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Förord

Rwanda genomled 1994 en av de värsta tragedierna i Afrikas historia. Det är svårt att uppskatta

antalet dödsoffer, men omkring en halv miljon människor beräknas ha dödats under massakrerna.

I början av 1995 var Rwanda ett delat land med djupa klyftor i samhället och med en ekonomi i

rumer.

Nordiska Afrikainstitutet har på olika sätt kommit att engagera sig i de senaste årens händelser i

både Rwanda och grannlandet Burundi. Informationen om dessa länder och vad som utspelats

och utspelas där blir ofta fragmentarisk och domineras av massmedias dramatiska skildringar av

övergrepp, flyktingar på marsch, människor i flyktingläger m.m. Däremot ges mindre ofta den

faktiska bakgrund och historik som är nödvändiga för at( få en klarare bild av vad som händer

och varför det händer.

Denna lilla skrift vill ge en kort presentation av Rwanda och dess folk, en översikt över landets
förkoloniala och koloniala förflutna samt några kommentarer kring den nuvarande situationen.

Vi vill rikta ett speciellt tack till Zdenek Cervenka för hans bidrag till detta häfte, speciellt
inledningsavsnittet.

Uppsala i augusti 1995
Tor Sellström och Lennart Wohlgemuth
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Landet och folket

Rwanda är ett litet, fattigt och
överbefolkat land i östra Afrika ...

Rwanda ligger strax söder om ekvatorn, intill
den väldiga förkastningssänka som klyver
Afrika från norr till söder. Med en yta på
drygt 26 000 kvadratkilometer (ungefär som
Medelpad och Ångermanland tillsammans),
består landet aven serie bergiga högplatåer,
bland de högsta på kontinenten. Rwanda
gränsar mot Burundi, Zaire, Uganda och
Tanzania och hade enligt folkräkningen 1991
en befolkning på omkring sju miljoner. Det
var då det mest tättbefolkade landet i Afrika,
med 271 invånare per kvadratkilometer.

Rwandas ekonomi är starkt beroende av
kaffe, som 1991 stod för 62 procent av
exportintäkterna. Te är den näst viktigaste
exportvaran. Medeltemperaturen i huvud
staden Kigali ligger runt 19°C, med små skill
nader mellan de regniga och torrare års
tiderna. Rikliga regn dominerar från oktober
till juni, följda aven kort torrare period från
juli till september.

...men bland de vackraste
kontinenten

Rwandas natur präglas av storslagen skönhet.
De gröna bergen når höjder över 3 000 meter
och erbjuder strålande utsikt över dal
gångarna. Landet är så tätt befolkat att bok
stavligt talat varenda kvadratmeter är upp
odlad, till och med de branta bergsidorna,
där bönderna ibland surrar sig fast med rep
för att arbeta på lotterna. Landet liknar en
väldig, grönskande park. Här finns vackra
dungar med mango och banan, eukalyptus
träd, kaffe- och teodlingar, åkrar med söt
potatis, majs, sorghum, kassava och grön
saker.

Dw,t'u'Inn salknc:lr kust

Rwanda ligger inne i kontinenten och måste
använda Tanzania eller Uganda och Kenya
som genomfarts länder för att nå havet. Av
ståndet från huvudstaden Kigali till Indiska
oceanen är omkring 1 500 km och till Atlant
kusten cirka 2 000 km. För närvarande går
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inte någon transittrafik till Atlanten beroende
på oroligheter i Zaire.

Folk och språk

Enligt den folkräkning som hölls 1991 hade
Rwanda en befolkning på sju miljoner, varav
uppskattningsvis 90 procent hutu, 8 procent
tutsi och mindre än 1 procent twa. En del har
dock ifrågasatt folkräkningens resultat vad
gäller fördelningen mellan hutu, tutsi och
twa. Den senaste tidens massakrer och
flyktingströmmar har medfört att dagens
siffror är mycket osäkra.

Tutsi och hutu talar samma språk,
kinyarwanda, har likartad livsstil och delar
religion (90 procent är kristna, varav majori
teten är katoliker), lever tillsammans i
collines (bergssamhällen), gifter sig med
varandra, bär samma efternamn och upprätt
håller starka familjeband. Den ursprungliga
befolkningen, twa (pygmeer), utgör mindre
än 1 procent, men har delvis uppgått i de två
dominerande etniska grupperna.

Förutom kinyarwanda talar många
swahili. Franska är det officiella språket,
fastän domstolsprotokoll och offentiga tal
ofta ges ut på kinyarwanda. Engelska talas.
allt mer. Många medlemmar i Rwandas patri
otiska front (RPF) talar engelska, som de lärt
sig under exilåren i främst Uganda.

Omkring 94 procent av befolkningen
och nära 98 procent av kvinnorna är
sysselsatta inom jordbruket

Huvuddelen av befolkningen bor på lands
bygden. Landets lilla stadsbefolkning har
också starka band till hemtrakten. Tre fjärde
delar av stadsbefolkningen bor i huvudstaden
Kigali, som före april 1994 hade omkring
250 000 invånare. De som är kvar på lands
bygden skickar mat till släktingar i städerna,
och stadsborna skickar hem en del av lönen
för att bekosta utsäde och annat som behövs i
jordbruket. Mest odlas livsmedelsgrödor för
hushållen, och familjerna på landsbygden
konsumerar omkring 75 procent av det de
producerar. Utvandringen till städerna är
mycket liten.



Landsbygdskvinnans viktigaste uppgift är
att odla grödor för sin familj. En genom
snittsfamilj i Rwanda består av man, hustru
och sex barn. Hustruns inkomster kommer
från lokal försäljning av den föda hon produ
cerar och som inte går till familjen. Mannens
inkomster kommer från avsalugrödor: kaffe,
te och tobak. Fastän männen hjälper kvin
norna att odla livsmedelsgrödor och kvin
norna arbetar med männen i produktionen av
avsalugrödor är det enligt traditionen
männen som bestämmer över hur pengarna
ska användas. Kvinnornas tid går till att
arbeta på fälten och ta hand om hushåll och
barn.

Innebörden i fattigdom

UNDPs Human Development Index (HDI)
placerar Rwanda bland de tjugo minst ut
vecklade länderna i världen. Detta avspeglas
bland annat i låg läs- och skrivkunnighet.
Hälften av de vuxna männen och två tredje
delar av kvinnorna kan inte läsa kinya
rwanda, det nationella språket. Den för
väntade levnadsåldern ligger strax över SO år
och inkomsten per capita 1993 var, omräk
nad i amerikanska dollar, $200.

På landsbygden lever människorna i små
hus av soltorkat tegel med jordgolv, utan
elektricitet eller rinnande vatten och avlopp.
Mindre än hälften av landsbygdshushållen
har tillgång till rent vatten. Endast en fjärde
del har elektricitet och radio. Cyklar är ovan
liga och har högre status än bilar i Europa.
Måltiderna består av bönor, ärtor, potatis,
sötpotatis, banan, kassava, majs och torkad
fisk. Kött är lyx och äts bara vid högtidliga
tillfällen.

Kvinnor är inte jämställda med män

Kvinnornas sociala sta tus, rättigheter och
möjligheter ligger långt under männens. De
missgynnas av lagen beträffande rätt att ärva
samt vid delning av gemensam egendom och
vårdnad av barnen vid skilsmässa. De har
vanligtvis ingen talan när det gäller hushållets
utgifter och praktiskt taget inga möjligheter
att få arbete utanför hemmet. Kvinnor har
svårt att få kredit, eftersom de inte har rätt
att äga egendom och följaktligen inte kan er
bjuda någon säkerhet. Mycket få förtjänar
sitt eget uppehälle och har knappast några
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valmöjligheter, varken på det personliga eller
det yrkesmässiga planet. De är handikappade
på grund av bristande utbildning och cirka 50
procent kan varken läsa eller skriva.

Den traditionellt stora familjen består

För barn under fem år ligger dödligheten
kring 12 procent. Detta leder till att kvin
norna föder många barn - sju eller fler är
vanligt. Det skapar en ond cirkel där de
många havandeskapen försvagar kvinnorna
och också leder till dålig hälsa för barnen.
Dessutom sjunker kvinnornas ekonomiska
produktivitet. Regeringen har propagerat för
födelsekontroll, men utan större resultat,
framför allt beroende på motstånd från den
dominerande katolska kyrkan.

Efter striderna och massakrerna 1994
lever mer än 80 000 barn skilda från sina
föräldrar och många av dem är föräldralösa.
Många av har dessutom traumatiska upp
levelser av grovt våld och svår ödeläggelse.

Bräcklig hälsa

Hälsotillståndet och den sanitära situationen
för flertalet är otillfredsställande. En stor del
av landsbygdsbefolkningen lider av tropiska
sjukdomar som malaria, bilharzia, diarre och
dysenteri. Dessutom är luftvägssjukdomar
vanliga. Rwanda har kronisk brist på livs
medel, eftersom det inte finns tillräckligt med
odlingsbar mark för att försörja befolk
ningen. Produktiviteten är dessutom låg,
beroende på splittrade lotter, ineffektiva
odlingsmetoder och brist på konstgödsel.
Mellan 2 och 10 procent av invånarna lider
av akut undernäring. På vissa håll, framför
allt på landsbygden, är siffran högre.

Enligt 1990 års statistik var sjukdomar
som berodde på orent vatten, t. ex. diarre och
dysenteri, de främsta orsakerna till den höga
barnadödligheten. De svarade för 20 procent
av dödsfallen. Aids har på senare år blivit ett
allvarligt hot. Kvinnor smittas vid lägre ålder
och i större antal än män.

,ökan/Clr'dEl'n är fortfarande otillräcklig

Mer än hälften av Rwandas läkare och apote
kare verkar i Kigali, där mindre än 5 procent
av befolkningen lever. Mer än 80 procent av
landets invånare bor inom sex kilometers



avstånd från närmaste hälsoklinik, men de
flesta av dessa betjänas bara av sjuksköt
erskor och hygienister, och många lider brist
på läkemedel.

Utbildningsnivån är mycket låg

Omkring 50 procent av barn i grundsk01e
ålder gick i skolan 1990. Skolsituationen är
emellertid mycket besvärlig, med överfulla
klassrum och brist på kvalificerade lärare.
Läs- och skrivkunnigheten, som var omkring
40 procent 1978, har dock ökat och upp
skattades till 56 procent 1991.

Det historiska arvet

Bakomliggande orsaker till dagens konflikt
mellan minoriteten tutsi och majoriteten hutu
får enligt många historiker sökas i den för
koloniala eran. Då växte det produktions
system fram som utvecklades mot slutet av
1800-talet. Ett feodalsamhälle uppstod, där
hutu - men även tutsi - erlade tribut åt den
härskande tutsiaristokratin i utbyte mot be
skydd. Vid tiden för den tyska kolonisationen
hade ett sofistikerat, högt centraliserat och
hierarkiskt samhällssystem utvecklats i
Rwanda.

Kolonialmakterna, Tyskland (1889-1918)
och Belgien (1918-1962), bevarade och för
stärkte denna sociopolitiska struktur genom
indirekt styre. Tutsiaristokratins överhöghet
gavs nya former. De favoriserades gentemot
hutu, tilldelades ekonomiska resurser och Jick
möjligheter till utbildning och anställning.
Tutsi blev kärnan i officerskåren. Med själv
ständigheten den 1 juli 1962 - som föregåtts
aven social revolt 1959 - inträdde en
genomgripande förändring i förhållandet
mellan de två grupperna.
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Historisk bakgrund: Etniska skillnader
omvandlas till politik

Den förkoloniala perioden

De flesta historiker är överens om att de
första invånarna i Rwanda var jägare och
samlare, förfäder till den lilla minoriteten
twa, och att de bebodde landet redan 2000 f.
Kr. Någon gång runt 1000 e. Kr. invandrade
de första hutuerna. De var jordbrukare och
trängde undan jägarna/samlarna. De röjde
mark och började bruka den svarta, närings
rika vulkanjorden. De förde också med sig
små klanbaserade kungadömen.

På 1400-talet, då hutu redan organisera t
sig i små stater, började boskapsskötande
tutsier flytta in. Först beskrivs inflyttningen
av tuts i som en gradvis och fredlig infiltra
tion. Produkter från boskapsskötsel byttes
mot jordbruksprodukter, en byteshandel som
lade grunden för ömsesidig social påverkan.
Fredlig samexistens följdes dock ofta av tutsi
invasioner, som resulterade i att tutsi etable
rade lokala militärstyren.

Samtidigt blandades de två folken, tutsi
och hutu. Deras traditioner och riter smälte
samman och tutsi övertog hutubefolkningens
språk, kinyarwanda. De delade landet och
levde tillsammans på bergsidorna - ingen
etnisk segregering förekom - och hutu gifte
sig med tutsi.

Före artonhundratalet motsvarades de tre
folkgrupperna twa, hutu och tutsi i stort sett
av yrkeskategorier. Boskapsskötare, soldater
och administratörer var oftast tutsi, medan
hutu var jordbrukare.

Den företeelse som till stor del tycks ha
hållit folken samman var ubuhake - ett
feodalt system, som innebar ömsesidig loja
litet och utbyte av tjänster och varor. Herre
mannen, för det mesta tutsi, erbjöd den
underställde beskydd mot erläggande av
tribut. Den underställde var endera twa, hutu
eller tutsi med lägre social status. I områden
som dominerades av hutu, d.v.s. de norra och
sydvästra delarna av landet, utvecklades ett
arrendesystem av jord, med ersättning i form
av jordbruksprodukter. Här var herremannen
ofta hutu.
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Den koloniala eran

Ruanda-Urundi ockuperades av Belgien 1916
efter det östafrikanska fälttåget mot Tyskland
under första världskriget. Då fanns endast en
rudimentär kolonialadministration i de två
kungadömena Rwanda och Burundi. 1914
fanns det t.ex. inte mer än sex tyska stats
tjänstemän i Burundi och fem i Rwanda, det
vill säga totalt elva civila företrädare för
kolonialmakten på ett område dubbelt så
stort som Belgien.

När tyskarna anlände 1889 fann de att de
två kungadömena var fullt utvecklade
nationer och beslöt därför att spara kolonial
personal genom att administrera dem via
indirekt styre. Det innebar att de använde sig
av det existerande politiska och administra
tiva systemet, som var mycket starkare och
mer centraliserat i Rwanda än i Burundi.
Belgien fortsatte på den inslagna vägen. Ett
manifest från den 6 april 1917 stadgade:
"Under civilförvaltningens myndighet skall
sultanerna [d.v.s. Rwandas aristokratiska elit]
utöva sina politiska och rättsliga maktbe
fogenheter i överensstämmelse med inhemska
seder och den belgiska civilförvaltningens
direktiv" .

Under den belgiska administrationen (lik
som under de flesta kolonialadministrationer)
skedde en gradvis upplösning och snedvrid
ning av Rwandas sociala och politiska struk
turer, med bl.a. följande konsekvenser:

- inhemska politiska funktioner föll i
glömska,

- det traditionella sättet att kontrollera
makten upplöstes, och

- konflikter uppstod mellan kolonial
maktens och det traditionella samhällets
olika system för makt och auktoritet,

Bland koloniala tjänstemän och missionärer
var i början av nittonhundratalet den s k
"hamitiska tesen" allmänt accepterad. Enligt
den var allt av värde i Afrika infört av hami
ter, som antogs vara en gren av den kauka-



siska rasen. När den brittiske upptäckts
resanden John Speke kom till kungadömet
Buganda (nuvarande Uganda) med dess avan
cerade politiska organisation tillskrev han en,
grupp nomadiserande pastoralister, besläkt
ade med (de etiopiska) galla-"hamiterna",
denna civilisation. Denna hypotes passade
europeerna eftersom den sammanlänkade
fysiska karaktärsdrag med intellektuell för
måga: "Hamiterna" antogs vara födda ledare
och hade i princip samma rätt till en historia
och en framtid som sina europeiska
"kusiner" .

I Rwanda var det tutsi som beskrevs som
"hamiter": "De liknar negern bara på hud
färgen"; "innan de blev svarta var dessa
människor färgade"; "hans kroppshållning
liknar mer en vit människas än en negers - i
själva verket skulle man utan överdrift kunna
påstå att han är en europe, som råkar ha
svart hudfärg". Det var ett rasistiskt tema
med många variationer. Tutsibefolkningen
ansågs besläktad med europeerna och därför
förmodades det vara lätt att samarbeta med
dem.

Från slutet av 1920-talet kom hypotesen
att användas med allvarliga konsekvenser för
de etniska relationerna i Rwanda. Inom
ramen för en djupgående administrativ re
form (som kulminerade i Programme Voisin
omkring 1930) beslöt Belgien sålunda att
tutsi skulle ha företräde vid tillsättandet av
politiska tjänster.

Hutuhövdingarna och deras vicehövdingar
avsattes och ersattes av tutsi. Det var en av
åtgärderna i en politik som vidareutvecklade
och förstärkte den förkoloniala tutsihege
monin. Traditionellt hade hutu och till och
med twa haft politiskt inflytande, men 1930
talets "tutsifiering" ledde till ett exklusivt
maktmonopol på det politiska och adminis
trativa området.

Med denna maktkoncentration i tutsi
befolkningens händer förstärktes och cemen
terades de etniska klyftorna. Kolonialmakten
utnyttjade alltså den potentiella källa till kon
flikt mellan befolkningsgrupperna som redan
existerade. Denna styrning är en viktig orsak
till att politiken därefter kom att definieras
utifrån etniska intressen. Härtill kom att alla
rwandier från och med 1933 måste bära
identitetshandlingar som talade om vilken
grupp de tillhörde, twa, hutu eller tutsi, vilket
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förstärkte och politiserade den etniska grupp
tillhörigheten

Från och med mitten av 1950-talet formu
lerades politiska krav följaktligen i etniska
termer. Diametralt motsatta hållningar kom
till uttryck i tre grundläggande dokument,
nämligen bahutumanifestet av den 24 mars
1957 och två brev undertecknade av de tradi
tionella tutsihövdingarna (A bagaragu
b'ibwami bakuru). Bahutumanifestet satte
den etniska motsättningen i ett socialt sam
manhang och krävde hutuinflytande och
demokratisering. De två breven, skrivna av
konservativa ledande hövdingar (och därför
inte nödvändigtvis med åsikter som om
fattades av den moderna politiska tutsieliten),
avvisade tanken på politiskt hutudeltagande
"eftersom våra kungar erövrade landet från
bahutu, dödade deras småkungar och under
kuvade bahutu. Hur kan de nu göra anspråk
på att vara våra bröder?"

När moderna politiska partier grundades
1959 hade den politiska strukturen etablerats
med utgångspunkt i den etniska klyftan:
PARMEHUTU, Parti du mouvement de
l'emancipation des Bahutu (Partiet för ba
hutus frigörelse) och APROMOSA, Associ
ation pour la promotion sociale des masses
(Föreningen för folkets sociala utveckling)
bestod framför allt av hutu, medan UNAR,
Union nationale rwandaise (Rwandiska nati
onaIunionen) och RADER, Rassemblement
democratique rwandais, (Rwandisk demokra
tisk samling) dominerades av tutsi. Vid de
första parlamentsvalen i september 1961 be
fästes denna uppdelning. Hutupartierna fick
omkring 83 procent av rösterna, vilket i stort
motsvarade andelen hutu i befolkningen. En
demografisk majoritet kom med andra ord
att motsvaras aven politisk, och från 1965
blev Rwanda i realiteten en enpartistat, då
oppositionen eliminerats (dels genom rent
våld, dels genom politiska åtgärder). Landet
var nu i själva verket monoetniskt (hutu).
Koncentrationen av makt till hutupolitiker
från det centrala distriktet Gitarama och det
alltmer auktoritära styrelseskicket ledde så
småningom till en statskupp 1973.



De sociala och politiska revolterna

En hutubaserad bonderevolt 1959-61 stöddes
av den belgiska administrationen som mot
bakgrund av avkoloniseringsprocessen i
Afrika nu övergav sina forna tutsiallierade.
Revolten ledde till att tutsimonarkin av
skaffades och att alla politiska och admi
nistrativa tutsistrukturer avvecklades, d.V.s.
just de som genom årtionden varit Belgiens
instrument för indirekt styre. Genom att ben
hårt vägra någon form av demokratisering
tvingade den traditionella politiska och admi
nistrativa tutsieliten fram revolten. Demokra
tisering stod emellertid inte bara på den nya
hutuelitens önskelista, utan eftersträvades
också aven oppositionell och progressiv
tutsielit.

Till en början var revoltens dödsoffer få,
men den traditionella maktelitens försök att
försvara det auktoritära styret ledde till våld
samma sammanstötningar och belgiska solda
ter sattes in till stöd för revolutionssidan. I
september 1961 hölls en folkomröstning där
80 procent röstade för införandet aven
republik. Kungamakten avskaffades. Dess
utom segrade hutupartierna i parlaments
valet, vilket banade väg för en ny hutuelit.
Denna tog över landets styre vid självständig
heten den 1 juli 1962. Under de följande tre
årtiondena kom revolutionen att utgöra en
referenspunkt i Rwandas politiska liv, på gott
och ont, beroende på människors farhågor
eller förhoppningar.

Den s.k. bonderevolten fick tre avgörande
konsekvenser för den politiska utvecklingen i
Rwanda.

1. Ett stort antal tutsi gick i landsflykt

Det exakta antalet flyktingar har varit före
mål för många diskussioner. Osäkerheten har
också använts i propagandasyfte, f;~amförallt

under krisen i oktober 1990. Tutsiflyktingar
har lämnat Rwanda i omgångar, framförallt
1959-1961, 1963-1964 och 1973. Det totala
antalet (inklusive barn till de ursprungliga
flyktingarna) uppgick till omkring 600 000 i
början av 1990-talet. Det motsvarade då om
kring 9 procent av landets hela befolkning.
Tutsiflyktingarna har alltid kämpat för rätten
att återvända. Redan före självständigheten
började grupper att göra väpnade räder in i
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landet i försök att återta sin tidigare plats i
samhället. De var relativt enkla ått genom
föra eftersom majoriteten flyktingar levde i
Rwandas grannländer.

Regeringens officiella hållning gentemot
flyktingarna har skiftat under åren. 1960 tog
den provisoriska regeringen under belgiskt
styre ett visst ansvar och inrättade ett statligt
sekretariat för flyktingar. Under den första
republiken, ledd av hutupresidenten Gregoire
Kayibanda (1962-73), uppmanades också
flyktingar att återvända för att reintegreras i
samhället. De militanta flyktingarnas väpnade
attacker omintetgjorde emellertid en sådan
lösning. I stället strömmade nya flykting
skaror ut ur Rwanda i slutet av 1963 och i
början av 1964. Konflikten förblev olöst.
Tutsiflyktingarna vågade helt enkelt inte åter
vända så länge de politiskt färgade etniska
motsättningarna kvarstod.

Under andra republiken - från och med
1973 - förändrades delvis situationen genom
att de tutsier som fanns kvar i Rwanda delvis
fick sina rättigheter tillgodosedda och i gen
gäld accepterade sin situation. Emellertid
reste regeringen nya hinder. Den förklarade
att Rwanda var överbefolkat och inte kunde
ta hand om stora mängder återvändande
flyktingar. Individuellt återvändande för
bands också med villkor som kunde tolkas på
olika sätt. Den som ville komma hem måste
t.ex. "visa att han var i stånd att försörja
sig". Denna ståndpunkt tvingade flyktingarna
att söka nya vägar. Genom internationella
påtryckningar hölls en internationell konfe
rens i Washington i augusti 1988. Regeringen
drog emellertid inte tillbaka sina krav och
flyktingarna fick inte rätt att villkorslöst åter
vända. Härigenom skapades förutsättningar
för en ny konfrontation, och i Uganda tog
flyktingar initiativ till grundandet av Rwanda
Patriotic Front (RPF), som den 1 oktober
1990 inledde väpnad kamp mot regeringen.
Kriget från oktober 1990 började därför
väsentligen som en flyktingkris.

2. Tutsi uteslöts i praktiken från allt
offentligt liv

Från självständigheten 1962 rönte tutsi
partierna samma öde som övriga opposi
tionspartier och tutsier i gemen utsattes för
alla slags övergrepp. Bonderevolten 1959 var
bara början på en serie våldshandlingar mot



tutsi. Under 1959-61 dödades flera hundra
och siffran steg under de följande kriserna.
De första politiska offren var tutsihövdingar
och vicehövdingar. Av de 43 tutsihövdingar
och 549 vicehövdingar som tjänstgjorde i
början av november 1959 eliminerades 21
respektive 314. De mördades, utvisades eller
gick i landsflykt och ersattes av hututjänste
män, som sex månader efter revolten inne
hade omkring hälften av tjänsterna.

Tutsierna förföljdes och dödades, framför
allt under perioder av politisk spänning, som
vid kommunalvalen 1960 och valen till parla
mentet i september 1961. Dråpslaget utdela
des efter självständigheten i slutet av 1963.
Tutsiflyktingar från Uganda gjorde då en räd
in i staden Bugesera, vilket ledde till våldsam
ma sammanstötningar. Enbart i Gikongoro
distriktet antas mellan 5 000 och 8 000
tutsier ha dödats, d. v.s. mellan 10 och 20
procent av distriktets totala tutsibefolkning.
De flesta tutsiledare som stannat kvar i landet
försvann. Femton av de mest framstående
avrättades omedelbart, utan något formellt
domstolsförfarande. Detta innebar slutet för
de två tutsipartierna UNAR och RADER och
samtidigt slutet på tutsibefolkningens del
tagande i Rwandas offentliga Ii v. Mindre
kriser skulle inträffa och påverka minoritets
gruppen. Sista gången detta hände var i
början av 1973, under förspelet till kuppen
den 5 juli 1973.

3. Makten koncentrerades och ett alltmer
auktoritärt styrelseskick infördes

Liksom många andra afrikanska länder
utvecklades Rwanda efter en inledande
period med flerpartisystem i realiteten till en
enpartistat. President Kayibandas segrande
PARMEHUTU-parti i självständighetsvalen
gjorde sig av med oppositionen genom en
kombination av hot, arresteringar, fysiskt
våld och, ibland, övertalning. Partiet siktade
till att utplåna alla andra partier, såväl hutu
som tutsibaseracle.

Följaktligen var regeringspartiet det enda
som hade kandidater att föreslå till parla
ments- och presidentvalen 1965. Utan någon
konstitutionell status kallade sig partiet
"nationellt". När det gjort sig av med oppo-
sitionen samlades mer mer av illd"lC:1l

inom partiet. Från med 1968
emellertid interna konflikter till att
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president Kayibandas regering blev mer och
mer isolerad, också gentemot konkurrerande
hutustrukturer.

Den andra republiken

President Kayibandas regering kritiserades
framför allt av hutupolitiker och militär från
landets norra delar, men svarade med splitt
ringstaktik. Våldsamheter utbröt 1973 - till
en början av rent etnisk natur - i skolor
. '
lllom administrationen och inom affärs-
världen. Händelserna var troligen inspirerade
av de blodiga massakrerna i Burundi 1972,
då hutubefolkningen utsattes för folkmord.
Det är -dock viktigt att understryka att för
söken att eliminera tutsi hade sitt ursprung i
Rwandas maktcentrum, där man såg det som
ett sätt att dra uppmärksamheten från interna
problem. När politikerna från Gitarama, pre
sident Kayibandas hemtrakt, uppmuntrade
destruktiva krafter förlorade de -emellertid
kontrollen över händelseförloppen. Det som i
början av 1973 startade som en etnisk kon
flikt mellan hutu och tutsi övergick alltmer i
en regional uppgörelse. Folket började attack
era de rika och inte bara tutsier, utan hutuer i
norr gav sig på hutuer i centrala Rwanda.
Folk från norr kände sig underskattade och
utmanövrerade från förvaltningen och affärs
världen. Till slut beslöt generalmajor ]uvenal
Habyarimana att armen skulle ingripa, en
arme som historiskt dominerats av hutuer
från norr. Gregoire Kayibandas regim av
sattes i en kupp den 5 juli 1973. Själva
kuppen var oblodig och hälsades med lättnad
av befolkningen. Under Habyarimana inled
des andra republiken.

I hemlighet ställdes den förre presidenten i
juni 1974 inför krigsrätt tillsammans med
andra framstående regeringsmedlemmar.
Kayibanda dömdes till döden (en dom som
dock inte verkställdes) och andra till långa
fängelsestraff. Nåd beviljades i några fall,
men det hade bara symbolisk betydelse.
Under hela 1970-talet försvann många före
detta makthavare från den första republiken
till den beryktade "specialavdelningen" i
Ruhengerifängelset. Kayibanda, som satts i
husarrest, dog 1976 efter att ha nekats läkar-
behandling. "den moraliska revolu-
tionen" 1973 militanterna från "den
sociala revolutionen" 1959 försvunnit, några
genom politiska, andra genom fysiska meto-



der. Trots detta hävdade den andra repub
likens regim (1973-94) att den förvaltade det
revolutionära hutuarvet efter den föregående
regerIngen.

Andra republiken kontrasterade dock
skarpt mot den första. Nu inträder en tid av
modernisering. Landet öppnar sig mot ytter
världen, städerna växer, investeringar görs,
och handel och industri ökar. Där den första
republiken vände sig inåt vill den andra
öppna landet för omvärlden. Beskickningar
inrättas utomlands och andra länder öppnar
ambassader och konsulat i Kigali. President
Habyarimana reser flitigt och tar emot
utländska gäster i huvudstaden Kigali, som
bl.a. står värd för den fransk-afrikanska kon
ferensen 1979. Rwanda är en av initiativ
tagarna till Communaute economique des
pays des Grands Lacs, en ekonomisk sam
arbetsorganisation för länderna runt de stora
sjöarna, som grundas 1976. Stora investe
ringar görs i infrastruktur; vägar byggs och
telekommunikationerna förbättras. Kigali
med 15 000 invånare 1965 växer till en
storstad på 250 000 invånare. Många små
centra förvandlas undan för undan till städer,
en process som underlättas av utbyggnaden
av elnätet. Men den ökade rörlighet som
följer med investeringar, förbättrade kommu
nikationer och undervisning underlättar inte
social kontroll. Så småningom börjar banden
mellan stad och landsbygd, som alltid varit
viktiga som en sammanhållande och stabili
serande faktor, att försvagas. Slutligen kan
noteras att möjligheterna att skaffa sig kun
skap och makt begränsas till några få om
råden i landet, framförallt till distrikten
Gisenyi och Ruhengeri i norr.

Trots svårigheter nåddes viss framgång
under andra republiken. Uttryckt i inkomst
ökning per capita var Rwanda framgångsrikt,
framförallt om hänsyn tas till landets handi
kapp (ingen tillgång till hamn, befolknings
trycket, bristen på råmaterial). Om man
jämför med grannländerna Burundi, Zaire,
Uganda och Tanzania förbättrade Rwanda
sin ställning. Landet var 1976 fattigast av de
fem och 1990 det minst fattiga. På andra
områden, som till exempel infrastrukturen,
var framstegen också anmärkningsvärda med
ett vägsystem som hörde till de bästa i Afrika,
väl fungerande post- och telekommunika
tioner, utbyggt e1nät, m.m.
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Fram till mitten av 1980-talet betraktades
Rwanda av Världsbanken och andra som en
relativt framgångsrik afrikansk ekonomi.
Budgeten var i acceptabel balans och valutan
så stabil att den fungerade som hårdvaluta i
regionen. Situationen vad gäller mänskliga
rättigheter hade förbättrats. Enligt Amnesty
International hade antalet politiska fångar
minskat och seriösa ansträngningar gjorts för
att minska antalet frihetsberövanden. Inte
heller inträffade några större utbrott av
etniskt våld under perioden från 1973, då
Habyarimana tog över makten, fram till
oktoberkriget 1990. President Habyarimana
var också ganska populär bland tutsier i
inlandet och han anklagades till och med av
vissa hutuer för att stå på god fot med
tutsibefolkningen.

Mot slutet av 1980-talet försämrades dock
ekonomin dramatiskt. Befolkningsökningen
och det ökade tryck på mark den medförde
gjorde att bönderna fick allt svårare att
försörja sig och sina familjer och landet blev
alltmer beroende av livsmedelshjälp. Dess
utom drabbades landet av ett kraftigt prisfall
på kaffe på den internationella marknaden.
Kaffet stod för två tredjedelar av Rwandas
exportinkomster och för huvuddelen av små
böndernas inkomster. Mellan 1986 och 1992
föll kaffepriserna med 75 procent, vilket i sin
tur ledde till en katastrofal minskning av
böndernas inkomster och av statens intäkter.
Som ett resultat av detta sköt utlandsskulden
kraftigt i höjden. Rwanda fick lov att träffa
en överenskommelse med Världsbanken och
Internationella valutafonden (IMF) om ett
strukturanpassningsprogram, som i sin tur
ledde till två devalveringar, 1990 med 40
procent och 1992 med 15 procent. Rwanda
har ännu inte hämtat sig från denna ekono
miska kris.

Inbördeskriget

Rwanda Patriotic Front (RPF) grundades i
Uganda av rwandiska flyktingar som kommit
dit i omgångar sedan 1959. RPF formulerade
ett politiskt program 1990. I programmet
anklagade rörelsen president Habyarimana
och hans regering för odemokratiska meto
der, korruption och etnisk diskriminering.

Den 1 oktober 1990 invaderades Rwanda
av RPF-enheter. Anfallet slogs tillbaka av
Rwandas arme, som var utbildad och ut-



rustad av Frankrike. RPF omgrupperade sina
styrkor och återupptog striderna, trots ett
avtal om eldupphör slutet under överinseende
av Ugandas president Yoweri Museveni, då
ordförande för den afrikanska enhetsorgani
sationen, OAU. Nu övergick den väpnade
konflikten i inbördeskrig. Flera avtal om
eldupphör från 1991 och framåt bröts. Rege
ringen i Kigali tvingades att förhandla direkt
med RPF. Dessa förhandlingar under inter
nationellt överinseende hade startat efter
RPFs offensiv från baserna i Uganda i
oktober 1990. Trots många och stora prob
lem var parterna på god väg mot en fredlig
lösning av den mycket spända situationen i
landet. Enligt en överenskommelse av den 4
augusti 1993 i Arusha (Tanzania) skulle en
bred koalitionsregering tillsättas, där RPF
tilldelades fem platser. Dessutom skulle RPF
bidraga med 40 procent av den framtida
armen. Överenskommelsen innehöll också
löften om en demobilisering av presidentens
militära vaktstyrka och en omfattande minsk
ning av hans makt. Ett stort steg mot fred och
demokratisk utveckling hade sålunda tagits.
Försöken att i praktiken omsätta denna
överenskommelse avbröts emellertid genom
Habyarimanas död den 6 april 1994.

Den rwandiska konflikten under tidigt
1990-tal innehöll samtidigt en kamp mellan
regimen och interna utmanare. Den ledde till
att en ny konstitution antogs den 10 juni
1991, där enpartisystemet avskaffades. Nya
partier bildades och krävde ett nationellt råd
slag för att diskutera genomgripande refor
mer av statliga institutioner samt demokra
tiska val. Kraven förkastades av president
Habyarimana, men de interna och externa
påtryckningarna på regeringen ökade. Den 5
april 1992 fick de oppositionspartier som
verkade inom landet visst tillträde till reger
ingen, men relationerna mellan Habyarimana
och regeringspartiet MRND å ena sidan och
oppositionspartierna å den andra förblev
spända.

Habyarimana lyckades aldrig skapa en
politiskt enad hutufront mot det tutsidomi
nerade RPF. I denna situation - utsatt för
RPFs intensifierade attacker och alltmer iso
lerad inom landet - inledde kretsen kring
president Habyarimana en medveten politik
baserad på etnisk manipulering, där tutsi
framställdes som inkräktare och hutu som
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sanna rwandier. De etniska skillnader som
inför självständigheten och därefter sökt poli
tiska uttryck i form av politiska partier,
intresseorganisationer m.m. manipulerades nu
genom intensiv propaganda, extrem hutumilis
och andra metoder till etniska motsättningar.
I sin tur banade detta vägen för folkmordet
1994.

Tragedin i Rwanda är således inte främst
ett resultat av att etniska klyftor sökt sig poli
tiska uttryck. Förklaringen ligger snarare i
den isolerade elitens politiska ambitioner,
som för att kunna förverkligas gavs etniska
uttryck.



Folkmordet och dagens situationen

Kvällen den 6 april 1994 fick presidentens
jetplan klartecken att landa från kontroll
tornet på Kigalis flygplats. Ombord var
president Juvenal Habyarimana och Burundis
president Cyprien Ntaryamira. De hade del
tagit i ett möte i Dar es Salaam, bl.a. an
gående maktdelningsöverenskommelsen från
augusti 1993. När planet närmade sig flyg
platsen träffades det aven raket och explo
derade. Alla ombord dödades. Två huvud
misstänkta fanns: RPF, som hade 600 män
stationerade utanför Rwandas parlament, och
presidentens vaktstyrka, vars framtid var
osäker.

Det råder delade meningar om händelsen.
Några anser att det var flygplanskatastrofen
som utlöste de påföljande massakrerna, bland
de värsta i världshistorien. Andra anser att
massmorden var planerade långt i förväg och
att avsikten var att utradera alla hutuer och
oppositionella tutsier. Enligt den teorin sköts
planet ner just för att tjäna som en utlösande
faktor för upploppen. FN-kommissionen som
utreder brotten i Rwanda har rapporterat att
militära träningsläger för hutuextremister
som ett svar på RPFs framgångar upprättats
av regeringen redan 1992.

Massakern genomfördes med sådan nog
grannhet att det är svårt att tro att den inte
var planerad i förväg och följde instruktioner
från ledare på högsta nivå. Omedelbart efter
flygplanskraschen påbörjades ett selektivt
mördande av oppositionella hutuer, tutsi
politiker, journalister, människorättsaktivis
ter, statstjänstemän och representanter för
enskilda organisationer. Därefter påbörjades
ett systematiskt dödande av tutsi; såväl män,
kvinnor som barn. Av de mer än 500 000
dödade var ca 5-6 procent hutu och resten
tutsi.

Det internationella samfundet gjorde i
praktiken intet för att stoppa den blodsutgju
telse som följde. FN, som i april 1994 hade
en styrka på 2 500 soldater stationerad i
landet - UN Assistance Mission to Rwanda,
UNAMIR - minskade styrkan sedan tio bel
giska soldater dödats när de försökte skydda
Rwandas premiärminister några dagar efter
kraschen. Frankrike ingrep, men för sent för
att stoppa blodbadet.
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Som en följd av den brutna Arusha
överenskommelsen och massakrerna på fram
förallt tutsi, återupptog RPF offensiven mot
den rwandiska armen och lyckades efter två
månaders strider inta Kigali. Den 18 juli
1994 deklarerade RPF att kriget var över,
proklamerade eldupphör och bildade en ny
regering med Pasteur Bizimunga (hutu) som
president och Faustin Twagiramungu (hutu)
som premiärminister. Den egentliga makten
ligger emellertid hos överbefälhavaren för
RPF, general Paul Kagame (tutsi), som ut
nämndes till vicepresident och försvars
minister.

I Rwanda, där radion är den viktigaste
informationskällan, hade RPF utsändningar
från Uganda, och efter invasionen inne i
Rwanda. Hutuextremisterna drev två radio
stationer i landet och efter flygplanskraschen
bedrev de hetspropaganda mot tutsi. När
Rwandas arme besegrats fortsatte hutu
extremisterna att sprida rykten bland flykt
ingar i Zaire, Tanzania och Burundi och
varnade dem för att återvända. Dessa radio
stationer är till stor del ansvariga för att
flyktingarnas återvändande har försvårats.

Om än Rwanda sakta återhämtar sig lever
många människor naturligtvis i ett socialt
vakuum, avskurna från hem och familj.
Dödssiffran uppskattas till närmare en halv
miljon människor, kanske fler. Omkring 1,2
miljoner har flytt till Zaire, 500 000 till
Tanzania och 200000 till Burundi, d.v.s. i
stort sett en tredjedel av befolkningen. Ytter
ligare en halv miljon är på flykt inom landet,
ett förhållande som låg bakom krisen i april
1995, då RPF-soldater massakrerade upp
skattningsvis 2 000 hutuflyktingar i lägret vid
Kibeho i södra Rwanda.

Rwandas ekonomi har kollapsat. Nästan
alla centrala och lokala institutioner har för
störts. De sociala nätverken har slitits sönder.
Bland konfliktens offer finns tusentals utbil
dade människor och landet saknar nu den
expertis som krävs för att sköta en regering
och dess administration. Skatter kan inte
drivas in och staten har inte ens pengar för de
mest elementära åtaganden.

RPFs befälhavare har stora svårigheter att
hålla ordning på sina soldater och förhindra



vedergällningsaktioner. Både tutsi- och hutu
extremister ropar på hämnd. Ett bräckligt
lugn råder i Kigali, men situationen på lands
bygden är explosiv och faran för nya etniska
sammanstötningar är överhängande.

Den nya regeringen har inlett rättegångar
mot dem som brutit och bryter mot de män
skliga rättigheterna, men lider stor brist på
jurister. Upp mot 40 000 människor hålls i
fängelse under fruktansvärda förhållanden,
misstänkta för mord och andra grymheter. En
speciell internationell tribunal har med FNs
hjälp satts upp i Arusha. De juridiska proces
serna ses av hutuer som hämndaktioner, en
åsikt som fått kraftfullt stöd av de extremister
som lämnat landet och i december 1994 upp
rättat en exilregering i Zaire. Flyktinglägren
har blivit en grogrund för hutugerillan, som
är inriktad på vedergällning och arbetar för
att avsätta RPF-regeringen. Hittills har RPF
regeringen inte lyckats övertala flyktingarna
att återvända. Ju längre tiden lider desto
större blir motståndet inne i Rwanda att ta
emot återvändande flyktingar.

Rwandas regering står i sanning inför
stora svårigheter när det gäller att finna en
politisk väg till fred, samlevnad och ekono
misk utveckling som omfattar alla delar av
befolkningen, inklusive de som lever i lands
flykt.
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Korta fakta om Rwanda

Officiellt namn

Yta

Huvudstad

Andra huvudorter

Folkmängd

Befolkningstillväxt

Folktäthet

Medellivslängd

Barn per kvinna

Barnadödlighet

Främsta sjukdomar

HIV-spridning

Antal läkare

Urbanisering

Folkgrupper

Religion

Språk

Läskunnighet

Skolgång

BNP per invånare

Jordbrukets andel

Grödor

Exportprodukter

Importprodukter

Handelspartners

Biståndsgivare

Valuta

Självständighet

Styrelseskick

Republique rwandaise ("Rwandiska republiken")

26338 km2 (ungefär som Medelpad och Ångermanland tillsammans)

Kigali (ca 230 000 inv.)

Gisenyi, Ruhengeri, Gitarama och Butare

7,15 miljoner (enligt 1991 års folkräkning; utvecklingen därefter har
drastiskt förändrat befolkningsstatistiken)

3,1 % per år (1991 års folkräkning)

271 invånare per km2 högst i Afrika (1991); oräknat nationalparker och
skogreservat var folktätheten 406 inv/km 2 • (Sverige: 21 inv/km 21993)

53,1 år (1991)

6,2 (1991)

117 av 1 000 födda dör före 5 års ålder (1992)

Vattenburna åkommor som bilharzia, diarre och dysenteri; aids

33 % i stadsområden och 5 % på landsbygden (1992)

1 läkare per 26 135 invånare

5,4% (ca 400 000) stadsbefolkning och 94,6% (ca 6,8 miljoner)
landsbygdsbefolkning (1991)

90,4% hutu, 8,2 % tutsi och 0,4% twa (pygmeer) (1991; resterande 1%
var icke-rwandier)

90% kristna (varav 63% katoliker, 19% protestanter och 8%
adventister), 9% animister (anhängare av traditionella religioner) och
1% muslimer (främst i städerna) (1991)

Kinyarwanda (100 % av befolkningen), franska (det officiella,
administrativa språket, talas av ca 5%) och swahili (användes ofta som
handelsspråk). Återvändande tutsiflyktingar från Uganda talar engelska

I genomsnitt 56% av de vuxna (63% av männen och 50% av kvinnorna,
1991)

71 % av barn i skolålder (1991)

200 US Dollar (1993; att jämföras med 330 US Dollar 1989)

40,6% (1992)

Bananer (också för öl), bönor, sötpotatis, potatis, kassava och sorgum
(för öl)

Kaffe 62% och te 24% (1991)

Olja, drivmedel och industriprodukter

Export till: Holland (22%), Tyskland (20%) och Belgien-Luxemburg
(14 %) (1992)

Import från: Belgien-Luxemburg (17%), Kenya (10%), Tyskland (9%)
och ]apan (8%) (1992)

ED (23%), Belgien (13%), Tyskland (12%), Världsbanken (9%),
Frankrike (8%), Afrikanska utvecklingsbanken (6%) och]apan (5%)
(1992)

Rwanda-franc (RWF)

1 juli 1962

Republikanskt, baserat på 1991 års konstitution och
Arusha-överenskommelsen från augusti 1993
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Parlament Nationalförsamling (assemblee nationale), med 70 medlemmar utsedda
av regeringen efter konsultation med ledare för de politiska partierna

Administration Rwanda indelas i 11 "län" (prefectures), vart och ett styrt aven av
presidenten utsedd prefekt. "Länen" är i sin tur indelade i
sous -prefeetures och vidare i 143 "kommuner" ledda aven bourgmestre.
Också de senare utses av presidenten

Senaste val December 1988 (president- och parlamentsval)

Kommande val Datum har ännu ej offentliggjorts

Politiska partier RPF (Front patriotique rwandais - FPR)
MDR (Mouvement democratique republicain)
MRNDD (Mouvement republicain national pour la democratie et le
developpement - ex-MRND)
CDR (Coalition pour la defense de la republique)
PCD (Parti chreten democrate)
PL (Parti liberal)
PSD (Parti social democrate)

Regering Självutnämnd i juii 1994. Koalition dominerad av Rwanda Patriotic
Front (RPF) med deltagande från RPF, MDR, PSD, PL, PCD och
oberoende ministrar

Statsöverhuvud President Pasteur Bizimungu (hutu, RPF)

Regeringschef Premiärminister Faustin Twagiramungu (hutu, MDR)

Försvarsminister Paul Kagame (tutsi, RPF - tillika vice-president)

APROMOSA

CDR

FPR

MDR

MRND

MRNDD

OAU

PARMEHUTU

peD

PL

PSD

RADER

RPF

UNAMIR

Association pour la promotion sociale des masses (Föreningen för folkets
sociala utveckling) (hutu)

Coalition pour la defense de la republique (Koalitionen för republikens
försvarande)

Front patriotique rwandais (Rwandas patriotiska front) (övervägande
tutsi)

Mouvement democratique republicain (Demokratiska republikanska
rörelsen)

Mouvement revolutionaire national pour le developpement (Nationella
revolutionära rörelsen för utveckling)

Mouvement republicain national pour la democratie et le developpement
(Nationella revolutionära rörelsen för utveckling, tidigare MRND)

Organisation of African Unity (Afrikanska enhetsorganisationen)

Parti du movement de l'emancipation des Bahutu (Partiet för bahutus
frigörelse) (hutu)

Parti chretien demoerate (Kristdemokratiska partiet)

Parti liberal (Liberala partiet)

Parti social democrate (Socialdemokratiska partiet)

Rassemblement democratique rwandais (Rwandisk demokratisk
samling) (tutsi)

Rwanda Patriotic Front (Rwandas front) (övervägande tutsi)

Nations Assistance Mission to HMVC""H'

Union nationm'e rlcUa;'WClIse (K10l3J1dlSka naitlOl13JUnilOnel1)
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Litteraturtips

Under de senaste två åren har det publicerats en mängd litteratur om Rwanda, huvuddelen på
franska, men även på engelska. Nedan förtecknas några av de viktigare böckerna för den som vill
fortsätta att skaffa sig information om Rwanda. Samtliga böcker finns tillgängliga i Nordiska
Afrikainstitutets bibliotek.

African Rights (1994) Rwanda: Death, Despair and Defiance (African Rights, London).
Boken skildrar på mer än 700 sidor de massakrer som startade den 6 april 1994.
Överlevande vittnen berättar om de fruktansvärda händelserna, om mördandet och
våldtäkterna, om våldet mot barnen, om hur mördarna lyckades ta sin tillflykt i
flyktinglägren, m.m.

The Angels Have Left Vs. The Rwanda Tragedy and the Churches. With a foreword by Desmond
Tutu. (World Council of Churches Publications, Geneva, 1995)

Guichaoua, A. (1995) Les crises politiques au Burundi et au Rwanda (1993-1994) (Universite des
Sciences et Technologies de LillelKarthala, LillelParis)

Lemarchand, R. (1970) Rwanda and Burundi (Pall Mall Press, London)

Linden, I. (1995) The churches and genocide: Lessons from the Rwandan tragedy (Uppsala)

Newbury, C. (1988) The Cohesion of Oppression. Clientship and Ethnicity in Rwanda 1860-
1960 (Columbia University Press, New York)

Reyntjens, F. (1994) L'Afrique des Grands Lacs en crise. Rwanda, Burundi: 1988-1994 (Editions
Karthala, Paris)

Vansina,]. (1962) L'evolution du royaume Rwanda, des origines a1900 (Academie Royale des
Sciences d'Outre-Mer, ARSOM, Bruxelles)

Hösten 1995 publiceras den kanske bästa bakgrunden till dagens händelser. Boken heter The
Rwandese Crisis (1959-1994), är skriven av G. Prunier och ges ut på C. Hursts förlag i London.
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