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Introduktion

Rwanda och Burundi, de två kärn länderna i
området runt de stora sjöarna i Centralafrika,
märks i internationella massmedia i stort sett
endast när massvåld har krävt tusentals offer.
Och allmänheten förknippar dessa länder en
bart med de ständiga striderna mellan hutuer
och tutsier1 . Ändå är våldet snarare politiskt
än etniskt till sin natur. Offer för massakrerna
i Rwanda mellan april och juli 1994 var de
som motsatte sig den gamla regimen, både
hutuer och tutsier. De var politiker som ville
genomföra det maktdelningsprogram som
ingick i fredsöverenskommelsen i Arusha, de
var förespråkare för de mänskliga rättig
heterna, företrädare för det civila samhället,
journalister, men också tutsier i allmänhet,
eftersom de automatiskt betraktades som vän
ligt inställda till Rwandas patriotiska front
(RPF). De krafter som låg bakom våldet i
Rwanda ville att underminera den demokra
tiska processen och förhindra att fredsöver
enskommelsen genomfördes, för att sålunda
bevara makten över staten och kontrollen över
ekonomin. På samma sätt är det i Burundi, där
först försoningspolitiken som började 1988,
och sedan demokratiseringen 1991, mötte
kraftigt och ibland våldsamt motstånd från
vissa elitgrupper. Återigen var våldet bara
skenbart etniskt: kuppen i oktober 1993 hade
som mål att återta den politiska makten och de
privilegier, som hade förlorats eller riskerade
att förloras efter valet i juni.

Detta innebär inte att etniciteten saknar
betydelse, tvärtom. Den utgör en starkt pådri
vande kraft, som används och manipuleras av
eliterna i deras politiska strategier. Det fram
trädande etniska inslaget i maktspelet är för
klaringen till våldet i Burundi och Rwanda.
Dessutom har kriserna i de två länderna ömse
sidigt förstärkt varandra. Eftersom det finns
hutuer och tutsier i hela området, vare sig de
är bofasta eller flyktingar, kan inget av
länderna ses isolerat från omgivningen. Om
man inte kommer fram till en politisk lösning i
Rwanda och Burundi riskerar hela regionen
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(Rwanda, Burundi, Kivu i Zaire, södra
Uganda, nordvästra Tanzania) att dras in i
konflikten. Denna text handlar om Burundi,
men detta vidare sammanhang ska hållas i
minnet.

landet och folket

Burundi är ett litet, tätbefolkat, fattigt, kust
löst land i östra Centralafrika. Det är ungefär
lika stort som Ångermanland och Medelpad
tiJJsammans (27834 km 2). Burundi har en
befolkning på nära 6 miljoner, och är med mer
än 200 människor per km2 det tätast befolk
ade landet på den afrikanska kontinenten.
Burundi är beroende av grannländerna för att
komma till havet. De närmaste hamnarna är
Dar es Salaam (omkring 1 500 km) och
Mombasa (2 000 km) österut. Burundis per
capitainkomst är US$220 och landet är det
tolfte fattigaste enligt Världs banken.

Mer än 90 procent av befolkningen är sys
selsatt inom jordbruket, i allmänhet på själv
försörjningsnivå. År 1990 stod jordbruks
sektorn för omkring 56 procent av BNP.
Befolkningstätheten i kombination med
odlingstekniken är förklaringen till Burundis
största problem, bristen på land. De flesta
bönder har mindre än 1,5 hektar land och i
vissa områden ligger genomsnittet numera
under en hektar. Dessutom utarmas jorden
beroende på att den brukas för hårt.

Industrisektorn är mycket liten. Den består
av ölbryggning, tändsticks- och glasproduk
tion, textil-, cement- och livsmedelsframställ
ning. Den svarar för strax över 15 procent av
BNP. Den viktigaste livsmedelsgrödan är
banan (varav en stor del går till ölproduktion),
bönor, sorghum, majs, sötpotatis och kassava.
Den viktigaste exportgrödan är kaffe, som står
för nästan 80 procent av inkomsterna, och
därefter te och bomull. Stora nickelfyndigheter
har upptäckts i närheten av Musongati i
sydöst, men lönsamheten är inte utredd, så
ännu har man inte börjat bearbeta fyndig-



heterna. Burundi har ett genomgående högt
underskott i bytesbalansen. År 1990 uppgick
exportinkomsterna till omkring US$48
miljoner, medan importen kostade omkring
US$160 miljoner. 1991 uppgick utlands
skulden till omkring US$l miljard, och kostna
derna för lånen slukade drygt 31 procent av
exportinkomsterna. Denna makroekonomiska
obalans har gått att klara endast tack vare
stort internationellt bistånd. 1992 erhöll landet
hjälp motsvarande uppskattningsvis US$315
miljoner, omkring en fjärdedel av BNP.

När det gäller Burundi är en kort anmärk
ning om begreppet minoritet/majoritet på sin
plats. Hutuerna är visserligen i överväldigande
majoritet (80-85 procent), men tutsierna (15
20 procent) har alltid dominerat inom politi
ken, armen, statsförvaltningen, utbildningen
och ekonomin, och fram till massakrerna i
slutet av 1993 var det nästan alltid hutuer som
föll offer för etniskt-politiskt våld. Med undan
tag aven kort period av demokratiskt styre
mellan den 10 juli och den 21 oktober 1993
har tutsierna - eller snarare en liten tutsielit
- härskat, trots sitt relativt sett ringa antal.
Som den norske forskaren Asbjörn Eide har
påpekat, med exempel från Zimbabwe,
Namibia, Sydafrika och Burundi, är det inte
alltid den numerärt överlägsna gruppen som
förtrycker minoriteten2

• Den tredje folk
gruppen twa (mindre än en procent) spelar inte
någon politisk roll överhuvud taget. De är
minoriteternas minoritet - socialt, ekono
miskt, kulturellt och politiskt marginaliserade
och föraktade både av hutuer och tutsier 3.
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platser i den nya nationalförsamlingen.
Rwagasore, som blev premiärminister, mörda
des två veckor senare av utsända från PDC.
Hans död fick avgörande betydelse för
Burundi. Rwagasore hade utgjort en samman
hållande kraft och när han försvann splittrades
UPRONA. Hutuer och tutsier råkade i öppen
konflikt.

UPRONA klarade inte av att tygla de mot
stridiga viljorna efter självständigheten den 1
juli 1962. Monarki framstod som den enda
legitima styrelseformen, den enda som både
hutuer och tutsier kunde erkänna. För att kon
solidera sin ställning ville mwami,
Mwambutsa IV, försäkra sig om jämvikt
mellan de etniska grupperna i regeringen. Fyra
regeringar avlöste varandra mellan 1963 och
1965, var och en sammansatt av omkring
hälften tutsier, hälften hutuer. Motsättning
arna stegrades ytterligare när premiärminis
tern, hutun Pierre Ngendanduwe, mördades i
januari 1965, bara en vecka efter tillträdet.
Den efterföljande politiska krisen löstes genom
att hutuerna vann en avgörande seger i valet
till parlamentet i maj. Men Mwambutsa
utnämnde ändå en ganwa till ny premiär
minister. Denna och andra åtgärder upprörde
gendarmeriet, som var hutudominerat, och en
avdelning försökte gripa makten i oktober.
Vedergällningen blev fruktansvärd: praktiskt
taget hela den politiska hutueliten raderades ut
tillsammans med tusentals hutuer på lands
bygden som hade stött revolten. Dessa händel
ser satte definitivt punkt för all hutuinbland
ning i det politiska livet i Burundi för många
år framåt.

I juli 1966 avsattes Mwambutsa av sin son,
som tog namnet Ntare V. Han utnämnde
kapten (senare generallöjtnant) Michel
Micombero till premiärminister. I november
avsattes Ntare själv av Micombero, som utro-

republik. Med monarkin försvann också
den viktigaste faktorn inom
pOlltlke11. Nu utrensningar av hutuoffi-
cerare och och tutsiernas överhöghet
befästes ännu en misslyckad

De flesta afrikanska länder är artificiella
statsbildningar, skapade av någon kolonial
makt. Så är dock inte fallet med Burundi och
dess granne i norr, Rwanda. När de båda
länderna införlivades i tyska Östafrika 1899
hade de under århundraden varit organiserade
kungadömen, som sent omsider tvingades
öppna sina gränser för de europeiska inkräk
tarna. Belgien ockuperade 1916 Ruanda
Urundi, som det dåvarande mandatterritoriet
under Nationernas förbund kallades (omfat
tande både Rwanda och Burundi). Belgierna
fortsatte att styra genom "indirekt styre",
samma metod som tyskarna hade använt.
Detta val av kolonialt styrelsesätt fick speciella
konsekvenser, eftersom den etniska minori
teten, tutsi, länge hade dominerat över hutu
majoriteten och den lilla folkspillran twa. I
Burundi ett skikt prinsar, ganwa, som
stod mellan mwami (kungen) och befolk
ningen. På grund av denna buffert hade mot
sättningarna inte, som i Rwanda, lett till
öppen konflikt. JvIwami och ganwa levde av
skilda från den övriga tutsibefolkningen, som
bestod av två huvudgrupper, banyaruguru och
hima. Vanliga tutsier och hutuer var jämställda
och giftermål mellan grupperna förekom ofta.

Under NFs mandat utövade Belgien sin
koloniala makt genom godtyckliga och sön
drande ingrepp i Burundis sociala och politiska
system. För att uppfylla de villkor som Förenta
Nationernas förvaltarskapsråd uppställde
1948 tvingades Belgien emellertid införa ett
visst mått av demokrati. Två politiska partier
framträdde på arenan. Union pour le Progres
National (Nationella framstegspartiet), förkor
tat UPRONA, leddes av prins Louis
Rwagasore, äldste son till Jnwami. Det var en
nationalistisk rörelse med målet att förena alla
grupper och intressen. Parti Demo
crate ChrCtien

var konservativare och hade nära för
bindelser med den administrationen.
Vid valen i september 1961, som föregick

till internt
vann UPRONA 58 av 0CUUUWL'''''IS'

7



kupp i april 1972 genomfördes massakrer av
dittills okänd omfattning och brutalitet. Det
uppskattas att mellan 100000 och 200000
hutuer dödades och att 300 000 flydde ur
landet, främst till Zaire, Tanzania och
Rwanda. Ur armen hade nu praktiskt taget
alla hutuer försvunnit 4•

Detta folkmord blev en vattendelare i
Burundis nutida historia och är fortfarande en
stötesten i. kontakterna mellan de två största
etniska grupperna. För hutuerna bevisar
massakrerna att det existerar ett program för
folkmord, utarbetat av extremistiska tutsier s.
Hos tutsierna finns en genuin rädsla för le peril
hutu, "hutufaran" , alltså skräcken för att
majoriteten ska utrota minoriteten. Händel
serna 1972 är också början på ett tillstånd av
laglöshet. Det faktum att ingen åtalades för
morden har visat att vilka förbrytelser som
helst är möjliga utan risk för påföljd, vare sig
från det inhemska juridiska systemet eller från
omvärlden. Som vi snart ska se härskar laglös
het fortfarande.

I november 1976 grep överste Jean Baptiste
Bagaza - liksom Micombero tutsi-hima från
Rutovu i söder - makten i en oblodig kupp.
Fastän armen förblev en viktig maktfaktor för
sökte Bagazas regim skapa civila institutioner.
En ny konstitution antogs i en folkomröstning
i november 1981, och denna konstitution
stadgade val genom allmän rösträtt till en
nationalförsamling. De första valen hölls i
oktober 1982. Bagaza blev omvald till partile
dare för UPRONA vid partiets andra lands
kongress i juli 1984, och i Burundis första
allmänna val i augusti samma år valdes han till
statsöverhuvud. med 99,63 procent av
rösterna. Bagaza var den enda kandidaten i
båda valen.

Mellan 1984 och 1987 rapporterades allt
fler brott mot de mänskliga rättigheterna,
begångna av regeringen. Framför allt gällde
det brott mot lagen om religionsfrihet, något
som ledde till att Bagazas regim råkade i all
varlig konflikt med flera kristna församlingar.
Antalet politiska fångar ökade kraftigt under
den här tiden, däribland kyrkomedlemmar
som åtalades för kritik mot regeringens
inskränkningar i den religiösa verksamheten.
Också människor som misstänktes för samröre
med hutuoppositionen greps. Enligt rapporter
utsattes många fängslade för tortyr 6. Denna
skärpning av ett redan auktoritärt styre upp-
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rörde ett antal givar1änder, som försökte sätta
press på Bagaza genom att hålla tillbaka ut
vecklingshjälp.

Den 3 september 1987, när Bagaza var på
resa utomlands, avsattes han i en armekupp.
Kuppens ledare var major Pierre Buyoya, en av
Bagazas närmaste medarbetare. Buyoya ankla
gade den före detta presidenten för korruption
och bildade en militärkommitte för nationell
räddning (CMSN), sammansatt av 31 arme
officerare. Konstitutionen av 1981 ogiltigför
klarades. Den 2 oktober svor Buyoya presi
denteden i spetsen för en regering på 20 med
lemmar, däribland fyra armeofficerare. Bagaza
gick i exil i Libyen.

Förutom en liberalare syn på frågan om
religionsfrihet skilde sig den nya regimen inte
nämnvärt från Bagazas. Den förblev beroende
av stödet från en liten elit av tutsi-hima, som
dominerade armen, statsförvaltningen, rätts
väsendet och utbildningsväsendet. Fastän
Buyoya underströk behovet av rapprochement
(närmande) och frisläppte hundratals politiska
fångar var det uppenbart att det största pro
blemet - kravet från hutumajoriteten på att få
delta i det offentliga livet - kvarstod. Fort
farande hade tutsiminoriteten ett fast grepp
om makten. Fortfarande förföljdes och diskri
minerades hutuerna.

I augusti 1988, mindre än ett år efter
Buyoyas maktövertagande, utbröt nya våld
samheter. Under en operation för att "åter
ställa ordningen" mördade militären urskill
ningslöst tusentals obeväpnade civila hutuer
ute i byarna i norr, framför allt i Ntega och
Marangara. Dödssiffran kan ha varit så hög
som 20 000. Omkring 60 000 hutuer flydde
till Rwanda 7.

Fastän de nya makthavarnas reaktioner i
förstone inte skilde sig från företrädarnas, gav
de dramatiska händelserna ändå upphov till en
ny politik. Efter kraftiga påtryckningar utifrån
inledde presidenten ett reformprogram i ett
försök att bryta våldsspiralen. Hans två första
åtgärder var av mycket stor psykologisk bety
delse. I oktober 1988 tillsatte Buyoya en
utredningsgrupp för att undersöka frågan om
nationell enhet. Den bestod av 12 hutuer och
12 tutsier. Senare samma månad utsåg han en
hutu, Adrien Sibomana, till premiärminister
och bildade samtidigt en regering där hutuer
och tutsier tilldelades samma antal platser.
Fast dessa åtgärder kunde betraktas som till



stor del kosmetiska var de ändå början till
djupgående förändringar.

I april 1989 publicerade kommitten för
nationell enhet sin rapport,som även om den
inte var heltäckandes, ändå gav upphov till en
landsomfattande debatt, som så småningom
resulterade i ett utkast till en "deklaration om
nationell enhet". Yttrandefriheten var omfatt
ande, vilket tillsammans med säkerhetspolisens
minskade närvaro bidrog till ett gynnsamt
debattklimat. Deklarationen publicerades i
april 1990 och antogs vid en folkomröstning i
februari 1991.

Ser man bortom deklarationer, texter och
rapporter, gjordes betydande framsteg mellan
1988 och början av 1991. Under den tiden
inträdde många hutuer på den politiska
arenan. I slutet av 1990 var hälften av minis
trarna, ett avsevärt antal provinsguvernörer
och borgmästare och till och med general
sekreteraren i UPRONA hutuer. Vidare var de
lika väl representerade som tutsierna i alla
viktigare statliga institutioner av politisk
natur. Mycket bättre blev det också inom två
av tre nyckelområden, där diskrimineringen
mot hutuer hade varit särskilt tydlig i det för
flutna. Det första var utbildningen. Genom att
de landsomfattande examensproven från och
med 1989 på det stora hela taget var rättvisa
ökade avsevärt antalet hutuer, som fick till
träde till utbildning på mellannivå och över.
Det andra området var statsförvaltningen, där
i synnerhet de högre tjänsterna tidigare var
praktiskt taget monopoliserade av tutsier. Här
gjordes också klara framsteg: förutom att man
öppet redovisade rekryteringsprocedurerna
vidtog regeringen ett antal åtgärder i syfte att
rekrytera hutuer till ansvariga positioner
ibland till och med på bekostnad av reda~
sittande tutsier.

Emellertid förblev det tredje och känsligaste
området olöst. De väpnade styrkorna och
säkerhetstjänsten, som under de många
kriserna sedan 1965 hade kommit att utgöras
av nästan uteslutande tutsier, vägrade att delta
i omstruktureringen. Kuppförsök i februari
1989 och mars 1992 visar att Buyoyas bud
skap om försoning hade stora svårigheter att
tränga igenom till det militära etablissemanget.
Det gäller också vissa armeenheters uppträ
dande under upploppen i november 1991 9
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Övergång till demokrati

Den reformprocess som hade initierats i ett
enpartisystem skulle i början av 1990-talet
fortsätta under helt andra förhållanden. När
Burundi 1974 och 1981 återvände till ett
konstitutionellt styrelsesätt efter perioder av
militärstyre skedde det under starkt kontrolle
rade former, där UPRONA tillsammans med
armen garanterade fortsatt tutsihegemoni.
Emellertid tvingades Buyoya så småningom
acceptera tanken på flerpartidemokrati, med
alla risker det medförde för hans försök till
etnisk försoning. Många fruktade att landets
invånare skulle rösta efter folkgruppstillhörig·
het och att det skulle leda till politisk hutu
majoritet.

När författningskommitten började sitt
arbete i april 1991, sedan deklarationen om
nationell enhet hade antagits, låg denna oro
och malde i bakhuvudet på alla kommittens
medlemmar. Detta fick till följd att den
rapport som publicerades i augusti 1991 och
den konstitution som antogs vid folkomröst
ningen i mars 1992 är ytterst märkvärdiga
dokument. Inget annat lands konstitutionella
ingenjörskonst har resulterat i en sådan inten
siv plädering för "nationell enhet". Denna
princip genomsyrar dokumentet. Målet ska
nås genom att hänsyn tas till"de olika element
som ingår i den burundiska befolkningen", en
hänvisning till etniska grupper och i mindre·

d 'Il' 10gra tl regionerna . Sålunda ska" regeringen
sättas samman i en anda av nationell enhet,
med hänsynstagande till de olika element som
ingår i den burundiska befolkningen" (artikel
84), samt beträffande listan över kandidater
till parlamentsvalen "vara sammansatt i en
anda av nationell enhet, med hänsynstagande
till... "(artikel 101).

Dessa kontrollmekanismer är särs kil t
slående när det gäller bestämmelser för parla
mentsvalen, där kravet att listan ska återspegla
de "ingående elementen" förstärks med ett
röstningsförfarande där väljarna röstar på
listor, snarare än på kandidater, utan möjlig
het att ändra kandidaternas inbördes ordning
på listan. Fastän den inte uttalas av författ
ningskommitten är avsikten uppenbar: efter
som partierna måste föreslå ett visst antal
tutsier till rimligt säkra platser i överens
stämmelse med principen om de "ingående
elementen" kommer etnisk röstning av hutuer



inte att påverka antalet tutsier, som väljs in i
nationalförsamlingen.

Sedan lagen om politiska partier hade
offentliggjorts i april 1992 började flerparti
systemet ta form. Trots att mycket stränga
villkor gällde för att ett politiskt parti skulle
erkännas - vissa organisationer tvingades
ändra sina program och till och med sina
namn - verkade sju oppositionspartier lagligt
i slutet av året ll . Under 1992 och 1993 inrät
tade regeringen ingen övergångsregim och
arrangerade inte heller någon nationell konfe
rens som överallt annars i franskspråkiga
Afrika. Trots tillbud och anklagelser mot
UPRONA för att utnyttja sin ställning som
tidigare enda parti förberedde sig landet lugnt
och sansat för valen. Oppositionspartierna
ville ha ett senare datum, men president
Buyoya tillkännagav tidigt 1993 att president
valet skulle äga rum den 1 juni, följt av parla
mentsval den 29 juni.

Valet 1993

Under valkampanjen stod det klart att valet
skulle bli en affär mellan två partier. Front
Democratique du Burundi (Burundis demo
kratiska front), FRODEBU, visade sig vara det
enda parti som kunde utmana det fast
förankrade UPRONA. Det berodde på
FRODEBUs framgångsrika rekryterings
kampanj, dess organisation, medlemmarnas
starka engagemang och den karismatiske leda
ren Melchior Ndadaye. Dessutom var det
många av det bannlysta PALIPEHUTUs sym
patisörer som såg FRODEBU som en laglig
möjlighet att främja hutuernas sak. Vidare
stod det klart att den etniska tillhörigheten
från och med slutet av 1992 skulle komma att
spela en framträdande roll i valet. UPRONA
insåg att det nya partiet vann terräng på ett
mycket övertygande sätt och startade en kam
panj där man försökte rubba väljarnas förtro
ende för FRODEBU, som beskylldes för att
vara en etnisk organisation för hutuer, och till
och med kallades för det bannlysta
PALIPEHUTUs "förlängda arm". Det gick så
långt att tutsier som hade gått med i
FRODEBU beskylldes för förräderi av
UPRONA-anhängare och utsattes för fysiskt
våld för att förmås att lämna partiet. Denna
politik motverkade sitt eget syfte, inte bara för
att den gick stick i stäv med andan i deklara
tionen om nationell enhet, och därmed
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UPRONAs egen ideologi, utan - vilket var
ännu viktigare - för att den förstärkte åsikten
att UPRONA var tutSt och FRODEBU var
hutu, något som med tanke på landets demo
grafiska sammansättning bara kunde gynna
FRODEBU. Vissa lokala propagandamakare
gick ut och förkunnade att FRODEBU var det
enda parti som effektivt försvarade hutuernas
intressen, trots att det inte överensstämde med
partiets uttalade avsikt.

Trots att vissa frispråkiga medlemmar i
FRODEBU förföljdes, arresterades och till och
med utsattes för fysiskt våld av lokala myndig
heter, och trots att de regeringsägda medierna
var långt ifrån opartiska, var valkampanjen
relativt öppen. Framför allt FRODEBU drog
väldiga mängder människor till sina möten.
Som väntat var de andra oppositionspartierna
i det närmaste osynliga, utom i respektive
ledares hemtrakter.

Det fanns tre presidentkandidater. Den
sittande presidenten Pierre Buyoyas kandidatur
stöddes av hans eget parti UPRONA och av
Rassemblement Democratique pour le Devel
oppement Economique et Social (RADDES),
en liten satellitorganisation. Huvudutmanaren,
Melchior Ndadaye, stöddes av sitt eget parti,
FRODEBU, liksom av Rassemblement du
Peuple Burundais (RPB), Parti du Peuple (PP)
och Parti Liberal (PL). Pierre-Claver
Sendegeya stöddes av det "rojalistiska" PRP.
Med tanke på att etniciteten hade så stor bety
delse kan det vara värt att nämna att tutsin
Buyoya nu utmanades av två rivaliserande
hutukandidater.

Den 1 juni ägde valet rum. Det gick lugnt
och värdigt till under 100 utländska och 1 000
inhemska observatörers vakande ögon. Från
sett ett antal mindre tekniska problem funge
rade valproceduren utmärkt. I ett press
meddelande bekr~ftade en av observatörerna,
The National Democratic Institute for Inter
national Affairs:

Burundis folk vet redan att valet den 1 juni har
organiserats i en atmosfär av lugn och öppenhet,
som tillåter det burundiska folket att fritt
uttrycka sin mening i valet av ny president. 12

Det finns naturligtvis ett samband mellan det
korrekt genomförda valet och resultatet, som
förvånade så många observatörer. Ndadaye
fick 64,75 procent av rösterna och slog med
stor marginal Buyoya, som fick 32,39 procent.
Som väntat kom Sendegeya (1,44 procent)



aldrig med i loppet. 2,86 procent av röstsed
larna var blanka eller förstörda. Deltagandet
var mycket stort, 97,3 procent röstade, ett
tydligt tecken på att landets befolkning ville
utnyttja denna sin första möjlighet att
bestämma vem som skulle vara statsöver
huvud.

Efter presidentvalet sjönk spänningen
kraftigt inför valet till parlamentet. Många
observatörer hade trott att Buyoya skulle
vinna presidentvalet, medan FRODEBU
väntades vinna en majoritet av platserna i
nationalförsamlingen. Med utgångspunkt i de
förutsägelserna var det till och med en tidning
som framkastade tanken på politiskt samgå
ende. Men efter presidentvalet handlade det
inte om vilket parti som skulle vinna parla
mentsvalet utan hur stort det skulle vinna. Det
visade sig att FRODEBU vann en jordskreds
seger.

Totalt röstade 71,40 procent av väljarna på
FRODEBU (mer än 6 procent fler än
Ndadayes röstetal) mot 21,43 procent på
UPRONA (nära 11 procent färre än de som
hade röstat på Buyoya). Inget av de fyra åter
stående partierna - PRP, RADDES, PP, RPB
- fick ens två procent av rösterna och var
aldrig ens i närheten av att få en plats.

Eftersom Burundi hade ett system med
proportionell representation fördelades plats
erna i nationalförsamlingen i förhållande till
procent röster för varje parti. Den enda
osäkerheten var· fördelningen av röster på
partier som inte fick några platser, liksom
blankrösterna eller de förstörda röstsedlarna.
Platser portionerades ut till provinserna i för
hållande till befolkningsunderlag (cirka en
plats per 70 000 invånare), från nio till Gitega
till två till Cankuzo. Följden blev att samman
sättningen av församlingen i juli 1993 blev föl
jande: av totalt 81 platser höll UPRONA 16
och FRODEBU 65, eller 80,2 procent. Enligt
Burundis författning kunde förändringar
genomföras endast om fyra femtedelar av de
81 deputes röstade för dem, men FRODEBUs
överväldigande majoritet lyfte partiet precis
ovanför den tröskeln.

Etniskt sett blev sammansättningen i den
nya nationalförsamlingen följande: 69 hutuer
(omkring 85 procent) och 12 tutsier (omkring
15 procent). Av de senare var åtta medlemmar
av FRODEBU och fyra tillhörde UPRONA,
vilket innebär att omkring 12 procent av
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FRODEBUs medlemmar var tutsier, jämfört
med 25 procent av UPRONAs medlemmar. En
viktig konsekvens av den etniska fördelningen
är att inte ens över partigränserna har tutsi
erna de 20 procent, som krävs för att blockera
ett beslut, om de skulle känna att ett föreslaget
konstitutionellt tillägg skulle hota dem.



Från valurnor till gevärskulor

UPRONA, som hade härskat oinskränkt i
Burundi sedan 1965, var nu påtagligt
försvagat efter att ha förlorat presidentskapet
och reducerats till en minoritet utan politisk
makt i nationalförsamlingen. Detta parti var
tidigare det enda tillåtna (lagligt sedan 1966)
och hade med lätthet överlevt tre kupper och
åtskilliga massakrer. Det hotades nu av utplå
ning i det första demokratiska valet sedan
1965. Detta bekräftar att UPRONA hade litet
eller inget landsomfattande folkligt stöd, och
att partiet under åren snarast hade tjänat som
redskap för att organisera och legitimera tutsi
elitens maktmonopol. Medan UPRONA var
den politiska fasaden var armen den fysiska
maktbasen. Nu hade väljarna avslöjat denna
charad. Det som skulle ha varit en tillgång för
Buyoya visade sig vara en svår belastning:
statens materiella och finansiella resurser,
samarbetet mellan administrationen och de
offentliga medierna, och framför allt stödet
från ett parti som antogs vara välorganiserat
och allsmäktigt. Det faktum att Buyoya associ
erades med dessa symboler för tidigare orätt
visor, våld och förtryck gjorde att många
väljare, som annars kanske skulle ha insett
hans förmåga att leda, vände sig från honom.

I andra afrikanska länder hade enparti
system avvecklats på samma sätt, och det
skulle inte ha varit något särskilt märkvärdigt
med denna procedur i Burundi om det inte
hade varit för landets mycket speciella etniska
sammansättning. Trots att en del ledande
personer i UPRONA är hutu och en del
ledande i FRODEBU är tutsi, uppfattas det
förstnämnda partiet som ett tutsiparti och det
senare som ett hutuparti. Det finns en historisk
förklaring till denna uppfattning. UPRONA
har i det förflutna i stor utsträckning verkat
för tutsiminoriteten, och det är först på sistone
som hutuer har tillåtits delta på ledarnivå.
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FRODEBU, å sin sida, föddes som ett hemligt
parti 1986, en reaktion mot Bagazas auktori
tära regim och brotten mot de mänskliga
rättigheterna. Då hade konflikterna tydliga
etniska övertoner och de första ledarna i
FRODEBU var hutuer, varav några hade varit
politiskt aktiva i organisationer utanför
landets gränser. Mer allmänt kan sägas att det
nya partiet utmanade UPRONA och därmed
en långvarig tutsidominans, och detta i sig
räckte för att kvalificera partiet som hutu.

Denna "etniska" tolkning vann terräng
under tiden från presidentvalet till valet av
nationalförsamling. När UPRONAs tutsi
kandidat Buyoya, fick mer än 32 procent av
rösterna stod det klart att ett omfattande antal
hutuer hade röstat för honom, och eftersom
stödet från åtminstone några tutsier för
FRODEBUs hutukandidat Ndadaye var väl
känt, var det uppenbart att röstningen i valet
den 1 juni inte hade gått enbart efter etniska
linjer. Däremot medförde jordskredssegern för
FRODEBU i parlamentsvalet en fördelning av
platserna (80 mot 20 procent) som låg nära
den demografiska fördelningen i landet (85
gentemot 15 procent). På så sätt hade den
skräckvision som delades av många i tutsi
eliten besannats - folkmajoriteten hade för
vandlats till en politisk majoritet.

Det var säkerligen så som många i tutsi
eliten tolkade valresultatet. Och eftersom de
såg röstutfallet uteslutande ur etnisk synpunkt
fruktade de nu att de skulle komma att för
tryckas. FRODEBUs kommunike den 3 juni
där det vinnande partiet tackade den avgående
presidenten och de väpnade styrkorna kunde
inte skingra farhågorna, trots talet om "en
seger för hela det burundiska folket och för
alla politiska krafter som verkar efter demo
kratiska principer".



Dessa farhågor kom till öppet uttryck när
tutsistudenter demonstrerade i Bujumbura den
4 juni. De hävdade att valen i själva verket
hade blivit en "etnisk inventering av Burundi" .
På deras plakat stod Oui ala democratie. Non
a l'ethnisation du pouvoir (Ja till demokrati,
nej till etnisk makt) och de krävde att de
kommande valen till nationalförsamlingen
skulle avlysas. Studenternas protester, som
stöddes även av skolbarn och statstjänstemän,
fortsatte under flera dagar. Våldsamheter
förekom, några dödades och examensproven
fick uppskjutas. Den 9 juni publicerades ett
upprop, författat aven organisation som
kallade sig Jeunesse en quete d'une democrati
sation adaptee aux realites du pays (Ungdom
på jakt efter en demokratisering anpassad efter
landets verklighet). De talade om "tribalise
ringen" av det politiska livet och hävdade att
dagens "pseudodemokrati automatiskt uteslöt
de etniska minoriteterna".

Ett allvarligare hot utgjorde emellertid
armen, där nästan alla officerare och de flesta
soldater var tutsier. Ett första kuppförsök
gjordes aven grupp soldater från Bururi natten
mellan den 16 och 17 juni 1993. Nästa var
ningssignal kom natten mellan den 2 och 3
juli, då en grupp soldater från Bujumbura för
sökte inta presidentpalatset. När andra
förband hade vägrat stödja kuppförsöket
arresterades upprorsledarna, däribland fem
höga officerare. Aktionen fördömdes både av
den avgående presidenten och av befälhavaren
för armen. Visserligen var ett betryggande litet
antal soldater inblandade och kuppmakarna
hade bara lyckats uppbåda ett minimum av
stöd, men en av de arresterade officerarna till
hörde president Buyoyas närmaste män.

President Ndadaye förstod mycket väl den
oro som tutsieliten kände. Hans första steg var
därför att försiktigt börja bygga upp ett för
troende. Samma dag som han installerades,
den 10 juli 1993, tillkännagav han att han ville
skapa en regering byggd på nationell enhet. Av
23 platser gavs bara 13 till FRODEBU (trots
den överväldigande majoriteten i parlamentet),
medan UPRONA fick sex och PP och RPB
(båda partier som hade stött presidenten) en
var. Därutöver fick två armeofficerare (offi
ciellt oberoende, men ansågs stå UPRONA
nära) topposterna i Försvarsdepartementet och
Sekretariatet för inre säkerhet.
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Om man ser på regeringen ur etnisk syn
punkt var mer än en tredjedel (9 av 23) tutsier,
liksom premiärministern Sylvie Kinigi
(UPRONA). Kinigi var en teknokrat med
mycket gott rykte och hon fick ansvar för
Burundis strukturanpassningsprogram. Ut
nämningen av henne betydde att Ndadaye höll
sitt löfte att presidenten och premiärministern
inte skulle tillhöra samma etniska grupp,
medan han samtidigt visade att han tog
kampen för kvinnors jämställdhet på allvar.
Ännu en förtroendeskapande handling var att
han i regeringen tog med fem ministrar från
Bururiprovinsen, som hade varit maktens säte
sedan 1965. Men Ndadaye visade också att
han tänkte genomföra förändringar, eftersom
ingen medlem av den avgående regeringen
återinsattes. Alla provinsguvernörer ersattes
(14 av de 16 nytillsatta var FRODEBU, en
UPRONA, en PRP), liksom stabscheferna i
armen och gendarmeriet, och de flesta ambas
sadörerna. Dessutom nytillsattes många
tjänster på låg- och mellannivå i den statliga
förvaltningen och i den lokala administra
tionen. Med andra ord tillämpades en makt
delningspolitik (intware rusangi) i toppen av
pyramiden, medan FRODEBU dominerade
den mindre synliga basen.

För den nya regimen, som installerades den
10 juli, blev smekmånaden kort. Den konfron
terades omedelbart med stora problem: väldiga
mängder återvändande flyktingar, den svåra
balansgången i administrationen, fientligheten
hos en privat press som i allmänhet var lojal
mot den förra regeringen, tröghet och till och
med sabotage från de i armen, den statliga för
valtningen och rättsväsendet, som stod
UPRONA nära. Dessutom kontrollerades det
mesta av ekonomin av den avsatta eliten.

När FRODEBU nu hade makten och de
politiska omständigheterna hade förändrats
ökade strömmen av återvändande hutu
flyktingar och därmed kraven på en snabb
lösning av landfrågan. Vågen av flyktingar
översvämmade systemet och i praktiken blev
det så att de lokala myndigheterna avgjorde
landtvisterna. Detta ledde till att många som
sedan länge hade övertagit tidigare flyktingars
egendom avhystes utan korrekt lagförfarandet.
Det hände också att land helt enkelt konfiske
rades och att hävdvunnen besittningsrätt
ifrågasattes. Regeringen stod inför ett ohanter
ligt problem och presenterade en krisplan i



september 13. Kostnaderna för de första sex
månaderna var US$25 miljoner. I en andra fas
skulle man dra igång ett utvecklingsprojekt i
den glest befolkade provinsen Cankuzo. Kost
naderna för denna fas, som inte enbart skulle
gynna de återvändande flyktingarna, beräk
nades till US$120 miljoner.

I alla fattiga länder, där det råder brist på
avlönade jobb, blir befattningar inom stats
förvaltningen en delikat politisk fråga. Men i
Burundi komplicerades situationen av två
faktorer. Dels hade regeringen ett legitimt
intresse av att få bättre balans i en administra
tion som hade starka band med UPRONA och
där tutsier hade en oproportionerlig andel av
tjänsterna. Dels hade många av de åter
vändande flyktingarna fackkunskaper, som
den nya regimen behövde. När detta väl har
sagts måste det konstateras att en tilltagande
"frodebisering" bland annat fick till följd att
vissa rekryteringsregler inte följdes, bland
annat vid Militärakademin ISCAM, Nationella
polisskolan ENAPO och vid Centret för post
utbildning. Ett kvoteringssystem på provins
basis infördes för antagning till ENAPO, något
som oroade tutsibefolkningen, eftersom det
sågs som ett förebud om nyrekrytering av
armesoldater, planerad till november. Likaså
ersattes många statstjänstemän i administra
tionen på nationell, provinsiell och lokal nivå,
och det var inte alltid som ersättarna var de
bäst kvalificerade.

Den nya regeringen konfronterades också
med de privatägda medierna, som inte bara
var mycket kritiska, utan också i allmänhet
stod UPRONA mycket nära och överhuvud
taget var mycket känsliga för tutsiopinionen.
Redan i augusti registrerade informations
ministern ett klagomål hos Nationella infor
mationsrådet rörande uppviglande artiklar,
publicerade i L'Independent och Panafrika.
Emellertid gällde de viktigaste dispyterna stat
liga media, ett problem som man hade ärvt
från den förra regeringen. Snabbt bytte man ut
personalen och avsatte Louis-Marie
Nindorera, som hade utnämnts till chef för
riksradion och televisionen (RTNB) av den nya
regeringen så sent som den 23 juli. Han
ersattes av Joseph Ntamahungiro, en före detta
flykting som just hade återvänt från Rwanda.
Föreningen för yttrandefrihet (APPLE) protes
terade kraftigt i ett brev till president Ndadaye
den 30 september:
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Genom en medveten strategi av påtryckningar
och hot har regeringen satt igång en process,
som kommer att tvinga journalister till själv
censur. Den återinför följaktligen ett system som
undertrycker demokratiska värden. 14

På det ekonomiska området ställdes regeringen
inför fullbordat faktum. Av tradition har stark
statlig kontroll rått i landet, men struktur
anpassning krävde nu privatiseringar. Många
av de ledande männen inom det privata
näringslivet kom från den statliga sektorn och
naturligtvis var nästan alla tutsier. Därför
fanns det en stor risk att privatiseringarna
skulle ge de tidigare ledande grupperna möj
lighet att omvandla tidigare politisk makt till
ekonomisk makt. Med tanke på dessa om
ständigheter är det lätt att förstå att regeringen
ville ompröva villkoren i samband med privati
sering. Samma oro ligger bakom beslutet att
drastiskt minska kraven på garantier från
entreprenörer och leverantörer som lämnar
anbud i offentlig upphandling: man ville ge
små hutuföretag möjlighet att komma in på
marknaden. Ytterligare ett exempel på rege
ringens misstro mot de gamla banden var att
den upphävde alla skatteprivilegier som ett
stort export- och guldbearbetningsbolag hade
åtnjutit. Det missnöje som denna åtgärd gav
upphov till i affärskretsar formulerades aven
utländsk konsult som ansåg att den nya
regimen "inte har något klart begrepp om
nödvändigheten av att uppmuntra inhemska
och utländska investeringar" 15 .

Den nya regeringens tre första månader var
utomordentligt besvärliga. Dess önskan att
skaffa sig medel och verktyg för att genomföra
sin politik var legitim, men möttes av ovilja
och motstånd och gav upphov till överdrifter. l
själva verket var Ndadaye fångad i samma
dilemma som Buyoya på sin tid: vissa tyckte
att han gick alldeles för snabbt fram, medan
andra tyckte att processen var för långsam.
Detta var oundvikligt efter en lång period med
ett slutet och auktoritärt minoritetsstyre. Poli
tiska eller helt enkelt kriminella våldshand
lingar, osäkerheten om besittningsrätten till
land och därmed förbundna spänningar, och
framför allt de verkliga eller inbillade utsik
terna till en reform av de väpnade styrkorna,
oroade de grupper som hade varit privilegie
rade under de tidigare regimerna. Och trots att
de utgjorde en liten minoritet kontrollerade
man helt de väpnade styrkorna. Detta missnöje
framkallade kuppen den 21 oktober 1993, en
kupp som i själva verket var kulmen på det
ökande motståndet mot den nya politik som
Buyoya började genomdriva redan i slutet av
1988.
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Kuppen i oktober 1993

Omkring 1.30 på morgonen den 21 oktober
1993 anfölls presidentpalatset i centrala
Bujumbura av militär ur främst den första fall
skärmsbataljonen och den elfte pansarbatal
jonen, båda förlagda i huvudstaden. De besatte
strategiska platser över hela staden. Medan
palatset var omringat letade militären efter
FRODEBUs ledarskikt. En minister, parla
mentets talman och vice talman och chefen för
säkerhetspolisen togs till fånga och avrättades,
men andra lyckades fly. Under tiden uppstod
ett märkligt dödläge runt palatset. President
Ndadaye hade sökt sin tillflykt till en pansarbil
på gården, medan hans fru och tre barn
stannade kvar inne i residenset. President
palatset hade inte mer än 38 soldater och tre
pansarbilar utposterade till försvar, ändå för
sökte de omgivande soldaterna, som nu kunde
räknas i hundratal och var understödda av
pansarfordon, inte storma palatset. Soldater ur
flera andra förband hade anslutit sig, men det
förekom inte några verkliga strider, och med
undantag av två sårade fallskärmsjägare kom
ingen till skada. Förutom den lilla palats
vakten, som ingick i den andra kommando
bataljonen, försökte inte något förband stoppa
kuppen.

Omkring klockan 6 på morgonen fick pre
sident Ndadaye sällskap av sin familj och efter
halvhjärtat motstånd kördes pansarbilen till
andra bataljonens förläggning Muha i förorten
Musaga. Omkring klockan 8.30 på morgonen
stormades förläggningen av fallskärmsjägare.
Den andra bataljonen, som borde ha varit lojal
mot regeringen, gjorde inget motstånd. Efter
ett försök att förhandla fram en överens
kommelse med upprorsmakarna överlämnade
chefen för armestaben, överste Bikomagu, som
var närvarande i förläggningen, presidenten
med orden: "Här är den man ni vill ha".
Ndadayes fru och barn tilläts söka asyl på
franska ambassaden, men själv fördes han till
första och elfte bataljonernas förläggning,
mindre än en kilometer från Muhaförlägg
ningen. Mellan 9.30 och 10 på förmiddagen
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dödades president Ndadaye av underoffice
rare.

Under tiden finslipades kuppen. Opera
tionerna leddes aven ung löjtnant vid elfte ba
taljonen, Jean-Paul Kamana, som uppgav för
sina styrkor att han handlade på order av
överste Ningaba, Buyoyas före detta directeur
de cabinet, som hade varit inblandad i kupp
försöket den 2 och 3 juli. I väntan på rättegång
satt han i Rumongefängelset, varifrån han fri
togs av Kamanas styrkor på förmiddagen den
21 oktober. Tidigare samma morgon hade
Fran<;ois Ngeze, hutu, medlem av UPRONA
och inrikesminister under Buyoya, hämtats
från sitt hus av fallskärmsjägare och förts till
förläggningen. Enligt Kamana skulle han bli
den nya presidenten. Omkring klockan 11 på
förmiddagen samlades ett antal officerare på
förläggningen. Kamana presenterade Ngeze,
som samtyckte till att bli president och bad
officerarna att hjälpa honom med uppgiften.

Man flyttade sedan över till armestaben,
där en "kriskommitte" inrättades omkring
klockan 13. Förutom Ngeze bestod kommitten
av överste Bikomagu, chef för armestaben,
Simbanduku (Kamanas morbror) och
Daradangwa, chef för armens PR-avdelning.
Runt kl 14 fick de sällskap av överste
Ningaba, som hade kommit från Rumonge.
Detta var det första i en lång rad möten, där
"kriskommitten" försökte reda ut situationen.
Ngeze började med att inbjuda några "poli
tiska vänner". Under ett möte mellan "kris
kommitten" och fyra medlemmar av
UPRONAs verkställande utskott (C. Mukasi,
L. Bararunyeretse, J.B. Manwangari och A.
Kadege) formulerades ett utkast till en kom
munike, som skulle sändas samma kväll. Men
när representanter för oppositionspartierna
mötte "kriskommitten" runt kl 16 tog de
avstånd från kuppen och krävde att man åter
gick till författningen. Ändå sändes kommu
niken senare på kvällen, där det meddelades
att en lyckad kupp hade genomförts, att de
som stod bakom var "det nationella rådet för



statens räddning" (som aldrig egentligen exis
terade) samt att "samtliga förband inom
armen och gendarmeriet har rest sig mot dem
som har makten". Kommuniken var kryddad
med de klassiska ingredienserna: utegångs
förbud, stängning av gränser, hamnar och
flygplatser, förbud för fler än tre att samlas,
ersättandet av provinsguvernörer med militära
befälhavare o.s.v. Som vi kommer att se var
denna utsändning ödesdiger. Den bidrog starkt
till den våg av massvåld som senare gick över
nästan hela landet.

Emellertid började kuppen förlora styrfart.
Efter ett antal möten fredagen den 22 oktober
och lördagen den 23 oktober, när omfatt
ningen av våldet i landet blev uppenbar, stod
det också klart att kuppen hade fördömts både
av det internationella samfundet och av det
burundiska civila samhället. Detta dubbla
motstånd övertygade konspiratörerna om att
de borde avblåsa kuppen. Redan den 22
oktober hade USA, Frankrike, Tyskland,
Belgien och EU avbrutit sitt samarbete med
Burundi, medan de politiska partierna (på
kvällen den 21 oktober), ett antal civila orga
nisationer (på morgonen den 22 oktober) och
kyrkorna (på eftermiddagen den 22 oktober)
alla krävde ett slut på den illegala regimen. På
lördagskvällen den 23 oktober läste överste
Bikomagu upp en kommunike i radio och tele
vision. Han sa att kuppen hade genomförts av
"vissa element i de väpnade styrkorna" och
tillade att "armestaben kraftigt fördömer
denna skamliga handling ... samt redan från
början har vidtagit åtgärder för ett återgående
till den lagenliga författningen". Skillnaden
mellan denna kommunike och den som gick ut
på kvällen den 21 oktober, och som Bikomagu
hade. varit medförfattare till, var slående:
"samtliga förband inom armen och gendar
meriet" hade krymt till "vissa element i de
väpnade styrkorna" och medan armebefälen
uppenbarligen till en början hade stött och
finslipat kuppen, hävdades det nu att de hade
motsatt sig den från första början. I intervjuer
antydde Ngeze och Bikomagu också att kon
spiratörerna krävde amnesti. Den beviljades
aldrig formellt, men åtskilliga, däribland
Ningaba och Kamana, arresterades aldrig.
Tvärtom lämnade de landet med hjälp av
armeledningen.

När militären tog kontroll över Bujumbura
under småtimmarna den 21 oktober skapades
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ett dödläge. Telekommunikationerna bröts
omkring kl 4 på morgonen och inga utsänd
ningar kom från Radio Burundi. Ett antal
ledande politiker som hade undgått arrest gick
under jorden och försökte senare under dagen
ta sig till franska ambassaden för att återföre
nas där. Genom Radio Rwanda vädjade hälso
vårdsministern, Jean Minani, som råkade be
finna sig i Kigali och informationsministern,
Jean-Marie Ngendahayo, som hade gått under
jorden, till allmänheten om motstånd mot
kuppen. I själva verket hade ett maktvakuum
uppstått. Regeringen blev kvar "i exil" på
franska ambassaden. De hävdade att de inte
litade på armen och att regeringsmedlem
marnas säkerhet bara kunde garanteras aven
internationell militär styrka. Armen, som
sedan den 23 oktober påstod att de lydde
under författningen, fortsatte emellertid att
verka utanför lagen och avslog varje form av
utländsk inblandning. Detta fick två konse
kvenser. Dels var de civila myndigheterna
under flera veckor förhindrade att utöva
kontroll i stora delar av landet, något som
otvivelaktigt bidrog till det omfattande våldet.
Dels tillät detta maktvakuum en del krafter
inom oppositionen att genomföra en "smy
gande kupp" med armens tysta medgivande,
en kupp som fortfarande pågår.

Massvåld

Medan kuppen pågick i Bujumbura explode
rade våldet ute i landet. Under natten mellan
den 20 och 21 oktober fick flera provins
guvernörer per telefon veta att armen hade
intagit Bujumbura, och de i sin tur informe
rade den lokala administrationen med borg
mästarna i spetsen. Tidigt på morgonen
skrämdes befolkningen av Radio Burundis
tystnad. Att något hade hänt bekräftades av
Radio Rwanda, som rapporterade om kraftig
gevärseld i Bujumbura. Senare på förrnid
dagen kunde de meddela att president
Ndadaye hade råkat i händerna på upproriska
soldater. Runt middagstid direktsände stati
onen en telefonintervju med informations
ministern Ngendahayo, som uppmanade
befolkningen att stödja regeringen.

På många håll organiserade genast de
lokala myndigheterna (dvs kommunala admi
nistratörer och hövdingar) motstånd mot
armen och vedergällningsaktioner mot tutsier
och till och med hutuer som tillhörde



UPRONA. Där de inte organiserades genom
fördes de spontant. Befolkningen blockerade
vägar och skar av broförbindelser för att
hindra militären från att ta sig fram. Bitter
erfarenhet hade lärt folk vad den burundiska
armen menade med uttrycket "att återställa
ordningen". På vissa ställen började hutu
befolkningen, ofta på order av lokala före
trädare för FRODEBU, arrestera tutsier och
medlemmar av UPRONA. Några dödades
omedelbart, andra hölls till en början som
gisslan. Många avrättades när Ndadayes död
blev känd. I andra områden gick armen och
lokala tutsier bärsärkagång och anföll urskill
ningslöst hutuer och FRODEBU-medlemmar.

Internationella undersökningskommissi
onens rapport sammanfattar våldet17 :

'r Cirka 50 000 människor har troligen
dödats, ungefär lika många hutuer som
tutsier.

'r Kuppmakarna i Bujumbura var medvetna
om att deras kupp skulle släppa lös en
våldsvåg med många döda. Deras ansvar för
händelseförloppet är därför mycket stort.

'r Genom att arrestera legitima makthavare,
dvs provinsguvernörer och lokala adminis
tratörer, hindrades dessa från att gå ut och
återställa lugnet bland befolkningen.

'r Så snart nyheterna om kuppen spreds orga
niserades lokalt självförsvar. Detta uppmun
trades av regeringsmedlemmar i deras
vädjan om motstånd mot kuppen.

'r På ställen där många tutsier miste livet
skedde dödandet på initiativ av lokala före
trädare för FRODEBU, som också deltog i
de summariska avrättningar som genom
fördes. Likaså använde vissa tutsitjänstemän
sitt inflytande för att underlätta massa
krerna på hutubefolkningen.

'r Armen och gendarmeriet använde mer våld
än nöden krävde mot en civilbefolkning,
som de betraktade som "fienden". Genom
sitt agerande initierade militären ofta de
våldshandlingar som den skulle ha för
hindrat. Dessutom använde sig armen och
gendarmeriet av civila tutsier och twa för att
utföra våldshandlingar.

De våldsamma händelserna gav också upphov
till massflykt. Omkring 700 000 människor,
mest hutuer, flydde till grannländer (400000
till Rwanda, 250000 till Tanzania och 60 000
till Zaire). Därutöver tvingades hundra
tusentals människor på flykt inom landet.
Dessa flyktingar inom landet består dels av s k
displaced persons (förflyttade människor), dvs
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tutsier som lever i militärförläggningar, på
hälsovårdscentraler och i administrations
byggnader under militärens beskydd, dels av
de som kallas dispersed persons (skingrade
människor), dvs hutuer som gömmer sig i
skogsområden och träsk, som vissa av dem
lämnar under dagen för att arbeta på sina
åkrar.

Fastän rapporten från den Internationella
undersökningskommissionen på ett överty
gande sätt visade att våldsvågen var en ome
delbar reaktion på militärkuppen, och drab
bade såväl hutuer och tutsier som medlemmar
av FRODEBU och UPRONA, gjordes försök
att få armen att framstå som oskyldig, ja till
och med att kasta om ansvaret. Sålunda publi
cerades i november ett dokument där männis
korättsorganisationen Sonera, som står nära
UPRONA, skiljer på militärkuppen och det
efterföljande våldet 18. Efter att ha nämnt
kuppen och mordet på Ndadaye fastslår
dokumentet:

Samtidigt (förf. kursiv.) genomförs [den] syste
matiska massakern på tutsier över nästan hela
landet. Fram till denna dag har opinionen sett
ett orsakssammanhang mellan dessa fundamen
talt skilda händelseförlopp. Emellertid kräver
den komplicerade situationen ett annat betrak
telsesätt av den kris som nationen genomgår.
Och tvärtemot tidigare tolkningar visar e n
genomgripande analys att ett genomtänkt
folkmord har ägt rum ...

Inget orsakssammanhang har kunnat bevisas
mellan mordet [på Ndadaye] utfört aven grupp
militära kuppmakare och hutuernas angrepp på
tutsibönder och oppositionella hutuer.

Detta tolkningssätt har naturligtvis inget som
helst stöd i den kedja av händelser som inträf
fade den 21 oktober.

Man gjorde även försök att bevisa att det
före kuppen existerade ett program för att
utrota tutsibefolkningen. Enligt uppgift skulle
det finnas en "sammansvärjning av den 1 juni"
(dagen för presidentvalet) som, enligt Sonera
dokumentet, hade som mål att "för alltid
avlägsna tutsierna från jordens yta". Detta
påstående grundar sig på en text som publice
rades den 22 oktober av minister Shadrack
Niyonkuru (PP), kallad Communique de la
coalition pour la defense des institutions
democratiques du ler juin, förkortad CODE
du ler juin. Detta dokument uppmanade "hela
Burundi att kämpa till sista blodsdroppen mot
den olagliga maktapparat, som har installerats



av de blodtörstiga upprorsmakarna", men den
innehöll inga allmänna uttalanden av tutsi
fientlig karaktär - inte heller innehöll den
några förslag om att tutsier skulle dödas. I ett
upprop den 23 oktober vädjar minister
Nyangoma om "fortsatt lugn, och att inte låta
sig övermannas av ett hämndbegär som kan
leda till vedergällningar mot någon etnisk
grupp eller något politiskt parti". Faktum är
att det inte finns några bevis för att en
folkmordsplan någonsin har existerat. De
grundlösa anklagelserna får ses som en del av
strategin att frikänna armen från ansvar och
misstänkliggöra FRODEBU. Enligt Inter
nationella undersökningskommissionens sam
manfattning: "finns det inte ett enda faktum
som bevisar att någon '1 juni-samman
svärjning', dvs plan för att utrota en stor del
av tutsibefolkningen, någonsin har exis
terat" 19. Befolkningens snabba reaktion, när
de blockerar vägar och skär av broförbindelser
bara några timmar efter kuppen, var antingen
spontan eller lokalt organiserad. (Detsamma
hände under oroligheterna i Ntega och
Marangana i augusti 1988.) I allmänhet
startade inte morden på tutsier förrän på
kvällen den 21 oktober, när nyheterna om
Ndadayes död hade spritts. En kraftigt bidra
gande faktor var upprorsmakarnas kommu
nike. Den meddelade inte bara att kuppen
hade lyckats, utan innehöll också många
påbud (som mötesförbud och förbud att lämna
sin hemort) som förde tankarna till de åtgärder
som vidtogs före folkmordet 1972.

Allt detta ska emellertid inte dölja det
faktum att reaktionerna mot kuppen var ome
delbara och att många tutsier dödades. Detta
reser frågan om vilken roll uppmaningar från
regeringsmedlemmar spelade, uppmaningar
som framför allt gick ut över Radio Rwanda.
Även om ingen av dessa uppmanade till mord
på tutsier står det ändå klart att budskapen
kunde tolkas så aven upprörd hutubefolkning,
framför allt efter mordet på Ndadaye. De
historiska parallellerna, framför allt till hän
delserna 1972 och det extremt förvirrade läge
som rådde då, gav säkerligen bränsle åt denna
tolkning. Till den anslöt sig också vissa lokala
myndigheter: "i ett samhälle som vårt, där
'motstånd' är synonymt med knivar och
gevär" 20. Medan alltså uppmaningar till mot
stånd mot kuppen måste betraktas som legi
tima, uppmuntrade de icke desto mindre till
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etniska och politiska massakrer. Internatio
nella undersökningskommissionen ansåg att
dessa uppmaningar "medförde överväldigande
risker för överdrifter, om de inte åtföljdes av
otvetydiga uppmaningar att inte döda,,21.
Emellertid var våldet oundvikligt alldeles från
sett uppmaningar från regeringen, och i många
områden började våldshandlingarna från båda
sidor innan de första regeringsuttalandena nått
ut.

Har det genomförts ett folkmord på tutsier,
som vissa oppositionspartier och tutsiopini
onen har hävdat? Till att börja med ska det
noteras att ungefär lika många hutuer som
tutsier dog. Hutuerna dödades av medlemmar
i de väpnade styrkorna och civila tutsier.
Tutsierna dödades av civila hutuer, ofta under
överinseende av lokala myndigheter. Trots att
antalet döda är högt, troligtvis mellan 20 och
30 000 i varje grupp tycks en viktig bestånds
del i den lagliga definitionen av folkmord
saknas. I artikel II i konventionen om före
byggande och bestraffning av brottet folkmord
anges att "folkmord innebär [ett antal hand
lingarl begångna i avsikt att utplåna, helt eller
delvis, en nationell, etnisk, ras- eller religiös
grupp, som sådan" (författarens kursivering).
Fastän våldet var utbrett och måltavlorna var
hutuer och tutsier, finns det ingenting som
talar för att det existerade en avsikt att utplåna
den andra etniska gruppen. Med undantag av
de sammansvurna i Bujumbura blev alla tagna
på sängen. Mycket av dödandet tycks ha varit
resultatet av olika lokala initiativ, utan någon
övergripande plan, i en situation som snabbt
förändrades. Om någon plan för folkmord
hade existerat på någon sida är det troligt att
antalet dödade skulle ha varit mycket högre.

"Den smygande kuppen"

När kuppen avbröts på grund av internatio
nella och inhemska reaktioner tvingades
kuppmakarna att utforma andra, mer dolda
och subtila sätt att ta kontroll över politiken.
Detta var början till" den smygande kuppen",
som genomfördes av militären i samarbete
med olika oppositionskrafter. Den kommer
troligen att bli en av historiens "mest fram
gångsrika misslyckade kupper". Strategin ser
ut som följer:



'< Man försöker krossa FRODEBU genom att
anklaga partiet för att ha planerat folkmord
på tutsier.

':- Man använder författningsdomstolen för att
lamslå presidentämbetet och national
församlingen.

};. Med arnlens benägna bistånd hetsar man till
våld i städerna och på landsbygden, med
angrepp på och hot mot medlemmar i
FRODEBU.

'< Man har i praktiken infört en konstitu
tionell ordning som befäster de resultat som
kuppmakarna har uppnått.

Denna strategi, som leder till ett allt extremare
politiskt liv, analyseras närmare i det följande:

FRODEBU misskrediteras

Omedelbart efter kuppförsöket började opp0

sitionsgrupper formulera argument och publi
cera påståenden i avsikt att minska betydelsen
av armens handlingar, negligera 1992 års
konstitution och 1993 års val, och misskredi
tera regeringen och FRODEBU. Ett dokument
som publicerades den 27 oktober, mindre än
en vecka efter kuppen, illustrerar tydligt dessa
försök 22 . Dokumentets undertecknare repre
senterar sex politiska partier (UPRONA och
satelliter) samt fyra organisationer, och de är
alla tutsier, i sig ett vittnesbörd om den etniska
polarisering som spred sig över landet. Doku
mentet fastslår visserligen att kuppen inte kan
rättfärdigas, men de förebråelser som riktas
mot regeringen och FRODEBU kan bara
tolkas som ett underförstått försvar för armens
handlingar. Regeringens reaktion på kuppen
"genomförd aven liten grupp soldater" kallas
"oansvarig". Dokumentet fördömer vålds
handlingarna mot civila tutsier, men nämner
överhuvud taget inte de mord på civila hutuer
och företrädare för FRODEBU, som begicks
av armen och civila tutsier. Det dokument som
publicerades av Sonera den 15 november var,
som redan nämnts, lika partiskt.

Författningsdomstolen som inflytelserik
politisk aktör

Författningsdornstolen visat vara ett
trumfkort. En konsekvens av kuppen var att
landet kastades in i ett konstitutionellt död-
läge. Det är S0111 om hade
handlat med författningen de
mördade inte bara president utan
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också Pontien Karibwami, nationalförsam
lingens talman, som enligt artikel 85 ska
fungera som interimistiskt statsöverhuvud om
presidenten dör, liksom vice talmannen Gilles
Bimazubute. Artikel 85 fastslår vidare att om
talmannen också är förhindrad, är det rege
ringen som ska säkra interimstyrelsen. Men nu
uppstår problem. Å ena sidan stipulerar kon
stitutionen att regeringen, i fall av vakans på
presidentstolen, ska lämna in sin avskeds
ansökan och endast arbeta med redan påbör
jade frågor. Å andra sidan måste ny president
väljas inom loppet av tre månader enligt för
fattningen. Men ett nyval är en omöjlighet
med omkring 20 procent av befolkningen på
flykt i sitt eget land eller i landsflykt. Dess
utom skulle hela valproceduren ytterligare
destabilisera landet, och slutligen finns det inte
längre någon administrativ apparat i många
områden.

Detta dödläge var början på en utdragen
period av konstitutionell gerillakrigföring, där
författningsdomstolen skulle komma att spela
en viktig politisk roll. Domstolen, som till
största delen bestod av tutsidornare som stod
nära UPRONA, och vars beslut inte kunde
överklagas, hade inte FRODEBUs stöd, för att
uttrycka det milt. Vi har redan sett att konflik
ten mellan FRODEBU-majoriteten och dom
stolen började med ett domslut av den 2
augusti 1993, som fastställde att valet av
enbart FRODEBU-medlemmar till national
församlingens ledning var författningsstridigt.

Nästa runda i striden mellan FRODEBU
och domstolen började i januari 1994. Vi har
redan sett att läget i landet gjorde det omöjligt
att välja ny president i allmänna val, vilket var
den procedur som föreskrevs i konstitutionen.
För att få ett slut på dödläget röstade därför
nationalförsamlingen för ett tillägg till författ
ningen, som tillät parlamentet att välja en
efterträdare till president Ndadaye. Den 13
januari valde församlingen sin "samför
ståndskandidat" , Cyprien Ntaryamira från
FRODEBU. Omröstningen resulterade i en
gemensam FRODEBU-UPRONA-majoritet
med 78 av de 79 röster som avgavs. Emellertid
använde författnings domstolen sin makt för
att blockera denna lösning. Regeringen hade
bett domstolen att godkänna valet av

men flera målsägande hade vänt
till rätten för att få tillägget till artikel 85

Domstolen, som bestod av



fem tutsier som stod UPRONA nära och av
två hutuer som stödde FRODEBU, kunde inte
enas. Man tror att tutsimajoriteten ville för
klara tillägget författningsstridigt och därmed
ogiltigförklara valet av Ntaryamira. Efter två
veckors dragkamp avgick de två hutuerna och
strax därefter blev de fem tutsierna avsatta för
"grav underlåtenhet att fullgöra sina upp
gifter". Därefter kunde Ntaryamira installeras
som president den 5 februari och en ny rege
ring bildades några dagar senare.

Våld och hot

Gatuvåld i Bujumbura, oroligheter på lands
bygden, våld och hot mot företrädare för
FRODEBU, och armens inblandning har varit
ännu viktigare inslag i den smygande kuppen
än författnings domstolens handlande. De
extrema oppositionella gruppernas terror har
vuxit i omfattning, men den började redan
under kuppens första dagar. Jakten på
FRODEBUs företrädare natten mellan den 20
och 21 oktober 1993 tvingade dem att ta
skydd på franska ambassaden, som de vägrade
lämna innan en internationell skyddsstyrka
kunde garantera deras säkerhet. Både armen
och oppositionen blockerade framgångsrikt en
sådan lösning genom att hota att använda
våld. Vad de fruktade var inte själva närvaron
aven internationell styrka, utan snarare risken
att armens makt skulle komma att neutrali
seras i närvaro aven sådan styrka. Detta
uttrycktes öppet i några uttalanden: Burun
diska samfundet i Europa, en sammanslutning
som till största delen består av tutsier 
"motsätter sig inblandning av utländska
styrkor och demontering av den nationella
armen" 23. Osäkerheten kvarstod även sedan
regeringen hade lämnat den franska ambas
saden den 8 november och samlats vid
semesterorten Club du Lac Tanganyika, där de
skyddades av 20 franska soldater.

Det blev allt svårare för FRODEBU att
fungera, både som parti och som ledande
aktör på den politiska arenan. I början av
februari 1994, efter valet av Ntaryamira och
upplösningen av författnings domstolen, orga
niserade de stadsbaserade tutsipartierna
journees ville morte eller "död stad-dagar" i
Bujumbura. Anförda av ledarna för dessa
partier och med de väpnade styrkornas välsig
nelse gick huliganer bärsärkagång i staden.
Bujumbura lamslogs.
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Under de följande månaderna förvärrades
situationen. Från och med kuppen i oktober
1993 hade extremister bland tutsipolitikerna
och delar av armen utvecklat ett skräckvälde,
där mord på utvalda företrädare för
FRODEBU och hutuer ingick. Efter uppehållen
på franska ambassaden och Club du Lac
Tanganyika tvingades många regerings
medlemmar i exil i Zaire, där de slog sig ned i
det närbelägna Uvira på andra sidan Tanga
nyikasjön. Därifrån pendlade de till Bujum
bura dagligen - knappast det mest effektiva
sättet att sköta en regering! Dessutom lämnade
många av FRODEBUs ledare landet av fruktan
för sina liv. Ett av de senaste och mest upp
märksammade avhoppen är utrikesministern
Jean-Marie Ngendahayo som flydde till Syd
afrika i juli 1995.

Det skulle vara tröttsamt att räkna upp alla
provokationer och mord som iscensattes för
att försvaga FRODEBU, skrämma moderata
politiker (inklusive de inom UPRONA) och
lamslå det dagliga livet. Vi har sett att man
började döda utvalda medlemmar av
FRODEBU under oktoberkuppen 1993 och
fortsatte med det under den närmaste tiden
efter kuppen. Förutom de regeringsmedlemmar
som dödades i Bujumbura den 21 oktober
mördades flera provinsguvernörer, borg
mästare och statstjänstemän av armen och
civila tutsier. Ett antal exempel får illustrera
denna våldsstrategi:

'; Under "död stad-dagarna" i slutet av
januari och början av februari 1994 härjade
tutsihuliganer fritt på stadens gator, byggde
vägspärrar, satte eld på hus och dödade
människor. Våldet initierades och organise
rades av politiker som Nzeyimana
(RADDES), Rugambarara (INKINZO) och
Nzigamasabo (UPRONA), och armen
gjorde ingenting för att förhindra det hela.
Den Internationella undersökningskommis
sionen konstaterade att:

vissa element ur säkerhetsstyrkorna '" har ingri
pit på ett selektivt sätt. De har uppträtt mycket
tillmötesgående när ordningen måste återupp
rättas bland oppositionens aktivister eller
extremistiska tutsier. Å andra sidan har samma
militärmakt visat en avsevärd hårdhet när de har
ingripit mot bråkmakare i hutuområden 29 .

Vi ska senare se att våldet i Bujumbura tillät
vissa politiker att "slå sig fram" till en plats
i den regering som bildades den 11 februari
1994, och att armeledningen spelade en
viktig roll i sammanhanget.



>, "Operation avväpning", som startade i
mars, var en fortsättning på "den etniska
rensning" som hade initierats med "död
stad-dagarna". Som en följd av det till
tagande våldet hade förstäderna i Bujum
bura blivit mer och mer monoetniska, och
därför kunde de väpnade styrkorna välja ut
"hutuområden", som Kamenge, Kinama,
Cibitoke och Gasenyi när de skulle avväpna
civila. Däremot lämnades "tutsiområden"
som Musaga och Ngagara utanför opera
tionerna. Hundratals människor dödades
och många tusen flydde från staden till
Zaire eller ut på landsbygden.

>, "Etnisk rensning" under förevändning av
"avväpning" fortsatte i slutet av april och
början av maj. Dussintals hutuer dödades i
Kanyoshaområdet, hundratals i Kamenge. I
slutet av maj genomförde armen nattliga
räder i provinserna Karuzi och Gitega.
Omkring 20 hututjänstemän arresterades
och torterades. Motsättningarna skärptes.

>, Från och med juni blev provokationerna
grövre och inträffade allt oftare. Den 4 juni
kastade tutsielever in en granat i en sovsal i
en skola i Burengo. Fem hutuelever dödades
och 13 skadades. Under natten mellan den
15 och 16 juni dödades administratören vid
skolan i Musenyi och hans familj av militä
ren. Under juli anfölls hutuer i provinserna
Muramvya, Kayanza, Ngozi och Bururi av
grupper av tutsier och ungdomar från
Bujumbura, stödda av armen. Flera hundra
människor dödades.

>, Förhandlingarna om en ny politisk överens
kommelse i augusti-september (se nedan)
utlöste nya våldsvågor. En del av våldet
riktades mot bestämda personer: Sylvestre
Mpfayokurera och Norbert Ndihokubwayo,
parlamentsledamöter för FRODEBU, biskop
Jean Berchmans Nterere och borgmästaren i
Matana, Leonidas Nzigiyimana, överfölls.
Under attacken mot biskop Nterere i
Muramba dödades omkring 70 personer i
och omkring kyrkan och vid en marknad i
närheten.

>, När hutuer från Rwanda på flykt undan de
framryckande RPF började anlända till
norra Burundi dödades hundratals av dem
av burundisk militär vid flera olika tillfällen,
framför allt i provinserna Kirundo och
Ngozi. Vid minst tre tillfällen under oktober
1994 genomförde RPF räder i flyktinglägren
med den burundiska armens bistånd.

>;. Den 27 januari 1995 publicerade den ame
rikanska ambassadören i Burundi ett utta
lande där han redovisade resultatet av sina
personliga undersökningar: minst 70 perso
ner hade dödats i Butaganzwa i Kayanza
provinsen mellan den 4 och 8 januari och
den 20 och 22 januari. Man behöver
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knappast läsa mellan raderna för att förstå
att han håller krafter inom armen ansvariga
för dessa mord. Under hela 1995 har
ambassadör Krueger fortsatt att peka ut
våldsverkarna. Denna modiga hållning har
fört in honom på kollisionskurs med armen
och oppositionen och i oktober 1995 tving
ades han lämna landet. Samtidigt avske
dades utrikesminister Paul Munyembari.

Under 1995 har våldet hela tiden tilltagit
och orsakat hundratals dödsoffer varje
vecka. Framför allt har de norra och nord
västra regionerna blivit spelplats för strider
mellan armen och FDD och omfattande
vedergällningsaktioner mot civila från
armens sida.

En ny politisk ordning införs

Effektiviteten i denna skräckstrategi märks
genom de eftergifter som FRODEBU har
tvingats till under året. I själva verket har
majoritetspartiet tvingats in i en oändlig serie
förhandlingar med början tidigt 1994, när
Kigobe-rundan inleddes. Vid dessa förhand
lingar tog man inte itu med de verkliga pro
blemen utan ägnade sig mest åt fördelning av
ämbeten och funktioner. Bara FRODEBU
kunde göra eftergifter, och det är vad de
gjorde hela tiden. "Kigobefördraget" under
tecknades den 19 januari 1994 av nio politiska
partier. Alla utom tre (ANADDE, PSD och
ABASA) enades om att president Ndadayes
efterträdare skulle väljas av nationalförsam
lingen, i enlighet med tillägget till författ
ningen. Partierna var också överens om att den
nya presidenten skulle komma från FRODEBU
och heta Cyprien Ntaryamira. Premiär
ministern skulle utnämnas efter konsultationer
med alla politiska partier och det var under
förstått att han eller hon inte skulle komma
från samma etniska grupp eller parti som pre
sidenten.

Emellertid hotades överenskommelsen av
"död stad-dagarna" i Bujumbura. Armechefen
ingrep och kallade samman oppositionsparti
erna till ett möte den 2 februari, där det över
enskoms att presidenten skulle installeras på
villkor att regeringen fick en premiärminister
från oppositionen. Därutöver krävde man att
40 procent av ministrarna skulle komma från
oppositionen och endast 60 procent från
FRODEBU och dess allierade. Vidare skulle
oppositionen vara representerad inom så
kallade "känsliga sektorer" som underrättelse
tjänst, information, polis. Oppositionen skulle



också tilldelas 40 procent av guvernörs
tjänsterna och de administrativa befattning
arna ute i landet. Detta så kallade "Kajaga
fördraget" av den 4 februari tillät så - slutli
gen - installation av president Ntaryamira
följande dag. De mest extrema satellitpartierna
var fortfarande missbelåtna. De förkastade
överenskommelsen och krävde gemensam
samling mot vad de kallade en "kupp". Nytt
gatuvåld bröt ut när den nya regeringen skulle
bildas. När den nytillträdde premiärministern,
Anatole Kanyenkiko (en tutsi från UPRONA),
presenterade sin regering den 9 februari var
inte de små oppositionspartierna represente
rade. De hotade med nya våldshandlingar och
två dagar senare ändrades regeringens sam
mansättning så att representanter för PIT,
RADDES, PRP och INKINZO kom att ingå.
Åtminstone två av dessa ministrar hade varit
aktivt inblandade i organiseringen av våldet i
början av månaden.

Huliganism var politiskt lönsam, och sam
mansättningen av den regering som bildades
den 11 februari visade tydligt en etnisk polari
sering av det politiska systemet: alla ministrar
från oppositionen var nu tutsier, medan alla
från la mouvance presidentielie (majoritets
partiet och allierade) var hutuer så när som två
tutsier från FRODEBU. Hela maktkampen
ledde till en djup klyfta mellan Bujumbura och
resten av landet eftersom den utspelades i
huvudstaden och styrdes av armen och de små
extremistgrupperna. Landets majoritet, lands
bygdsbefolkningen, hade inte något inflytande
över politiken överhuvud taget.

Mindre än två månader senare befann sig
landet återigen i ett vakuum sedan president
Ntaryamira hade dött i attentatet mot det
rwandiska presidentplanet över Kigali den 6
april 1944. Som vi tidigare sett fick nu författ
ningsdomstolen en möjlighet att ta tillbaka sin
framträdande position genom att avkunna
domarna av den 12 och 18 april. Den sist
nämnda domen, som ogiltigförklarade det
tillägg som möjliggjorde valet av ny president
genom nationalförsamlingen, gav oppositionen
en chans att kräva förnyade förhandlingar och
ledde till nya försök att tvinga majoriteten till
ytterligare reträtt. Under förhandlingarna i juli
krävde oppositionen mer och mer. I en
skrivelse daterad i augusti krävde de till och
med 60 procent av regeringsplatserna.
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Den nya överenskommelsen, som under
tecknades den 10 september, gick extremt
långt, inte så mycket på grund av att opposi
tionen hade ökat sin andel i regeringen till 45
procent, utan för att den satte sig över 1992
års författning och införde regler som i prak
tiken upphävde effekterna av FRODEBUs val
seger. "Regeringskonventionen" av den 10
september hade överkonstitutionell status,
eftersom "författningen är giltig [bara] så
länge som den inte går emot konventionen"
(artikel 6). Denna regel skulle gälla under en
övergångsperiod fram till den 9 juni 1998
(artikel 7). Tilläggen till författningsstrukturen
är viktiga och många.

"Förhandlingsramen" , skapad av de poli
tiska partier som undertecknade regerings
konventionen, är institutionaliserad och har
omfattande maktbefogenheter: den utser
republikens president, vars utnämning endast
"bekräftas" av nationalförsamlingen och den
ger sitt medgivande vid utnämning av pre
miärminister. Ännu viktigare är de utvidgade
befogenheter som det nationella säkerhetsrådet
har fått, och som gör rådet till det mest infly
telserika statliga organet. Ett antal viktiga
beslut kan inte fattas utan rådets godkän
nande, och det har också vetorätt vid förfrå
gan om utländsk militär assistans. Majoriteten
av dess 10 medlemmar kommer från opposi
tionen, som alltså i realiteten kan hindra presi
denten att fatta beslut. Vidare fastslår artikel
33 att "nationalförsamlingen [under över
gångsperioden] går med på att avstå från ... sin
konstitutionella företrädesrätt, när det gäller
upplösning av regeringen". Regeringskonven
tionen är helt enkelt den författningsmässiga
översättningen av kuppen i oktober 1993.
Författningen har lagts på hyllan och resultatet
av både presidentvalet och parlamentsvalet har
sopats undan. Presidenten och parlamentet
står under förmyndarskap aven icke konstitu
tionell organisation.

Men oppositionen var inte nöjd med dessa
omfattande eftergifter från FRODEBUs sida
den ville ha mer. Detta bekräftades av den
konflikt som bröt ut rörande frågan om efter
trädare till president Ntibantunganya som
nationalförsamlingens talman. Valet den 1
december 1994 föll på Jean Minani
(FRODEBU), vilket omedelbart ifrågasattes av
UPRONAs ordförande Charles Mukasi. Han
hävdade att Minani hade uppmanat till mord



på tutsier i efterdyningarna av kuppen i okto
ber 1993 och beordrade premiärminister
Kanyenkiko och UPRONA-ministrarna att
lämna regeringen om Minani inte avgick.
Fastän anklagelserna var falska tvingades
FRODEBU återigen att backa. Minani valdes
till FRODEBUs ordförande den 8 januari 1995
och partiets före detta generalsekreterare,
U~once Ngendakumana, blev den 12 januari
nationalförsamlingens nya talman. Detta upp
nåddes efter ännu en våldsrunda (dussintals
människor dödades i Bujumbura under
december 1994, undantagstillstånd infördes
den 21 december) och efter bittra strider i
UPRONA, där ordföranden råkade i öppen
konflikt med premiärminister Kanyenkiko.
Ständiga konflikter inom den labila koalitions
regeringen gör att man med allt större fog kan
säga att landet saknar regering. Samtidigt har
president Ntibantunganyas ständiga eftergifter
inför armens och oppositionens utpressning
gjort att han förlorat det mesta av sin tidigare
popularitet hos FRODEBU och hos folk i
allmänhet. I slutet av 1995 var han en isolerad
ledare i spetsen för en paralyserad regering
utan politik.

De olika delarna i den här diskuterade
strategin (" den smygande kuppen") förstärkte
varandra. Frånsett den politisk-konstitutio
nella utvecklingen den tvingade fram, har den
också lett till två andra viktiga resultat. Det
första är framväxten av ett allt extremare poli
tiskt landskap. Som svar på kuppen, det efter
följande våldet och framväxten aven stads
mobb, har FRODEBU börjat beväpna vissa av
sina medlemmar för att ge dem möjlighet till
självförsvar. De ständigt ökande hoten tärde
hårt på FRODEBU-Iedarna och vapnen
avsedda för självförsvar kom att användas vid
offensiva insatser. De första uttalandena från
en hutumilis (Intagoheka) gjordes sent i april
1994. Man svor att ta sig an "tutsiarmen" och
under de följande månaderna attackerades
delar av den burundiska armen hårt av beväp
nade hutuer. I juni grundades Nationella rådet
för demokratins försvar (CNDD) av några
ledande medlemmar av FRODEBU. CNDD
hävdar att de också har en väpnad gren, Styr
korna för demokratins försvar (FDD). Ord
förande för både CNDD och FDD är före
detta inrikesministern Leonard Nyangoma,
som flydde ur landet under våldsamheterna på
våren 1994. Under hela 1995 har FDD intensi-
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fierat sina aktioner och även attackerat arme
förband och patruller. Hur många militärer
som dödats har inte officiellt meddelats, men
siffran kan mycket väl överstiga 1 000, något
som inte minskat militärens stora nervositet.

En extremistisk radiostation, kallad
Rutomoragingo ("Han som bringar ett klart
budskap") började i mitten av juni sända över
den ryktbara rwandiska stationen, RTLM,
men sändningarna tog snart slut. På den andra
fronten har extrema tutsimiliser varit verk
samma (Sans echec, Sant peur, Sojedem och
andra) sedan början av 1994.

En andra konsekvens av oppositionens och
armens strategi är splittringen av det politiska
landskapet. Denna är synlig på minst två sätt.
Dels har mer än ett halvt dussin satellitpartier
skapats, framför allt av tutsier i städerna. De
flesta av dem saknar betydelse i valsamman
hang, men deras förmåga att ställa till med
problem är omfattande, och detta ger dem
möjlighet att kräva en oproportionerligt stor
del av makten. Dels har de två största parti
erna fått djupa sprickor. Inom FRODEBU har
de ständiga eftergifterna under de olika för
handlingsrundorna skapat en spricka mellan
president Ntibantunganya och en radikalare
gren, som troligtvis återspeglar vad majorite
ten i partiet känner. Detta ledde till att ovan
nämnda CNDD grundades. Sprickan mellan
extrema och moderata medlemmar inom
UPRONA var synlig redan efter oktober
kuppen 1993 och fördjupades i slutet av 1994,
när partiordföranden Mukasi råkade i öppen
konflikt med premiärminister Kanyenkiko.
Den 29 januari 1995 meddelade Mukasi att
Kanyenkiko var utesluten ur partiet och att
han borde avgå som premiärminister. Dagen
därpå fick två UPRONA-ministrar, Libere
Bararunyeretse och Claudine Matuturu 
betraktade som extrema - sparken ur rege
ringen. Sprickorna i FRODEBU och UPRONA
är ett mycket stort hinder i försöken att skapa
en fredlig lösning, eftersom det gör det möjligt
för extremisterna att dominera politiken.

Denna brutalisering av det politiska land
skapet är emellertid inte enbart en burundisk
företeelse, utan måste ses i ett vidare perspek
tiv.



Det regionala sammanhanget

Det är förvånande att det massvåld, som bröt
ut i Rwanda efter Habyarimanas och
Ntaryamiras död inte mer påtagligt förvärrade
situationen i Burundi. En viktig anledning är
att de burundiska ledarna, framför allt inte
rimspresidenten Ntibantunganya, vidhöll att
det var Habyarimana och inte Ntaryamira,
som var målet för attacken och att den senares
död därför var oavsiktlig. Emellertid ska detta
inte dölja det faktum att den politisk-etniska
situationen i de båda länderna har en ömsesi
dig påverkan och att i synnerhet våldet har en
tendens att förstärkas och spridas. Mordet på
Ndadaye i Burundi skadade sålunda freds
processen i Rwanda och innebar ett dråpslag
mot Arushaförhandlingarna. Folkmorden på
tutsier i Rwanda bekräftade många burun
diska tutsiers värsta farhågor och stärkte dem i
övertygelsen att kontrollen över armen var
avgörande för deras överlevnad. Det tutsi
dominerade RPFs seger i Rwanda och de
framgångsrika attackerna på demokratin av
extremistiska tutsier i Burundi är mycket oro
ande för hutuer i båda länderna.

Även andra företeelser i Rwanda försvårar
fredsprocessen i Burundi. Av de två miljoner
rwandiska hutuer som har flytt ur landet har
200 000 gått över gränsen till Burundi, där de
utgör en ytterligare källa till oro. Hundratals
hutuer har mördats av tutsimilis och militär,
och de kan mycket väl tänka sig att ställa sig
på samma sida som de militanta burundiska
hutuerna, om så bara för att öka chanserna till
överlevnad. Därutöver har ytterligare 200 000
burundiska hutuer, som flydde till Rwanda
efter kuppen i oktober 1993, nu återvänt för
att undkomma RPFs militära framryckning.
Många av dem förblir flyktingar i sitt eget land
och tär hårt på knappa resurser.

Dessa rörelser fram och tillbaka av hemlösa
folkgrupper har skapat en labil situation. Det
gäller framför allt de norra och nordvästra
regionerna, Cibitoke och Bubanza, som grän
sar mot Uvira-Bukavu-regionen i 2aire på
andra sidan Ruizifloden. Där lever hundra
tusentals hutuer från Burundi och Rwanda
som flyktingar. Det är troligt att vissa ur den
tidigare rwandiska regeringsarmen och milisen
har kontakt med beväpnade landsflyktiga
burundier (dvs de väpnade grenarna av
PALIPEHUTU och FDD). Om man inte når
godtagbara politiska lösningar kommer dessa
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krafter troligtvis att starta någon form av
gerillakrig. Det är så mycket lättare som
gränserna är .enkla att ta sig igenom'. Det finns
dessutom gott om vapen i omlopp. Om och
när flyktingarna från Rwanda försöker slå sig
tillbaka är norra och nordvästra delarna av
Burundi självklara infiltrationsområden. Och
eftersom hutuer i båda länderna känner att de
domineras av tutsier kommer de med all
säkerhet att hjälpa varandra.

Så länge som förhandlingslösningar saknas
är riskerna stora att en regional konflikt bryter
ut. En sådan konflikt skulle förutom Rwanda
och Burundi även komma att omfatta Kivure
gionen i 2aire och därigenom hota omkring 20
miljoner människor.



En utväg?

Situationen i Burundi har stadigt försämrats
sedan kuppen i oktober 1993. När vinnarna i
junivalet 1993 togs som gisslan av armen och
extremisterna inom oppositionen, tvingades de
in i en serie förhandlingar. Dessa förhand
lingar rörde sig emellertid inte om de grund
läggande problemen i Burundi och bidrog
därför till ytterligare försvaga landet. Vidare
tvingades majoritetsregeringen in i en för
svarsposition, där den bara kunde göra efter
gifter. Från överenskommelse till överens
kommelse, från eftergift till eftergift - så
skapades ett alltmer förlamande dödläge, och
FRODEBUs förhandlare kom allt längre från
sin politiska och sociala bas. Denna farliga
utveckling var resultatet aven allians mellan
armen, den extremistiska oppositionen och
domstolsväsendet.

Samtidigt avslöjade krisen i slutet av 1993
ett antal intressen och ståndpunkter som
dittills hade varit dolda. För det första
erkänner nu tutsiopinionen att etnicitet är en
kraft man inte kan bortse ifrån, något de
systematiskt gjorde så länge de själva hade
makten. Denna nya insikt ligger långt från
påståendet att "Burundi består aven enda
etnisk grupp", vilket kunde läsas i den rapport
som Nationalkommissionen för nationell enhet
gav ut i maj 1989. Enligt den nya stånd
punkten utgör tutsi en etnisk grupp, de är i
minoritet och därför i behov av beskydd.
Dessutom anser man (och det sägs uttryck
ligen) att endast armen kan ge detta skydd
varför dess fortsatta existens är av yttersta vikt
för tutsibefolkningens överlevnad. Emellertid
har händelserna i oktober-november 1993
visat att armen ensam inte kan ge det nödvän
diga skyddet. För första gången i Burundis
historia skördade våldet lika många offer
bland tutsier som bland hutuer, och det var
bara tutsieliten i städerna som undkom relativt
oskadad. Detta är en viktig slutsats eftersom
ingen av de största etniska grupperna tycks ha
kapacitet att vare sig utrota den andra, eller
skapa ett säkert skydd för sig själva. Detta blir
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allt tydligare nu när vi har sett att krafter nära
FRODEBU har byggt upp en militära organi
sation (FDD).

Denna "säkerhetspolitiska återvändsgränd"
borde kunna övertyga antagonisterna om nöd
vändigheten aven politisk dialog. Den centrala
frågan är skyddet av både hutuer och tutsier,
eftersom båda allvarligt fruktar att "de
andra", eller åtminstone extremisterna bland
dem, strävar efter att fullständigt utplåna den
andra gruppen. En sådan dialog har blivit både
svårare och paradoxalt nog lättare att genom
föra. Svårare eftersom händelserna i slutet av
1993 har framkallat en polarisering och hos
många politiska aktörer gett upphov till svår
läkta sår - lättare eftersom problemen nu är
tydliga och behovet aven snar lösning mer
uppenbart.

För att lugnet ska kunna återställas krävs
garantier för institutionellt och fysiskt skydd.
Vad det sistnämnda beträffar har vi sett att
tutsierna betrakta armen som en livförsäkring,
medan hutuerna upplever den som ett dödligt
hot. Lösningen ligger troligtvis någonstans
däremellan: militären och säkerhetsapparaten
bör omstruktureras på ett sådant sätt att ingen
etnisk grupp behöver vara rädd. Detta innebär
att olika uppgifter måste omorganiseras och
att den militära utbildningen får en ny inrikt
ning så att man skapar en rågång mellan upp
giften att upprätthålla inre ordning och att för
svara territoriet mot yttre fiender. Under över
gången till en ny arme krävs troligen någon
form av internationell övervakning och inter
nationellt samarbete.

På det institutionella planet får man hitta
en lösning som korrigerar de negativa effek
terna av ett strikt majoritetssystem. Den freds
skapande processen innefattar olika former av
gemensamt beslutsfattande med vetorätt för
minoriteten i vissa fall, medlingsförfarande,
breda koalitioner, proportionell fördelning etc.

Schweiz och Belgien har av vissa omnämnts
som möjliga förebilder för Burundi. Men man
kan knappast exportera deras system. Vissa



gynnsamma förutsättningar, som allianser över
grupptillhörighet och kompromisser mellan
eliterna, kanske inte existerar i Burundi. Man
bör också hålla i minnet att i de framgångsrika
europeiska modellerna har samförståndet
kommit först och den författningsmässiga
förankringen därefter. Det är långt ifrån säkert
att konstitutionella regler är effektiva om de
inte föregås eller åtminstone åtföljs aven vilja
(från de politiska aktörernas sida) att betala ett
pris för freden. Det är inte realistiskt att tro att
det går att lagstifta fram enighet25 •

I Burundi möter man dessutom ytterligare
två svårigheter. Regionalt självstyre är inte
möjligt eftersom det inte finns några renodlade
hutu- eller tutsiområden. Historiskt har
grupperna levt sida vid sida och det är inte
förrän nyligen som våldet har gett upphov till
en - förhoppningsvis tillfällig - segregation.
Det finns inte någon sammanhållen region där
tutsi är i majoritet, bara fläckvisa koncentra
tioner av tutsibefolkning. Det andra problemet
är om det över huvud taget är möjligt att
identifiera en "grupp", vilket är den första
förutsättningen om man vill skapa ett minori
tetsskydd. Det skulle kräva registrering av
invånarna efter etnisk tillhörighet, en åtgärd
som mycket väl skulle kunna öka klyftan
istället för att minska den. Dessutom är risken
överhängande att den etniska klyftan därmed
cementeras.

Men förlikningsarbetet måste genomföras
inom samhällets alla sektorer. Överallt måste
problemen först identifieras, därefter måste
politiska lösningar formuleras, och slutligen
måste dessa lösningar omsättas i praktiken.

Fastän problemen nu är klarare definierade
än någonsin tidigare, tycks de olika aktörerna
vara oförmögna eller ovilliga att hitta fram till
förhandlingsbordet, allt medan landet tycks gå
mot inbördeskrig. Många saker pekar på
detta: Samarbetet mellan armen och små
extremistgrupper, tutsimilisens våld, skapandet
aven "folkarme" av hutuer och FDD, de stän
diga försöken att skapa konstitutionella död
lägen, bristen på kontakt mellan Bujumbura
och resten av landet, de operationer som syftar
till "etnisk rensning", den rwandiska krisens
inverkan, känslan av vanmakt inför den
smygande kuppen och brutaliseringen av det
politiska landskapet. Inget samhälle kan i
längden motstå ett sådant tryck utan att det
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leder till ett fullt krig. Burundi befinner sIg
mycket nära!



Det internationella samfundets roll

Det internationella samfundet har en viktig
roll att spela och en plikt att uppfylla. Vissa av
de saker som måste göras, görs redan. I
kuppens efterdyningar sändes representanter
för FNs generalsekretariat och Organisationen
för Afrikas enhet (OAU) till Bujumbura. Fram
för allt har FNs sändebud Ould Abdallah lagt
ned enorm möda på att förmå parterna att
förhandla istället för att slåss, dock med varie
rande framgång minst sagt. Sedan förslaget om
en internationell militär intervention, kallad
MIPROBU (Internationella skydds- och över
vakningsuppdraget för att återupprätta förtro
endet i Burundi) hade avvisats av armen och
oppositionen, skickade OAU en starkt ned
bantad övervakningskommission, MIOB, till
Burundi på omkring 47 officerare och 10 civila
från olika afrikanska länder. Deras verksamhet
har emellertid haft mycket liten effekt. I juni
1994 inrättade FNs kommissarie för mänsk
liga rättigheter ett centrum i Bujumbura, där
utbildning och undervisning, bl a i mänskliga
rättigheter, ska bedrivas. Även radioutsänd
ningar och assistans till domstolsväsendet
ingår i centrets uppgifter. Flera bilaterala sam
arbetspartner har också försökt ingripa på ett
konstruktivt sätt. Genom olika initiativ har
politisk dialog och försoning uppmuntrats (det
gäller bland andra African American Institute,
Search for Common Ground, International
Alert, the National Democratic Institute, Inter
national Dialogue, Sida och Nordiska Afrika
institutet etc).

Trots att det är uppmuntrande och kanske
förvånande att det internationella samfundet
visar ett sådant varaktigt intresse för ett litet,
fattigt och "betydelselöst" land som Burundi,
måste mycket mer göras. Länder med repre
sentation i Bujumbura borde tillsammans med
representanter för OAUs och FNs general
sekretariat inbjuda parterna till förhandlings
bordet. Deltagarna i dialogen bör vara de som
är villiga att diskutera: de politiska partierna,
oavsett om de är erkända eller inte 26 , de
väpnade styrkorna, det civila samhället och
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kyrkorna. Burundierna måste själva lösa sina
problem, men det internationella samfundets
insats är viktig: det ska tillhandahålla en ram
för förhandlingar, och det är nödvändigt med
vittnen och medlare. I princip finns det redan
en överenskommelse som legitimerar en sådan
satsning. Artiklarna 9 och 52 i "Regerings
konventionen" av den 10 september 1994
stadgar en "nationell debatt" om Burundis
viktigaste problem.

En mer aktiv insats från det internationella
samfundet kommer också att krävas inom
nedanstående områden:

Atala brott mot de mänskliga rättigheterna

Det finns en lång tradition att inte åtala brott
mot de mänskliga rättigheterna. Denna sed
vänja måste stoppas genom att de som var
ansvariga för kuppen i oktober 1993 samt
mordet på president Ndadaye och de påföl
jande våldshandlingarna ställs inför rätta.
Bland gärningsmännen finns företrädare för
armen, FRODEBU och oppositionspartierna
samt civila hutuer och tutsier. Med tanke på
den bristande trovärdigheten hos Burundis
rättsinstanser måste förundersökningar, åtal
och domslut ske under övervakning av inter
nationella jurister. Finansiellt och materiellt
stöd utifrån är en förutsättning. Förunder
sökare, åklagare och domare från länder med
ett juridiskt system som påminner om
Burundis måste delta, inte bara som observa
törer utan verksamma inom systemet. Det är
enda sättet att försäkra sig om att "rättvisa
inte bara skipas, utan skipas under full insyn".
En internationell tribunal skulle också kunna
spela en viktig förebyggande roll. Hellre än att
vänta på fler våldshandlingar av folkmords
karaktär borde man kunna åtala och döma de
som genom selektivt dödande har banat vägen
för folkmord i Burundi (samma taktik som
föregick folkmordet i Rwanda).



Övervaka de mänskliga rättigheterna

Under tiden måste nya våldshandlingar för
hindras. I genomsnitt har hundratals männis
kor varje månad drabbats aven våldsam död
sedan början av 1994. Allteftersom våldet
ökar har naturligtvis sökandet efter en fredlig
lösning blivit svårare. Erfarenheten visar att
närvaron av observatörer utifrån minskar
våldet och gör det lättare att identifiera för
övarna när våldshandlingar begås. Ett stort
antal övervakare av freden och de mänskliga
rättigheterna är alltså nödvändigt. Det bör
finnas minst en observatör i var och en av
Burundis 114 kommuner.

Definiera armens uppgifter

Hela befolkningens osäkerhet och rädsla är
ännu ett hinder i förhandlingsprocessen. Inte
bara det juridiska systemet, utan också de som
ska upprätthålla lagen, saknar trovärdighet.
Med tanke på både armens och oppositionens
ovilja att samarbeta, och det internationella
samfundets uppgivenhet, är en storskalig
internationell fredsinsats knappast realistisk.
Men det finns alternativ. Eftersom armen inte
är lämplig som lagens övervakare bör den
uppgiften lämnas över till gendarmeriet.
Armen bör dra sig tillbaka till sina förlägg
ningar och i fortsättningen enbart ägna sig åt
att försvara landets gränser. Utländskt bistånd
bör satsas på utbildning av medlemmarna i
gendarmeriet, bland annat i konsten att upp
rätthålla lag och ordning på ett fredligt sätt.
Detta kräver internationell närvaro, som måste
vara utformad så att befolkningen får ett visst
mått av skydd, dock utan att Burundis suverä
nitet hotas. Likaså skulle närvaron aven
multinationell grupp instruktörer på uppdrag
av FN inom viktiga armeförband avskräcka
från vidare äventyr. Emellertid bör denna
insats inte komma enbart från Europa och
USA. Andra afrikanska länder har grundlig
erfarenhet i konsten att handskas med konflik
ter av detta slag (fast inte på något sätt iden
tiska). Både Sydafrika, Namibia och
Zimbabwe har byggt upp nya armeer, som har
fått befolkningens förtroende.

Utveckla press och radio och stöd
utbildningssystemet

Slutligen är det inte bara de som upprätthåller
lag och ordning som behöver utbildning.
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Andra områden som skulle må väl av ett större
mått av professionalism och etiskt tänkande är
media och utbildning. Den privata pressen är
extremt partisk och fungerar ofta som upp
viglare. Till och med den statliga Radio
Burundi döljer mer än den avslöjar och saknar
allmänhetens förtroende. För att skapa en
dialog istället för dagens konfrontation kan
man vidareutbilda journalisterna för att höja
deras professionella och etiska nivå, samt ge
finansiellt och tekniskt stöd till fredssinnade
och seriösa tidningar och radiostationer.
Vidare kan bistånd till och internationell när
varo i Nationella informationsrådet och ett
kraftigt tryck på "hatstationerna" resultera i
ett bättre debattklimat. Utbildningssystemet
har, från grundskolan upp till universitetsnivå,
blivit grogrund för etnisk-politiska spänningar
som får sitt uttryck i våldshandlingar. Det
gäller både lärare och elever. Frånsett de
uppenbara framtida riskerna med ett sådant
utbildningsklimat utgör skolorna känsliga
zoner. Återigen kan utbildning och ledning av
lärarpersonal och elever, liksom blotta när
varon av folk utifrån, lösa upp farliga situa
tioner. En internationell insats på detta om
råde är desto viktigare, eftersom det råder stor
brist på lärare sedan de landsflyktiga rwandi
erna börjat återvända till sitt land.

En sista anmärkning angående det inter
nationella samfundet och dess insats är viktig,
om än självklar. Det är burundierna själva som
ska hitta lösningar på de problem, som vi har
skissat ovan, och omsätta dem i verkligheten.
Folk utifrån kan arbeta för att underlätta,
skapa mötesplatser, överbrygga klyftor, bistå,
men alltid på begäran och i nära samarbete
med Burundis politiska och sociala krafter.
Lösningar som kommer utifrån och som
saknar förankring inom landet fungerar inte,
det har vi sett alltför många exempel på.



Kronologi 1987-95

1987

3 september

1988

april

10 maj

andra hälften av
augusti

4 oktober

19 oktober

1989

13 maj

1990

april

27-29 december

1991

22 januari

6 februari

21 mars

juli-november

10 september

23 november

Major Pierre Buyoya tar makten i en oblodig kupp under president Bagazas
resa i Kanada.

Etniska spänningar uppstår i skolor och sprider sig i samhället i övrigt.
Hutuer flyr till Rwanda.

Burundis prästerskap publicerar en text: Att leva som bröder i dagens och
morgondagensBurundi. Organisationen "Nationell enhet" varnar för
ökande etniska spänningar och fördömer förföljelser av hutuer.

Etniska våldshandlingar följs av massmord, begångna av armen i norr,
framför allt i Ntega och Marangara. Mellan 5000 (officiell siffra) och
20 000 (oberoende uppskattning) döda, mer än 60 000 flyr till Rwanda.

En kommission utses för att granska frågan om nationell enhet. Den består
av 12 hutuer och 12 tutsier.

En regering utses där hutuer och tutsier har lika stort antal platser. A.
Sibomana, hutu, utses till premiärminister.

Nationalkommissionen för nationell enhet publicerar sin rapport.

Deklarationen om nationell enhet publiceras.

UPRONAs "utvidgade" kongress äger rum. Hutun N. Mayugi väljs till
generalsekreterare.

Nationalkommissionen för återvändande, mottagande och omlokalisering
av burundiska flyktingar skapas.

Deklarationen om nationell enhet antas i en folkomröstning (89 procent
röstar ja).

En författningsutredning tillsätts.

Hundratals ledare från det bannlysta PALIPEHUTU och "infiltratörer" (de
flesta från Tanzania) arresteras.

Författningsutredningen publicerar sin rapport.

Början till våldsamma attacker i Bujumbura och i några provinser, framför
allt Cibitoke och Bubanza. Några terroristattacker utförs av
PALIPEHUTUs väpnade gren. Dussintals tutsier dödas. Vid armens veder
gällningar dödas många tusen hutuer.
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1992

18 januari

4 mars

9 mars

15 april

juli

1993

1 juni

29 juni

2-3 juli

10 juli

21 oktober

13 januari

19 januari

slutet av januari

4 februari

5 februari

9 och 11 februari

mars

6 april

18 april

10 september

1 oktober

5 oktober

Ett utkast till författning publiceras.

Myteri/kuppförsök av militären i Muzinda.

Författningen godkänns i en folkomrösning (90 procent röstar ja).

En lag om politiska partier utfärdas.

Registrering av politiska partier (PRP, RPB, PP, FRODEBU).

Presidentval: Ndadaye (FRODEBU) får 64,75 procent av rösterna, Buyoya
(UPRONA) 32,39 procent, Sendegeya (PRP) 1,44 procent.

Parlamentsval: FRODEBU får 71,40 procent, UPRONA 21,43 procent.

Kuppfi;)rsök.

President Ndadaye och hans nya regering installeras. Premiärminister blir
S. Kinigi (UPRONA).

President Ndadaye mördas liksom ytterligare några företrädare för
FRODEBU. Etniskt-politiskt våld utbryter. Omkring 50 000 hutuer och
tutsier dödas. Mer än 1 miljon går i landsflykt eller blir flyktingar i sitt eget
land.

Ett tillägg till författningen bemyndigar nationalförsamlingen att utse en
efterträdare till president Ndadaye.

Kigobefördraget.

"död stad-dagar" organiseras i Bujumbura av oppositionspartier med
armens goda minne. Omkring 200 människor dödas.

Kajagafördraget.

President Ntaryamira installeras.

En ny regering bildas i två omgångar. Premiärminister: A. Kanyenkiko
(UPRONA).

"Operation avväpning" genomförs av armen, framför allt i hutuområden i
Bujumbura. Hundratals människor dödas, tusentals flyr.

President Ntaryamira dödas i flygplansolycka över Kigali tillsammans med
Rwandas president Habyarimana.

Författningsdomstolen ogiltigförklarar det författningstillägg som ger
nationalförsamlingen befogenhet att välja efterträdare till presidenten.

"Novotel" -överenskommelse. "Regeringskonventionen" , som innehåller
stora eftergifter av FRODEBU, undertecknas.

President Ntibantunganya installeras.

En ny regering bildas. Kanyenkiko stannar kvar som premiärminister.
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1 december

21 december

1995

J. Minani (FRODEBU) väljs till nationalförsaQ!lingens talman. Mot detta
val protesterar oppositionen, som hotar att lämna regeringen och parla
mentet. Förnyat våld, med hundratals människor döda i Bujumbura och på
andra håll.

Utegångsförbud från skymning till gryning.

12 januari Minani ersätts av Ngendakumana som nationalförsamlingens talman.
Konflikten kvarstår olöst. Den står nu mellan UPRONAs ordförande
Mukasi och premiärminister Kanyenkiko.

29 januari Kanyenkiko utesluts ur UPRONA.

30 januari Två UPRONA-ministrar, som betraktas som extrema, sparkas ur rege
ringen.

början av februari Oppositionen hotar att släppa loss nya våldsvågor. Mycket spänd
situation.

mars De första utlänningarna mördas (red.s tillägg).

juli Utrikesministern Jean-Marie Ngendahayo hoppar av och flyr till Sydafrika
(red.s tillägg).

10 oktober FNs sändebud Ould Abdallah lämnar landet (red.s tillägg).

14 november 429 dödas, i huvudsak kvinnor och barn i en by strax norr om Bujumbura.
Som förklaring angavs att man trodde att hutumilis gömt sig i byn (red.s
tillägg).

december Ytterligare två FRODEBU-parlamentariker mördas (red.s tillägg).
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Appendix

Först när Burundi lyckats lösa de stora poli
tiska problem som beskrivits i denna rapport
kan man ta itu med alla andra stora problem
man har. Det burundiska folkets framtid är i
högsta grad beroende på att man lyckas hitta
lösningar på dessa problem.

Befolkningsfrågan framstår som det kanske
mest brännande problemet. Man räknar med
att befolkningen ökar med 2,7 procent per år
under perioden 1992-2000 och att den nuva
rande folkmängden på ca 6 miljoner har för
dubblats fram till år 2015. 70 procent av
befolkningen är under 15 år och endast 4
procent är över 65 år. Befolkningstrycket har
en direkt betydelse för tillgången på land,
ytterst viktig i ett land där jordbruket i huvud
sak är inriktat på odling för självhushåll.
Bristen på land har även fått politisk-etniska
övertoner eftersom det försvårar repatrieringen
av flyktingar (i huvudsak hutuer) och möjlig
heterna att upplåta mark till de många som
flytt inom landet (både tutsier och hutuer). Det
kommer att krävas en omfattande och snabb
ekonomisk tiUväxt för att minska överhett
ningen i efterfrågan på mark. Om den eko
nomiska tillväxten uteblir kommer landfrågan
att kräva regionala lösningar i nästa genera
tion.

Uppgifter om hälsotillståndet i landet är
knapphändiga. 1992 var barnadödligheten
106 per 1000 invånare och förväntad lev
nadsålder vid födseln 48,2 år. Det finns en
läkare på 14 000 personer. Detta innebär en
viss förbättring sedan 1960-talet men läget
kommer troligen att försämras på grund av
HIVlAIDS-epidemins omfattning. Man räknar
med att knappt tre procent av landsbygds
befolkningen i sexuellt aktiv ålder är hiv-posi
tiv medan upp mot 25 procent av stads
befolkningen är det. Detta kommer att ge för
ödande ekonomiska och sociala följder.
Burundi ligger i topp när det gäller före
komsten av tuberkulos.

Utbildning är ett annat angeläget område.
På grundskolenivå återfinns 69 procent av års-
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kullarna, medan gymnasienivån endast om
fattar 7 procent av ungdomarna. Ytterst få
(0,7 procent) går vidare till högre utbildning.
Framför allt måste man göra något åt den
flaskhals som finns mellan grundskolan och
gymnasiet. Det är politiskt nödvändigt att alla
ges samma möjlighet tiU utbildning eftersom
utbildning är en förutsättning för social ut
veckling.

Till dessa problem ska också läggas det
faktum att många rwandiska tutsier som till
bringat flera år i exil i Burundi nu återvänt till
Rwanda. Dessa välutbildade människor har i
huvudsak arbetat inom hälsovård och utbild
ning, varför bristen på kompetent personal
inom dessa sektorer nu blivit än större.

Behovet av omfattande och långsiktig eko
nomisk tillväxt har redan nämnts. Det är en
förutsättning för att man ska kunna ta itu med
landets utveckling. Ekonomin är starkt bero
ende av kaffeexport som tillsammans med
exporten av te står för 85 procent av export
intäkterna. Dessutom är ekonomin ytterst
beroende av utländskt bistånd. Enligt UNDP
(United Nations Development Programme)
fick landet nästan US$316 miljoner under
1992, vilket motsvarar ca 26 procent av BNP.
Siffran är desto mer anmärkningsvärd efter
som den gäller året innan den verkliga krisen
kom - 1993-94. 1991 gick 31,5 procent av
exportinkomsterna åt till att betala kostnader
för utlandslånen och 32 procent av budgeten
satsades på militära utgifter. Ett struktur
anpassningsprogram utformat av Inter
nationella valutafonden och Världsbanken
startade 1986. Det har resulterat i minskat
statligt engagemang i hälsovård och social
service (officiellt kalla t 'decentralisering').
Åtskilliga statligt ägda företag har privatiserats
och man har infört generösa villkor för locka
till sig nya investerare.



Noter

1 En varning är på sin plats när det gäller användningen av begreppen "hutu" och "tutsi" . För
det första är dessa kategorier abstraktioner, det som verkligen räknas är eliterna, som uttalar
sig å respektive kategoris vägnar. För det andra bör man hålla i minnet att dessa kategorier
inte är de enda intressegrupperna i landet. Det finns också andra: regionala, klan- och ideo
logiska intressen, som inverkar på politiken i Burundi och Rwanda. Emellertid existerar
"hutu"- respektive "tutsi"-synsätt, och de accentueras framför allt i krissituationer.

2 Eide, A, New Approaches to Minority Protection, London, MRG, december 1993, s 5.
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maj 1986.
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Reyntjens, F, "L'ingenierie de l'unite nationale: quelques singularites de la constitution
burundaise de 1992", Politique Africaine, oktober 1992, s 141-46.

11 Andra, som ansågs motsätta sig deklarationen om nationell enhet och anklagades för väpnade
attacker från grannländerna, erkändes inte som politiska partier, däribland det hemliga Parti
pour la liberation du peuple hutu (PALIPEHUTU).
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la torture, Centre national pour la cooperation au deve1oppement, Nationaal Centrum voor
Ontwikke1ingssamenwerking, NOVIB, Commission internationale d'enquete sur les violations
des droits de l'homme au Burundi depuis le 21 octobre 1993. Rapport final, juli 1994, s 14
45 (hädanefter refererad till som: Rapport enquete internatianale.

17 Rapport enquete internationale , s 176-80.

18 Ligue Sonera, Burundi: en defa et au-dela du putsch, Bryssel, 15 november 1993.

19 Rapport enquete internationale , s 177.

20 Le Citoyen, Bujumbura, nr 21,1-15 november 1993.

21 Rapport enquete internationale , s 177.
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22 Memorandum sur tetat de la situation engendree par le coup de force de quelques militaires
contre le pouvoir en date du 20 au 21 octobre 1993, Bujumbura, 27 oktober 1993.

23 Appel de la Communaute Burundaise en Europe relative ala crise que traverse le Burundi,
Paris, 22 november 1993.

24 Rapport enquete internationale, s 53.

25 Se vidare Reyntjens, F, "The constitutional status of ethnicity in Africa south of the Sahara",
SA Public Law, 1993, s 36-52.

26 Denna synpunkt bör understrykas: om "extremisterna" på båda sidor inte tas med i en
lösning kommer den inte att bli varaktig.

27 Källor: UNDP Human Development Report 1994 och statistik från Världsbanken.
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Förkortningar

CMSN

CNDD

FRODEBU

MIPROBU

OAU

(Militärkommitten för nationell räddning)

(Nationella rådet för demokratins försvar)

Front Democratique du Burundi (Burundis demokratiska front)

(Internationella skydds- och övervakningsuppdraget för att återupprätta
förtroendet i Burundi)

Organisation of African Unity (Afrikanska enhetsorganisationen)

PALIPEHUTU Parti pour la liberation du peuple hutu

Parti Democrate Chretien (Kristdemokratiska partiet)

Parti Liberal

Parti du Peuple

Rassemblement Democratique pour le Developpement Economique et Social

Rassemblement du Peuple Burundais

PDC

PL

PP

RADDES

RPB

UPRONA Union pour le Progres Nationale (Nationella
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