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Hovedmomenter

• Hvorfor skjedde det? 

• Hvem satte det i gang?

• Hvordan skjedde det? 

• Behandlingen i ettertid? 



Introduksjon Rwanda

• Lite land, stor
befolkningstetthet

• Tre grupper: Hutu, tutsi og 
twa 

• Flesteparten bønder

• Tidligere belgisk koloni



Introduksjon Rwanda

• Selvstendig i 1962

• Etter selvstendigheten: hutuer den styrende eliten

• Gradvis mer og mer konflikt mellom gruppene

• Folkemord: Representerte slutten på en langvarig 
borgerkrig



Introduksjon Rwanda

«Vår tids mest effektive folkemord»
800 000 drept i løpet av hundre dager



Introduksjon Irak 

• Minoritetsperspektivet
• Ressursrike områder
• Selvstendighet



Introduksjon Irak

1. Panarabisme og arabisk nasjonalisme
2. Den første gulfkrigen: 1980-1988

– Vesten støttet Irak, men også forsynte Iran med våpen ++
– Langvarig (hellig?)krig
– Likheter med krigføringen under første verdenskrig



Introduksjon Irak

Hva var «Anfal-kampanjen»?
• 1987: Ali Hasan Al-Majid utnevnes til guvernør 
for Nord-Irak.

– Forbudte områder: 
– ”…any human being or animal present within these areas. They are 

totally prohibited”.
– Vide fullmakter, statsapparatet til tjeneste.
– Bombing, arrestasjon, massakre og internering. 
– “What is this exaggerated figure of 182.000? […] It couldn‟t have 

been more than 100,000”.

«Kjemiske Ali»



Årsaker til folkemord: Rwanda

• Teori om «den hamittiske rase»
• 1959: Huturevolusjonen
• 1962: Rwanda formelt under hutu-styre

• 1990: Rwandan Patriotic Front invaderer Rwanda
• Dette starter den rwandiske borgerkrigen 



Årsaker til folkemord: Rwanda 

• Økonomiske problemer

• Store ulikheter 

• Mangel på jord

• Kontekst av borgerkrig

• Rasistiske forestillinger og etniske motsetninger
brukt for å oppmuntre til folkemord



Årsaker til folkemord: Irak

• Irak og Iran-krigen: mulighet til å bli kvitt det «kurdiske 
problemet». 

• Propaganda
• Ifølge irakiske myndigheter var kurdere

– kollaboratører med Iran (delvis sant)
– Usiviliserte (var de det?)
– De truer irakiske statens eksistens



Årsaker til folkemord: Irak

• Strategiske mål: 
– Olje: irakisk-tyrkisk oljerør-ledningen.
– Motorvei til Europa (altså Tyrkia)
– Toglinje til Syria

• Det internasjonale samfunnet bryr seg ikke.
– ”I will kill them [the kurds] all with chemical weapons! [...] Who is going to say anything? 

The international community? Fuck them”. «Kjemiske Ali»



Statens rolle og gjennomføring: Rwanda

• Militæret, politiet og ulike militser viktig for å gjennomføre 
folkemordet 

• Militsene bevegde seg raskt fra region til region for å sette i 
gang nye aksjoner

• Folkemordet var både sentralisert og koordinert 

• Hele hutu-befolkningen oppmuntret til å drepe
• Bedt om å møte opp «til arbeid»
• Kollektiv drapsdynamikk drevet fram av styresmaktene



Statens rolle og gjennomføring: Rwanda

• Umenneskeliggjøring av ofre
• Utstrakt bruk av propaganda i media
• Tutsier omtalt som Inyenzi – kakkerlakker



Statens rolle og gjennomføring: Rwanda
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“The pictures are as 
appalling as any that have 
come across global television 
screens, yet no one is calling 
for direct intervention to stop 
the month-old killing spree in 
Rwanda”



Statens rolle og gjennomføring: Irak

– Luftforsvaret
– «Jash»: Paramilitære «quislinger/kollaboratører» (kurdere).
– Hæren
– Militære etterretningstjeneste
– Byråkrater, ingeniører og bygningsarbeidere
– Propaganda



Irak og Rwanda: Fokus i ettertid

• Rwanda: anerkjent som et folkemord relativt tidlig
• Irak: det har tatt lengre tid, og det er ikke like kjent eller anerkjent 

som folkemord.

• Hvorfor det? 
– Anfal: I kontekst av konvensjonell krig. Rwanda: borgerkrig
– Rwanda: Et rettsoppgjør, og ofrene kom til makten. 
– Irak: Vestens allierte. Kurderne var delvis og i perioder allierte med Iran.
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Irak og Rwanda: Fokus i ettertid

• Carl I. Hagen, VG. 
- «Hvis man så velger å selge 
våpen, er det unaturlig å ekskludere 

dem som har bruk for våpnene...». 

- «...sikre norske arbeidsplasser?»
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Fellestrekk ved folkemord

• Kontekst av krig
• Overgriperen er en stat/regime
• Bruk av propaganda 
• Hvorfor en gruppe gjøres til ofre:

– Kamp om territorie og naturressurser
– Etnisitet
– Rasistiske ideer

• Fravær av tredjeparters intervensjon
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