabilare i kombination med 

ökade specialområden, nyfunna naturresurser och en ekonomi som ändå förbättras, finns hopp 

om att utländska investeringar och donationer ska kunna utveckla länderna ekonomiskt och 

därmed på sikt lyfta allt fler invånare ur fattigdom. (Emerging Markets Monitor 2010, 21-23) 

Rwanda må ha haft nästan 15 år på sig att komma dit de är i dag i jämförelse med Burundi 

som fick sin första erkänt stabila regering för fem år sedan och som fortfarande till viss del 

lider av viss gerillaaktivitet. Trots det märks en tydlig skillnad i utvecklingen om man ser till 

BNP och Human Development Index, där Rwanda även kort efter sin konflikts slut började 

skjuta ifrån sin granne i söder. Den rwandiska regeringen må inte vara demokratisk i ordets 

sanna mening, men den är definitivt mer effektiv i att utveckla sitt land ekonomiskt än den 

burundiska. (2011-01-03, Human Development Report 2010, Rwanda; Burundi)

Även om Burundi lär kunna ha olja inom sina gränser att utnyttja, har något av 

länderna någon exportvara som ger någon extra hög inkomst.  Huvudexportvaran för båda 

länderna är kaffe, något framför allt Burundi är beroende av. Rwanda är inte känt för att vara 

ett  land  rikt  på  ett  brett  marknadsområde,  men  tendenserna  visar  uppåtgående  trender  på 

många olika fronter, en ekonomisk trend som drar till sig intresse och med det mer pengar. 

Vidare skulle landet kunna bli än starkare om grannlandet Burundi fick till positiva resultat på 

oljeborrningarna.  Rwanda skulle  på detta  sätt  inte  bara kunna ta fördel av att  vara ha ett 

grannland på ekonomisk lätt  avsmittande frammarsch,  utan på så vis kunna utveckla egna 

specialområden  för  att  ta  hand  om oljan  eller  rent  av  vara  en  del  av  dens  frakt  via  sin 

framåtgående infrastruktur. Frågan är då här om en så pass liten regering som Brundis styre 

har kapaciteten och tillräckligt med erfarenhet i att kunna förvalta den ekonomi som finns i 
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oljan. Landets regering är nybildad och förhållandevis svag, och om inte rätt kunskap och 

vilja finns att ta till vara på oljans pengar kommer heller inte befolkningen bli rikare. I sin tur 

kan ytterligare konflikter bildas, vilket i så fall riskerar stabiliteten i hela regionen, Rwanda 

inräknat. (Collier 2008, 39-44)
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5. Slutsats

5.1 Utgångsläge Toft

Tofts teori om militärsegerns överlägsna position tycks stämma i denna komparativa studie 

Rwanda och Burundi. Burundis ständiga återfall i gamla spår tycks följa alla ansträngningar 

till förhandlade lösningar. Rwandas rebellarmé, vilken lyckades störta dåvarande regeringen 

och segra militärt, har lyckats göra freden hållbar drygt 15 år efter krigets slut. Huruvida man 

kan kombinera vissa elementer från militärseger till förhandlingsbordet för att göra dem mer 

effektiva väcker dock nya frågor och utmaningar. Militärseger implicerar, förutom förmåner, 

även  någon  form  av  fysisk  bestraffning  vilket  saknas  i  fredsavtalen.  Internationella 

observatörer  är  ständigt  närvarande  och  övervakar  implementeringar  av  fredsavtal.  Som 

konstaterat  i  Burundifallet  är  deras  mandat  dock  väldigt  begränsat,  speciellt 

våldsanvändningen och därmed kan ingen bestraffning  impliceras  på den som bryter  mot 

fredsavtalet. Frågan är om internationella truppers mandat ska utökas för att fredsavtalen skall 

effektiviseras  ytterligare,  och  om  sådant  mandat  erbjöds  skulle  internationella  styrkor 

acceptera den? 

5.2 Utgångsläge Collier

Rwandas och Burundis likheter finns inte bara i historia, storlek och population, utan även i 

fattigdomsfällorna de delar,  som naturresursfällan och inlandsstatsfällan.  Tilläggas där ska 

dock Rwandas fördelaktiga gräns till det ekonomiskt på uppgående Uganda vilket i sin tur kan 

spilla över på Rwanda, samt att det Rwanda har en aningen bredare marknad än Burundi, som 

förlitar sig väldigt mycket på kaffeexport och vars kapacitet vid eventuell oljehantering inte är 

helt  säker. Konfliktfällan har Rwanda haft längre tid på sig att  repa sig från jämfört  med 

Burundi och med tanke på hur pass effektiva ländernas styren är på att hantera och förmedla 

de få summor tillgängliga skulle man, trots Rwandas mer auktoritära styre, kunna påstå att 

Burundi har mer av ett dåligt styre vad beträffar ekonomisk hantering än sin tvilling i norr. 

Sett till alla fyra fällorna verkar alltså Rwanda i varje del ha ett visst försprång även om de 

och Burundi sitter fast i liknande fällor. Således är det heller inte svårt att förstå att Rwandas 

ekonomi,  trots de globalt  sett små skillnaderna,  har dragit ifrån Burundis och fortsätter att 

göra så i en för situationen betydande hastighet.
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