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”Ethnicity and democratization in today’s Rwanda. A qualitative study of ethnicity and 

democratization in Rwanda.” 

 

 

The purpose of this study is to explain if the existence of ethnic groups in Rwanda has 

complicated its democratization and explain what opportunities Rwanda has to be 

democratized. To fulfill the purpose of the study, I intend to answer two questions: 1) Does 

the existence of ethnic groups obstructed democratization in Rwanda? and 2) What 

opportunities has Rwanda to be democratized? To answer the first research question Dahl's 

theory of subcultures and democratization is used and to answer the second research question 

van de Walle's theory of democratization is used in the region of sub-Saharan Africa. 

Literature used in the study are Dahl's Polyarchy and van de Walle Africa’s range of regimes 

and Freedom House annual reports. Scientific articles also complements the previously 

mentioned materials. The study's main limitations regarding democracy, measured at the 

national level and temporal boundaries from 1994 through 2014, although historical 

experience before 1994 also analyzed. The study is a theory consuming trial when the case 

Rwanda stands in the center and shapes itself through a qualitative methodology. 

 

The study's conclusions is that the existence of ethnic groups have complicated 

democratization in Rwanda since all ethnic groups may not participate in political processes 

and there are no major agreements between the ethnic groups who strive to provide certainty 

for each ethnic group. Rwanda has however managed to fix many national problems since the 

genocide in 1994, which is mainly combat corruption. The study's second conclusion is that 

the Rwandan possibilities for a future democratization seen as small mainly because today's 

political oppression is great although Rwanda has the capacity to solve national problems 

overshadowed the country of these problems. 
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1. Inledning 

1.1 Problembild 
Rwanda är en före detta koloni som först tillhörde Tyskland, men efter första världskrigets 

slut 1918 tog Belgien makten över landet. Belgien styrde landet och favoriserade den etniska 

folkgruppen tutsi, med hjälp av kyrkans inflytande, vad gällde ekonomi och utbildning.  Olika 

id-kort infördes för att identifiera människorna utifrån de tre folkgrupperna tutsi, hutu och twa 

(Niesen 2010:71). I början av 1950-talet ändrade belgarna inställning till Rwanda och 

sympatiserade med hutubefolkningen istället. Efter en revolution av hutubefolkningen med 

belgarnas hjälp 1958 blev Rwanda tillslut självständigt 1961, vilket innebar att tutsistyret 

också upphörde. Etniska motsättningar nådde sin kulm 1994, då nära 800,000 människor 

mördades i ett folkmord mot tutsibefolkningen och moderata hutuer.  

 

Regionen Afrika söder om Sahara har haft lyckade och misslyckade 

demokratiseringsprocesser under början av 1990 och 2000-talet. Flera demokratiska länder 

(Sydafrika och Kenya) och odemokratiska länder (Etiopien och Zimbabwe) har dock haft 

motgångar från mitten av 2000-talet vad gäller grad av demokrati. Kränkningar av 

yttrandefrihet, utbredd korruption och diskrimminering av kvinnor och HBTQ personer är 

idag vanliga i regionen. I en region med 50 länder och 925 miljoner människor är det endast 

12 procent av länderna som anses vara fria och demokratiska (FH 2014). Vukasin Petrovic, 

expert och chef för Freedom House program i Afrika söder om Sahara, menar att regionen har 

ledare som har suttit vid makten alldeles för länge och skulle troligen blivit avsatta om fria 

och rättvisa val hållits. Trycket för att förhindra politiska eliter att förtrycka opposition och se 

till att valresultat respekteras och maktskiften sker måste öka. Framväxt av diktaturer, 

militärkupper och odemokratiska val i länder som exempelvis Gambia, Uganda och Kongo 

indikerar på att det finns mycket som tyder på att regionen kan gå tillbaka till 1970-talets 

odemokratiska nivåer. Trots att demokratiska motgångar ser annorlunda ut från land till land 

är begränsad yttrandefrihet och begränsad politisk pluralism gemensamt i många länder i 

regionen. (Petrovic 2012). 

 

Idag ses Rwanda som ”not free” enligt den oberoende organisationen Freedom House. 

Samtidigt är snittbetyget för politiska och medborgerliga rättigheter 5.5
1
 2014.  Dagens 

                                                      
1
 Freedom House använder ett system som bygger på poäng, betyg och status. Poängen tilldelas 25 indikatorer, 

som i sin tur uppdelade i 7 underkategorier. De 7 underkategorierna delas in i politiska och medborgerliga 
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styrande parti, Rwandan Patriotic Front (RPF), lyckades besegra huturegimen 1994 och 

president Paul Kagame sitter nu på sin andra sjuåriga mandatperiod. Partiet har lyft landet 

genom ökad ekonomisk tillväxt, återuppbyggnad av infrastrukturen och jämställdhetsreformer 

(Clark 2014:308). Många kritiker anser att Rwanda och RPF har blivit mer auktoritära de 

senaste åren. Framförallt har partiet tystat många regimkritiker genom att kontrollera vissa 

medier. Rapporter har också handlat om att organisationer motarbetas och att 

oppositionspartier förbjuds (Bauer och Burnet 2013:105).  

 

 Andra menar att förbuden mot andra partier har haft motiveringar i frågor som rör etnicitet 

och folkmord. Niesen (2010) menar att en sanning dock anses vara att regeringen tjänat på att 

eliminera och förtrycka sina motståndare. Metoder som dessa skapar inte politisk legitimitet 

och försvårar demokratiseringen (Niesen 2010:709f).  Den rwandiska regeringen har lyckats 

skapa en politik som har säkerställt samhället efter folkmordet. Med politisk manipulation har 

regeringen kriminaliserat hänvisningar till olika etniciteter. Samtidigt har den förda politiken 

avpolitiserat frågor som rör identitet och medborgarskap kopplat till sitt ursprung. 

Konsekvensen av detta är att minoriteter, framförallt twabefolkningen, utesluts från samhället 

och deras möjligheter till att delta i samhället och verka för sina rättigheter minskar (Beswick 

2010:490). 

 

Rwanda kan betraktas som ett ”worst case”, då etniska motsättningar resulterade i ett 

fruktansvärt folkmord. Den aspekten innebär att, trots etniska spänningar, bör varje steg mot 

demokratisering betraktas som positivt, givit det kritiska utgångsläge landet har. 

 

Mot den problembild som ovan beskrivits finns det anledning att fråga sig i huvudsak två 

saker. För det första vilken betydelse de etniska grupperna haft på demokratiseringsprocessen. 

Är existensen av etniska grupper ett av svaren varför demokratiseringsprocessen gått åt fel 

håll? För det andra finns det anledning att undra vilka möjligheter Rwanda ens har för 

demokratisering i en sådan odemokratisk region och blodiga historia? 

                                                                                                                                                                      
rättigheter. Maximalt antal poäng i kategorierna är 12 eller 16. Ett land tilldelas ett betyg (7 till 1) utifrån vilka 

poäng länderna fått i de olika kategorierna. Medelvärdet på betygen på de politiska och medborgerliga 

rättigheterna kallas ”Freedom Rating”, och anger ett land status. Statusen i sin tur kan vara fri (1,0 till 2,5), 

delvis fri (3,0 till 5,0) eller inte fri (5,5 till 7,0). Källa: Freedom House FAQ 2014 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om existensen av etniska grupper har försvårat 

demokratiseringsprocessen i Rwanda, samt undersöka vilka möjligheter Rwanda har för att 

demokratiseras. För att uppnå syftet ska jag använda mig av Robert A. Dahls delteori om 

subkulturer och Nicolas van de Walles teori om demokratiska möjligheter i regionen Afrika 

söder om Sahara. Min mening är att studien ska bidra med nya inlägg i forskningen som rör 

heterogena samhällens påverkan på demokratisering. Min förhoppning är även att bidra med 

forskning rörande vilka möjligheter ett land i en region med demokratiska problem har för 

demokrati. För att uppnå syftet ämnar jag att besvara dessa forskningsfrågor med anknytning 

till de två ovan nämnda teorierna; 

 

1) Har en subkulturell pluralism enligt Dahls teori försvårat demokratiseringen i 

Rwanda? 

 

2) Vilka möjligheter har Rwanda för att demokratiseras enligt Nicolas van de Walles 

teori? 

 

Mina teoretiska ansatser hämtas ur Dahls bok ”Polyarchy” (1971)  och van de Walles 

”Africa’s Range of Regimes” (2002). Dahls verk är en klassiker inom forskningsområdet och 

hans definitioner står sig än idag starka i studier och forskning. Van de Walles artikel 

avhandlar hur demokratiseringen sett ut i länder söder om Sahara med start runt 1990-talets 

början. På detta sätt kan artikeln säga något om vad som främjar demokratisering i just den 

specifika regionen där Rwanda ligger. Sammantaget kan sägas att den första forskningsfrågan 

endast ska besvaras med Dahls teori, medan den andra forskningsfrågan endast ska besvaras 

med van de Walles teori. På detta sätt får studien en mer holistisk förståelse. Tanken är att 

Dahls teori endast ska hjälpa undersökningen för att slå fast om existensen av etniska grupper 

försvårat demokratiseringen eller inte. Eftersom Dahls teori i denna undersökning endast tar 

upp den delen om etniska motsättningar används van de Walles teori när framtida 

demokratiska möjligheter ska analyseras. Existensen av etniska grupper och dess påverkan på 

demokratiseringen är en faktor av flera i Dahls teori. Tids- och resursbrist är två anledningar 

till att hela Dahls teori inte används. Även om teorierna inte är helt enhetliga med varandra 

används dessa parallellt och likvärdigt i undersökningen om besvarar varsin fråga.  
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1.3 Metod, material och avgränsningar 

1.3.1 Metod 

Forskningssyftet i studien är av förklarande ambitioner. Vanligt är att förklarande studier 

söker svar på samband och variabler som olika situationer antas ha. Eftersom 

undersökningens syfte består i att finna kausala samband mellan olika faktorer i landet är ett 

förklarande syfte det mest lämpliga (Esaiasson et al. 2012:35f). 

 

Designen för studien är en avvikande fallstudie. Avvikande är fallstudien eftersom den 

avviker ifrån det typiska. Den koloniala påverkan rörande etnicitet och omfattningen av 

folkmordet saknar jämförbara fall. Det finns fall där heterogena samhällen har misslyckats 

respektive lyckats med demokratisering. Även om den koloniala betydelsen är sig lik i många 

andra fall är det konsekvenserna av den som är det unika och avvikande. Det som gör studien 

unik är således omfattningen av det fruktansvärda folkmordet år 1994. Däremot bör fallet inte 

vara teorilöst utan vara ett ”fall av något” (Esaiasson et al. 2012:37). Av problembilden att 

döma ser jag detta fall som länder med låg grad av demokrati som har etniska motsättningar. 

Rwanda är som sagt ett unikt fall, men kan karakteriseras till den kategorin som ovan 

nämndes. Precis som Denscombe (2009) skriver; ”Även om varje enskilt fall i vissa enskilda 

avseenden är unikt, så är det också ett exempel som ingår i en bredare kategori” (Denscombe 

2009:68). 

 

Forskningsansatsen är kvalitativ. Systematiken grundar sig i att noga läsa utvalt material, som 

senare ska ligga till underlag för min analys och mina slutsatser (Esaiasson et al. 2012:210). 

Studiens teoretiska förhållningssätt är teorikonsumerande eftersom det enskilda fallet Rwanda 

står i centrum för studien. De två teorierna som ligger till grund för studien hjälper till att 

förklara hur det specifika fallet förhåller sig. Det är motiveringen av studien som avgör att det 

är en teorikonsumerande studie. Med motiveringen som avgörande för det teoretiska 

förhållningssättet avser jag undersökningens syfte. Av syftets innehåll att döma är det existens 

av etniska grupper och möjligheter till demokratisering som står i centrum. 

Fallet Rwanda är studiens primära föremål, medan teorierna är studiens sekundära föremål 

(Esaiasson et al. 2012:87). 

 

Avvägningen mellan antal enheter och fall har baserats på studiens analytiska komplexitet. 

Desto mindre antal enheter och fall bidrar till en lägre grad av komplexitet vilket är å ena 
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sidan till studiens fördel. Nackdelen är å andra sidan däremot att om ett land studeras minskar 

möjligheten till generalisering till andra fall. Eftersom jag valt fallstudien är den fallspecifika 

förklaringen i centrum istället för generaliseringen (Denk och Silander 2007:114ff).  Denna 

avvägning bidrar till en diskussion rörande validitet. Eftersom syftet med studien är att 

undersöka om de etniska grupperna påverkar graden av demokrati och demokratiseringens 

möjligheter i det specifika fallet tenderar den interna validiteten att bli hög. Ska den interna 

validiteten bli hög är det även viktigt att de operationella indikatorerna är förenlig med teori. 

Viktigt att ha i åtanke är att den externa validiteten tenderar att bli svagare eftersom 

möjligheten till generaliseringar blir lägre (Denk och Silander 2007:113ff). Trots ovan 

beskrivna problematisering kring generalisering kommer denna studie bidra till en annan typ 

av större generalisering. Genom många specifika fall är det möjligt att se större mönster av 

exempelvis likheter och skillnader.  

 

Jag är medveten om att komparativ induktionslogik är vanligt i denna typ av studie. Ett 

alternativ jag övervägt är att använda en ”most similar systems design” där Rwanda, Kongo 

och Burundi står i fokus. Dessa tre länder har centrala likheter som historia, kultur och etniska 

grupper. Dessa likheter skulle kunna klargöra avvikelse i en beroende faktor. Samtidigt 

undersöks en oberoende faktor, vilket skulle vara grad av etniska motsättningar. Skulle det 

visa sig att länderna visar prov på skiljaktigheter kan denna faktor beräknas som förklaringen 

till graden av demokrati (Denk och Silander 2007:122f). Trots detta anser jag att möjligheten 

att studera ett fall på djupet väger mer än denna typ av generalisering som komparativa 

ansatsen har. Eftersom de etniska motsättningarna resulterade i ett sådant omfattande 

folkmord i Rwanda, är konsekvensen av historien unik i det landet. Det är också en anledning 

till varför jag istället undersöker Rwanda på djupet. Eftersom jag bara har ett fåtal 

undersökningsenheter kan jag ägna mer tid och resurser vilket kan möjliggöra fler upptäckter 

än vad andra alternativ kan (Denscombe 2009:60). 

 

Slutsatserna som ska formuleras baseras på kriterierna som sätts upp och som underbygger 

slutsatserna. Jag är självmedveten om att min förmåga för att dra slutsatser utifrån mina 

operationella indikatorer är av stor betydelse. I detta fall är det svårt att helt bortse ifrån att 

forskarens påverkan kan spela roll för vilka resultat studien får.   

 

För att avgöra om de olika etniska grupperna påverkat demokratiseringen behöver olika 

nedslag vad gäller tidpunkter göras. När det gäller Rwandas möjligheter till demokratisering 
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är dessa nedslag inte av avgörande betydelse, eftersom framtida möjligheter diskuteras utifrån 

historiska erfarenheter och nutida förd politik. Nedslagen gör att jag över tid kan se hur 

materialet förhåller sig till teorin. Att endast göra ett nedslag kan bli tunt och försvaga 

validiteten på slutsatserna. Ett längre perspektiv är nödvändigt. Perioderna i sig har inte en 

avgörande roll i analysen och fungerar mest som en underlättnad för läsaren. Vad gäller 

utgångspunkten har jag valt år 1994, alltså samma år som folkmordet ägde rum. Den typ av 

katastrof som ägde rum ställde demokrati, infrastruktur, ekonomi på tvären och Rwanda har 

efter det fått börja om på noll med sin process mot demokrati. Första tidsepoken blir ifrån år 

1994 till 2003. År 2003 äger det första valet rum efter folkmordet, en ny konstitution tas i 

bruk och är därför en tid där demokrati prövas på riktigt i landet. Andra perioden äger rum 

från år 2003 till 2010. Anledningen till att år 2010 fokuseras är att slutet på min tidsepok 

också den första mandatperioden för president Kagame.  Den tredje och sista tidsepoken är 

således från år 2010 till idag, år 2014. Sista tidsepoken berör alltså Kagames andra 

mandatperiod och den politik hans parti fört under dessa fyra år. Nedslagen för tidsepokerna 

har också tagit hänsyn till att dela upp de 20 åren efter folkmordet på ett relativt jämnt sett.  

1.3.2 Material 

Uppsatsens huvudsakliga källa är de årliga rapporterna från Freedom House (FHI). Främst är 

det rapporterna från 1994 till 2014 mest relevant. FHI har brister när det gäller sin egen 

demokratidefinition. Där finns aspekter som inte nödvändigtvis har med demokrati att göra. 

Sammantaget bottnar kritiken i att FHI har en alltför maximalistisk syn på demokrati och dess 

attribut liknar mer en checklista (Denk 2012:3 462). Jag är medveten om indexets brister, men 

hävdar trots det att indexet är det mest tillförlitliga för min studie. FHI och min teoretiska 

utgångspunkt Dahl en del likheter. Främst vad gäller en anglosaxisk, maximalistisk 

demokratisyn. Även Dahls demokratiideal har likheter med FHI:s sju underkategorier 

(Karlsson 2014:22).  FHI är även en viktig operationalisering när det gäller att svara på frågan 

om hur demokrati kan mätas. När jag i mitt syfte och forskningsfrågor talar om en ”försvårad 

demokratisering” baseras det alltså på mått FHI ger. Denna operationalisering är den mest 

centrala i denna studie. 

 

Annat material är sekundärkällor i form av vetenskapliga artiklar som framförallt använts i 

problembilden i inledningskapitlet. Dessa kan säga något djupare om demokratin i Rwanda än 

FHI och deras rapporter. Artiklarna behandlar allt ifrån diskrimineringen av 

minoritetsbefolkning till den höga andel kvinnor i parlamentet. När det rör sig om den 
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historiska resumén fram till folkmordet har jag använt sekundärlitteratur i form av böcker, 

men också svenska utrikespolitiska institutets egen landguide.  

1.3.3 Avgränsningar 

Den första avgränsningen som är viktig att redogöra för är att det är på nationell nivå 

demokratin i Rwanda diskuteras. En stark motivering är att både Dahls och van de Walles 

teori och FHI diskuterar och mäter demokratins möjligheter på den nationella nivån.  

En annan avgränsning är tidsavgränsningen då studien avgränsas från folkmordet (1994) till 

idag (2014). Den del av analysen utifrån Dahls teori utgår alltså från hur samhället i Rwanda 

sett ut från folkmordet fram tills idag. Den del av undersökningen som analyserar möjligheter 

till demokratisering är dock beroende av historiska erfarenheter som skett innan 1994. Den 

historiska resumén som sedan följer är alltså också föremål för undersökningens analys. Jag är 

dock medveten om att det ges begränsade möjligheter till generalisering när denna typ av 

studie görs (Denk och Silander 2007:116). Däremot anser jag att vikten av att på djupet 

studera detta fall, kan vara ingångsportar till andra studier med samma förutsättningar. 

1.4 Disposition 
Studien är uppbyggd på fem olika grundkapitel. Efter detta inledningskapitel följer ett 

teorikapitel som utgörs av Dahls teori om subkulturer och demokratisering och van de Walles 

teori om möjligheter till att demokratisering utifrån regionala erfarenheter. Tredje kapitlet är 

ett empirikapitel som först beskriver Rwanda generellt och kortfattat. Efter det presenteras en 

historisk resumé från kolonialtiden fram till folkmordet. De tjugo åren efter folkmordet ligger 

till grund för en del av analysen och det är i denna del av empirin som de tre olika nedslagen 

görs. Dessa nedslag är nödvändigt för att kunna följa hur Rwanda förhållit sig gentemot Dahls 

teori. Varje period delas även in i FH:s kategorier för deras indikatorer, politiska rättigheter 

och medborgerliga rättigheter.  Kapitel fyra är kapitlet där analysen presenteras. Där kommer 

mina operationella kriterier att ställas mot det materialet som skrivits i kapitel 3. I detta 

kapitel kommer alltså svar på mina två frågeställningar presenteras. Det femte kapitel är det 

sista som diskuterar vilka slutsatser som kan dras av resultaten. Denna del innehåller också 

några generella avslutande diskussioner om studien och förslag till framtida studier. 
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2. Teori 
Nedan presenteras de två teoretiska ansatser som kan vara till stöd för att svara på studiens 

forskningsfrågor och syfte. Efter varje presentation följer respektive teoris operationalisering. 

Dessa kriterier ska stärka studiens begreppsvaliditet och är därför operationella mått som ska 

ställas mot empiri. I detta kapitel kommer även Dahls och van de Walles tidigare forskning 

diskuteras, där dess relevanta delar är de teoretiska ansatserna.  

2.1 Robert A. Dahl 
I Robert A. Dahls Polyarchy från 1971 presenterar Dahl sin teori om demokratisering. I sin 

teori beskriver Dahl sju olika egenskaper som är nödvändiga för ett demokratiskt samhälle, 

varav subkulturell pluralism är ett av dessa. Utöver de sju egenskaperna existerar det 

omständigheter som är gynnsamma respektive ogynnsamma för varje egenskap. I denna 

studie där egenskapen subkulturell pluralism är en del av studien menar Dahl att en låg grad 

av subkulturell pluralism är gynnsam för ett demokratiskt samhälle. Tvärtom är det en hög 

grad av subkulturell pluralism som är en ogynnsam omständighet för demokrati (Dahl 

1971:202f).  

 

Dahl anser att det vi avser med demokrati är ett ideal. Det är eftersträvbart, men sällan 

uppnått. Istället kan begreppet polyarki användas. Demokratisering är därför vägen mot en 

demokratisk ordning. Viktigt att påpeka är att denna studie gör ingen skillnad på begreppen 

polyarki och demokrati, utan dessa likställs. Det ska dock påpekas att demokrati ses som en 

idealtyp, medan polyarki som en realtyp.  

2.1.2 Subkulturer, splittringsmönster och statlig effektivitet 

Dahl menar att det finns konflikter som även politiska system med hög grad av konkurrens 

har svårt att klara av.  Alla typer av konflikter som innebär att en stor del av befolkningen får 

sina levnadssätt eller värderingar hotade av en annan del av populationen skapar hot mot det 

konkurrerande politiska systemet (Dahl 1971:105).  

 

Länge har det funnits en konsensus om att det är klasskillnader som är grunden för olikheter i 

industrisamhället. Detta har medfört att fokus för andra potentiella förklaringar har flyttats. 

Dahl menar att subkulturer som är djupt ingrodda i traditioner som människor är socialiserade 

i är ett exempel. Definitionen för subkulturer Dahl använder är; ”As used here, however, the 

term subcultural pluralism refers to the presence of ethnic, religious, or regional subcultures” 
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(Dahl 1971:106). Poängteras bör dock att klasskillnader i samhället inte ska lämnas som 

betydelselösa för demokratiseringen. De ska ses som en faktor och inte det enda svaret på 

varför det finns skillnader i ett samhälle. Subkulturer har istället funnits i samhällen och är 

kopplade till olika normer och sociala strukturer. Dahl menar att konflikter som rör etnisk 

eller religiös identitet kan drabba ett samhälle mycket hårt eftersom dessa identiteter har 

utvecklats i generationer och är inrotade hos medborgaren. En alltför stor subkulturell 

pluralism kan belasta ett politiskt system. Dahl kommer fram till att demokrati existerar 

främst i länder som har en mer homogen befolkning, snarare än länder som har stor 

subkulturell pluralism (Dahl 1971:107ff). 

 

Länder med subkulturella pluralistiska samhällen är främst mindre utvecklade vilket 

vanligtvis är de relativt nya länderna. Dahl betonar dock att även om sannolikheten för att 

demokrati ska kunna existera i ett heterogent samhälle är mindre, är detta inte en omöjlighet. 

Ett land med existerande subkulturer kan alltså vara en inkluderande polyarki. Dahl har därför 

med inspiration av Arend Lijpharts ”Typologies of Democratic Systems” (1968), fastställt tre 

olika omständigheter då länder med subkulturell pluralism ändå kan vara eller bli 

demokratier.
2
 Uppfylls dessa tre kriterier kan ett land med andra ord demokratiseras trots 

existensen av subkulturell pluralism (Dahl 1971:111ff). 

1) Konflikter kan avvärjas om ingen etnisk eller religiös subkultur nekas möjlighet att få 

delta i en regering.  

 

Det kan alltså vara en möjlighet för koalition mellan grupper där personer från olika 

subkulturer får delta i regering eller förvaltning.  Viktigt är att det finns ett önskemål om en 

koalition och ett samarbete mellan subkulturerna. Vanligtvis brukar det finnas två drivkrafter 

mot samarbete. Ett kan vara att det finns engagemang för att bevara nationen, 

självständigheten och de politiska institutionerna. En annan drivkraft är insikten hos varje 

subkultur som inte kan få en majoritet, att istället bli tvungen att ingå i en koalition. Dahl 

menar att detta drabbar länder hårdast som har två subkulturer istället för fler (Dahl 

1971:115). 

 

2) Att det existerar överenskommelser och åtaganden, som strävar efter att ge en hög 

grad av säkerhet till varje subkultur. 

                                                      
2
 För en djupare diskussion hur dessa tre kriterier fastställs; Robert A. Dahl, Polyarchy (1971), Kapitel 7  
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Dahl konstaterar att de vanligaste formerna av överenskommelser handlar om ömsesidig 

säkerhet för att varje subkultur får representeras i parlamentet. Även om dessa åtaganden inte 

behöver vara grundlagsskyddade bidrar dessa till en trygghet. En garanti som vanligtvis säkrar 

denna trygghet är proportionell representation för val av kandidater till just parlamentet. 

Dessa överenskommelser kräver någon typ av enighet mellan varje subkultur och ska även 

innehålla vetorätt för subkulturerna i frågor som rör subkulturella problem (Dahl 1971:118). 

 

3) Medborgarna i landet ska inse att en polyarki är effektivt styrelsesätt av ett land, när 

det kommer till att åtgärda stora problem i landet.  

 

Dahl menar att om problem i landet inte åtgärdas kan de leda till besvikelse och förakt 

gentemot den styrande regeringen. Problem kan exempelvis röra sig om akut fattigdom, 

diskriminering eller arbetslöshet. Det tredje kriteriet kopplas även ihop de två första eftersom 

finns det veto för minoriteter och koalitioner med överenskommelser mellan subkulturerna så 

kan det lösa system där utvecklingen stannat av (Dahl 1971:120). 

2.1.3 Operationella kriterier 

Följande påståenden är de operationella kriterierna som används som analysverktyg i studien 

och ska besvara studiens första forskningsfråga, vilket är om den subkulturella pluralismen 

försvårat demokratiseringen i Rwanda. Efter varje kriterium kommer även en förklaring till 

hur dessa används för att konstatera om dessa uppfylls eller inte. I kapitel fyra kommer en 

presentation över vilka kriterier som uppfylls och vilka som inte uppfylls.  

 

1) Varje subkultur har möjlighet att delta i politiska processer. 

 

Om varje subkultur får delta i politiska processer, såsom olika koalitioner och samarbeten 

uppfylls kriteriet och vice versa.  

 

2) Existens av överenskommelser mellan subkulturerna som har som syfte att ge hög 

grad av säkerhet mellan subkulturerna. 

 

Om det existerar olika överenskommelser, såsom proportionell representation i parlamentet 

eller vetorätt för subkulturer uppfylls kriteriet och vice versa.  
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3) Insikten hos medborgaren att en demokrati kan åtgärda nationella problem ska finnas. 

 

Insikt i detta avseende definieras som den vetskap en medborgare har över hur något fungerar. 

Detta kriterium möts då nationella problem lösts och vice versa. Meningen är att om ett 

nationellt problem lösts ökar detta människans insikt om att en demokrati är effektiv och kan 

lösa nationella problem. Det är lösningar av nationella problem som är det centrala i detta 

kriterium och inte insikten i sig.  

 

2. 2 Nicolas van de Walle 
Nicolas van de Walle är idag professor vid Cornell University, New York, USA. Han har 

tidigare skrivit artiklar och böcker med fokus på Afrika. Forskningsområdet van de Walle 

arbetar inom är främst utvecklingspolitik och demokratisering. Artikeln han har skrivit som 

ligger till grund för en av studiens teoretiska ansatser handlar främst om möjligheter för 

demokratisering för länder i regionen Afrika söder om Sahara. Innan jag går igenom van de 

Walles teori så behövs en kort introduktion om den politiska utvecklingen i Rwanda som får 

illustrera den politiska kontexten.  

 

Herman J. Cohen har skrivit om den politiska utvecklingen i afrikanska länder söder om 

Sahara, där b.la Rwanda behandlas. I hans artikel från 2012 ”Rwanda: Fifty Years of Ethnic 

Conflict on Steroids” beskrivs en övergripande historia från kolonialtiden fram till idag om 

hur den etniska fragmenteringen eskalerat med åren. Avslutningsvis beskriver han Rwanda 

som ett land som lider av rädsla och paranoia över framtiden. Samtidigt som infrastruktur 

byggs upp efter folkmordet och den ekonomiska tillväxten stadigt ökar, dödas politiker i 

opposition. Även granskande journalister dödas. Cohen avslutar sin artikel med att ställa sig 

frågan om ett folkmord i Rwanda kan ske igen i framtiden och avslutar med att säga att det 

inte går att utesluta (Cohen 2012:91).  

 

Filip Reyntjens har skrivit om Rwanda, men också om Burundi och Kongo. En artikel från 

2006 Post-1994 Politics in Rwanda: problematising liberation and democratisation handlar 

om Rwandas och framför allt partiet Rwanda Patriotic Front (RPF) och dess misslyckande att 

demokratisera landet efter folkmordet. Det som skulle vara befrielse, deltagande och 

demokrati blev istället förtryck, utanförskap och diktatur. Reyntjens skriver att den förda 

politiken sker av en liten grupp personer inom RPF och flera andra institutioner som sköter 
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det dagliga arbetet. Framtiden ses även i denna artikel som mörk för Rwanda. Han utesluter 

heller inte att ett nytt folkmord kan ske i framtiden (Reyntjens 2006:1103ff). Denna artikel har 

betydelse för tiden efter folkmordet. Reyntjens uppgifter om den rwandiska regeringen ses 

som relevanta då FH rapporterar om samma sak. Artikeln är relevant för mitt fall då 

rwandiska regeringen agerande kan bottna i en etnisk fragmentering. 

 

2.2.1 van de Walles ”Africa’s Range of Regimes” 

Van de Walle betonar vikten av framväxten av flerpartisystem i många afrikanska länder. 

Botswana och Mauritius används som exempel på konsoliderade demokratier med lång 

erfarenhet av flerpartisystem. Van de Walle har uppfattningen att dessa två exempel även kan 

påverka andra stater, även om västerländska demokratiideal kan bli svårt att implementera. De 

flesta länder är inte demokratier eller autokratier, utan någonstans mittemellan.  Dessa 

identifieras exempelvis med att auktoriteten ligger hos presidenten och hans innersta sfär. 

Många av dessa länder påverkas förutom detta på hur deras egen historia ser ut. I dessa stater 

brukar kampen mot officiella maktmissbruk vara ett vanligt vapen för ökad demokratisering 

(van de Walle 2002:67ff).  

 

Vad är det som främjar demokrati i denna region? Van de Walle pekar främst på vikten av 

politisk konkurrens. Det första valet har stor betydelse för hur blivande politiska oppositioner 

ser ut. Om en opposition får mer än en tredjedel av platserna i parlamentet stärks deras 

ställning inför nästa val. Däremot kan personliga dispyter, svaga partier i demokratins tidiga 

skede dämpa möjligheten för demokrati i framtiden. Van de Walle exemplifierar med b.la. 

etnisk fragmentering, försämra parlamentets handlingsförmåga och att regeringen kan 

manipulera framtida oppositioner som följder. En rättmätig opposition är angeläget för att 

kunna klarlägga dagens multipartisystem (van de Walle 2002:72f). 

 

Även institutionella erfarenheter är av stor vikt för ett lands möjlighet till demokrati i denna 

region. Desto mer ett land har arbetat med demokratiska processer, desto mer erfarenhet får 

länderna av hur demokrati kan appliceras. Det kan alltså vara processer av demokratiska 

inslag som skedde för många år sedan. Det är erfarenheten som står i centrum och inte tiden. 

Desto fler val som hållits, oavsett hur odemokratiska dessa har varit, ökar chansen för 

demokrati i framtiden. En annan viktig del i möjligheten för demokrati i regionen är staternas 

kapacitet att styra och lösa problem. Det är genom en stark kapacitet som staterna kan vinna 
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människors förtroende och skapa legitimitet. I stater där kapaciteten kollapsat är det nästintill 

omöjligt att skapa demokrati. Det krävs nämligen kapacitet för att demokrati ska skapas.   

 

En annan fråga berör hur mycket de etablerade ledarna stärkt sin makt. Det handlar alltså om 

att desto längre en ledare haft makt, desto svårare är det att institutionalisera demokratiska 

principer och procedurer. När dessa väl etablerade ledare fått sin makt på ett relativt 

odemokratiskt tillvägagångssätt är chansen ännu mindre för demokrati. Möjligheter för 

demokrati kan dock försämras i stater där etniska fragmenteringar existerar, då denna 

komplicerar processen mot demokrati. En norm som skapas med att ledare inte sitter länge vid 

makten. Den är att en president inte sitter mer än två mandatperioder i rad efter varandra. 

Vissa ledare har till och med respekterat denna norm. Denna norm som etablerats i regionen 

öppnar möjligheter för nya demokratiska normer (van de Walle 2002:76ff). 

2.2.2 Operationella kriterier 

Följande påståenden är de operationella kriterier som används som analysverktyg i studien 

och ska besvara studiens andra forskningsfråga, vilket är vilka möjligheter Rwanda har för att 

demokratiseras. Efter varje kriterium kommer även en förklaring till hur dessa används för att 

konstatera om dessa uppfylls eller inte. I kapitel fyra kommer en presentation över vilka 

kriterier som uppfylls och vilka som inte uppfylls.  

 

 

1) I länder som vare sig är demokratier eller autokratier är kampen mot korruption ett 

viktigt redskap för ökad demokratisering. 

 

Om kampen mot korruption är ett prioriterat projekt i landet uppfylls detta kriterium och vice 

versa.  

 

2) Ett parti i opposition får i det första valet en tredjedel av platserna i parlamentet. 

 

Som nämnts i underkapitel 2.2.1 är vikten av politisk konkurrens viktig. Van de Walle 

definierar den politiska konkurrensen med en stark opposition och hur stark denna är i landets 

första val. Van de Walles utgångspunkt för att avgöra att det rör sig om en tredjedel bygger på 
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historiska erfarenheter i regionen, då demokratiseringen varit lyckad.
3
 Får en opposition i det 

första valet en tredjedel av platserna i parlamentet uppfylls kriteriet och vice versa.  

 

3) Demokratin blir kraftlös i framtiden om det förekommer personliga tvister och svaga 

partier i det tidigaste skedet av ett lands demokrati.  

 

Personliga tvister och svaga partier i detta avseende kan definieras som att dessa kan existera 

då politisk konkurrens också kan leda till instabilitet och konflikt. När personliga tvister och 

svaga partier existerar kan regeringen förtrycka och manipulera oppositionen.
4
 Då personliga 

tvister och svaga partier bygger på historiska erfarenheter i regionen, Afrika söder om Sahara, 

finns det ingen enhetlig definition på dessa två begrepp. Precis som van de Walle betonar 

uppfylls dock kriteriet då regeringen manipulerar och förtrycker en svagare opposition, när 

personliga tvister lett till maktskiften och vice versa. Detta kriterium kan ses som ett kriterium 

som är öppet för tolkning, även om beskrivningen ovan är den tolkningen jag använder och 

därför anser vara mest lämplig.  

 

4) Institutionell erfarenhet av demokratiska komponenter ökar möjligheter för 

demokratisering. 

 

Institutionell erfarenhet kan definieras som historiska processer av demokratiska inslag. Som 

nämnts i underkapitel 2.2.1 kan dessa processer kan vara olika folkomröstningar och val. Hur 

demokratiska dessa varit är sekundärt då den institutionella erfarenheten är primärt. Kriteriet 

uppfylls då Rwanda påvisar institutionell erfarenhet och vice versa.  

 

5) Det är genom en kraftfull kapacitet som staterna kan tjäna människors tillit och skapa 

legitimitet. Det krävs därför kapacitet för att en viss grad av demokrati kan skapas. 

 

Med kapacitet här, som också nämnts i underkapitel 2.2.1,  är kapaciteten att styra och lösa 

nationella problem. Löser sig dessa nationella problem, kan människors tillit skapas och 

således legitimitet gentemot staten. Om Rwanda löst nationella problem och således har en 

kraftfull kapacitet, uppfylls detta kriterium och vice versa.  

                                                      
3
 För vidare läsning om vikten av politisk konkurrens, läs; Nicolas van de Walle ”Africa’s Range of Regimes” 

(2002) 
4
 För vidare läsning om i vilka länder där svaga partier och personliga tvister har lett till exempelvis status quo, 

läs: Nicolas van de Walle ”Africa’s Range of Regimes” (2002). 
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6) Desto längre en ledare har suttit vid makten, desto svårare är möjligheterna för 

demokratisering i framtiden. 

 

Tiden som avses hänvisar den till norm som beskrevs i underkapitel 2.2.1. Normen innebär att 

en ledare i ett land inte sitter i mer än två mandatperioder efter varandra. Respekteras denna 

ökar chansen till demokratisering. Kriteriet uppfylls därför om denna respekterats och vice 

versa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

3. Rwanda 

3.1 Bakgrund 
Rwanda ligger beläget i östra Afrika med en yta lite mindre än Småland, 26, 338 km2.  

Grannländerna är Kongo Kinshasa, Tanzania, Uganda och Burundi. Vad gäller klimatet har 

landet i huvudsak två regnperioder (februari till april och november till januari). Ett varierade 

landskap med mycket berg i norr gör även att luften är mildare där, vilket kan ge frost och 

snö. Rwanda är det mest tätbefolkade landet i Afrika med en befolkning på 12 377 138 

miljoner människor.  Det finns i huvudsak tre olika folkgrupper i landet: Hutu 84 procent, 

Tutsi 15 procent och Twa 1 procent.  De olika språken som folkgrupperna talar främst 

tredelad. Däremot talar 93,2 procent av befolkningen Kinyarwanda. Annars är engelska och 

franska vanliga i landet.  Utbredningen av kristendomen i landet är främst en konsekvens av 

Belgiens kolonialpolitik som fördes innan landet blev självständigt 1961. Närmare hälften av 

befolkningen är katoliker och drygt 40 procent ser sig som protestanter. Resterande procent 

delas av en rad andra religioner (CIA 2014). 

 

Trots folkmordet år 1994 har Rwanda lyckats återhämta sig till nivåer som fanns innan 

folkmordet. BNP är starkt och växande, då landet har en genomsnittlig tillväxt på 7-8 procent 

från år 2003. Regeringen har tillämpat en finanspolitik som har minskad fattigdom som mål. 

Dessa satsningar består av utbildning, infrastruktur och investeringar. Även om den 

ekonomiska politiken går framåt är ca 90 procent av befolkningen beroende av sitt jordbruk. 

Uppskattningsvis räknar man med att 1 procent lever under fattigdomsgränsen (CIA 2014).  

Kampen mot korruption har de senaste åren varit framgångsrika i Rwanda.  Flera statliga 

institutioner mot korruption har upprättats. I Transparency Corruption Index var Rwanda 

rankat 49 av 177 länder och ses som ett av det minst korrupta landet i hela Afrika (FHI 2014). 

 

Rwanda har generellt en mycket ung befolkning med 42,1 procent som är yngre än 15 år, 

vilket mycket väl kan vara en konsekvens av folkmordet (CIA 2014). Medellivslängden är 

dock 63 år (Worldbank 2014). Rwanda är på 22:a plats i världen när det kommer till 

procentuell andel av befolkningen som har HIV/AIDS, med ett procentuellt tal på 2,9 procent.  

Vad gäller skriv och läskunnighet beräknas 71,1 procent av befolkningen göra detta.
5
 (CIA 

2014). 

                                                      
5
 CIA definierar befolkningen i detta sammanhang som människor över 15 år som kan läsa och skriva.  
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Sedan Rwanda blev självständigt från Belgien år 1961 har landet varit en republik med 

president. Självständigheten satte slut för monarkin och idag garanteras ett fritt partisystem 

enligt författningen. Statschefen heter Paul Kagame och tillträddes år 2000. Presidenten väljs 

av folket för en sjuårsperiod där presidenten är berättigad till två mandatperioder. Det senaste 

valet, år 2010, blev Paul Kagame omvald med 93,1 procent av rösterna (CIA 2014).  Nästa 

presidentsval hålls år 2017. Den verkställande makten är stor i Rwanda. Presidenten kan 

exempelvis utfärda krigsförklaringar och godkänner alla lagar. Utöver detta är det presidenten 

som utser premiärminister och de högsta cheferna över rättsväsendet, förvaltningen och 

centralbanken.  

 

Den lagstiftande makten består av två kamrar, deputeradekammaren (underhuset) och senaten 

(överhuset). I underhuset sitter 80 ledamöter, där 53 stycken är valda av folket. 

Mandatperioden är på 5 år och senaste valet hölls år 2013. Paul Kagames parti RPF fick 41 

plaster i parlamentet, socialdemokratiska partiet fick 7 och det liberala partiet fick 5. I senaten 

sitter 26 ledamöter på åtta år. Underhuset har en kvotering som innebär att minst 24 platser 

ska vara reserverade till kvinnor, vilket gör Rwanda till landet med högst 

kvinnorepresentation i världen. Nästa parlamentsval hålls år 2018 (Landguiden 2014). 

 

3.2 Kolonialstyre 1889-1961 
Relationen mellan de två stora folkgrupperna tutsi och hutu är mer socialt än etniskt grundad 

och har en historia på över 400 år. Det har således varit en spänd relation mellan 

folkgrupperna innan kolonialtiden. Trots att Tyskland och Belgien förvärrade relationen med 

deras politik var relationen folkgrupperna emellan redan inrotade. Kolonialtidens politik 

skapade alltså den inte etniska fragmenteringen, utan förvärrade den (Cervenka 1994:13f). 

 

Under tyskarnas beskydd kunde en tutsielit växa sig starkare i landet. Under första 

världskriget fick dock tyskarna ge över kolonin till Belgien istället. Till skillnad från tyskarna 

var Rwanda betydelsefullt för belgarna. Det var en viktig del i deras koloniala imperium.  

Belgarnas politik gynnade tutsieliten och missgynnade hutubefolkningen. Kristendomen hade 

under denna tid en stor influens på befolkningen och det sociala livet. Att bli kristen var en 

del av belgarnas förda politik i landet. Kyrkan som institution som hade egenrätt till 

utbildning kunde prioritera tutsieliten. Graden av utbildning var något som givetvis 
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missgynnade hutuerna och en frustration skapades, vilket skulle mynna ut i flera blodiga 

uppror.  Detta var inte bara en politisk dominans, utan blev en kulturell hegemoni. Tutsier 

hade monopol på administrationen och den ekonomiska politiken. Människor som inte 

tillhörde tutsieliten blev i detta samhälle påverkade av samhällsstrukturen, vilket gjorde att 

dessa tutsier själva trodde de var den överlägsna rasen. Hutuernas reaktion på den förda 

politiken skapade ett hat gentemot tutsibefolkningen (Prunier 1995:32ff). 

 

Under 1950-talet anlände flera nya belgiska kolonisatörer med en annan social status som de 

belgarna som varit i landet tidigare. De nya belgarna var medel- och arbetarklass och främst 

flamländare. Dessa fann inga sympatier i tutsieliten, utan identifierade sig med hutuerna 

istället. Dessa nya värderingar präglade även kyrkan som istället såg till hutuerna framför 

tutsierna. Tutsierna ville i detta läge göra Rwanda självständigt medan de satt vid makten, 

men hutuerna vann inflytande. I slutet av 1950-talet var läget mycket spänt mellan de olika 

folkgrupperna. Kung Mutara III dog år 1959, vilket gav tutsierna möjlighet att eliminera 

hutuer i opposition. Hutuerna stod dock i mot med hjälp av belgarna, vilket innebar att nära 

20,000 tutsier avrättades och ca 100,000 flydde till olika grannländer. År 1961 hölls det 

parlamentsval som innebar att Hutufolkets frigörelseparti (PARMEHUTU) kom till makten. 

Partiet fick 77,58 procent av rösterna och därmed 35 platser av 44 i parlamentet. Största 

oppositionspartiet Rwandese National Union (UNAR) fick 16,87 procent av rösterna och sju 

platser i parlamentet. Minsta oppositionspartiet Association for Social Promotion of the 

Masses (APROSOMA) fick 3, 56 procent av rösterna och 2 platser i parlamentet. Presidenten 

hette Grégoire Kayibanda och blev Rwandas första president när landet blev självständigt den 

1 juli år 1962 (Prunier 1994:41ff). Två folkomröstningar ägde rum år 1961 vilket berörde om 

monarkin och kung Kigeri V skulle vara kvar. En klar majoritet, nära 79 procent, röstade ner 

monarkin och därmed kungen (Africanelections 2014). 

 
 

3.3 Från självständighet till folkmord 1961-1994 
Den direkta effekten av självständigheten var att våldet i Rwanda drivit många människor, 

nära 336,000, ut ur landet till Burundi, Uganda och Tanzania. Många tutsier hade en dröm att 

någon gång kunna få återvända till det nu hutukontrollerade Rwanda. I grannlandet Uganda 

bilades partier bl.a. Rwandese Alliance for National Unity (RANU) som hade som 

målsättning att återvända till sitt hemland. RANU skulle senare under 1980-talet ombildas till 
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en offensivare organisation, med namnet Rwandese Patriotic Front (RPF), som med våld om 

det krävdes skulle återerövra landet (Prunier 1995:61ff). 

 

När Kayibanda avsattes av Juvénal Habyarimana år 1973 fortsatte förtrycket gentemot 

tutsibefolkningen. Tutsier sågs som främmande inkräktare. Befolkningen uppmanades att inte 

lägga sig i politiken som huturegeringen förde. I samma stund som Habyarimana tog över 

som president förbjöds alla partier och han skapade ett nytt, Nationella revolutionära 

utvecklingsrörelsen (MRND). Trots att partiet var ett totalitärt parti som tvingade alla 

medborgare att bli medlemmar ingav sig en stabilitet och ekonomisk tillväxt i landet. Utöver 

att landet hade den bästa ekonomiska tillväxten i sin region ökade medellivslängden och 

kvalitén på sjukvård (Prunier 1995:74ff). 

 

En demokratiseringsvåg drog över Afrika i början 1990-talet. För Rwandas del innebar det att 

Habyarimana introducerade ett flerpartisystem. Tutsier i exil och framför allt partiet RPF såg 

sin chans och invadera landet år 1990.  När tutsidiasporan väl invaderade Rwanda bröt 

inbördeskriget ut. Införandet av flerpartisystem skedde år 1991 och infördes alltså samtidigt 

som ett inbördeskrig brutit ut. Det var dock politiskt våld av och mot civila som var mest 

förekommande under denna period. Våld var något som kunde användas för att stoppa all 

möjlig tendens till demokratisering av dem som inte stödde flerpartisystemet. Även om det 

var inbördeskrig fanns det en viss optimism mot en mer demokratisk era bland människor 

(Prunier 1995:93ff). 

 

Det spända läget tvingade president Habyarimana att acceptera den historiska kompromissen 

om en koalitionsregering år 1992. Trots detta fortsatte våldsdåd att härja landet runt. RPF 

gerillan och den demokratiska oppositionen hade som sagt samma fiende, nämligen diktaturen 

Habyarimana var president över (Prunier 1995: 145ff). Efter långa utdragna förhandlingar 

undertecknades ett fredsavtal år 1993, som skulle inkludera rebellgruppen RPF i en regering. 

Samtidigt som detta fredsavtal försenades blev hutuextremisternas inflytande större. 

Hutuextremister skapade miliser och började nu kontrollera vissa delar av medierna. I oktober 

år 1993 skapade FN en styrka som skulle övervaka att fredsavtalet iakttogs. Roméo Dallaire 

var FN-general i Rwanda under denna oroliga tid och sökte tillstånd att avväpna de olika 

miliserna men fick ett negativt svar, även när det kom till allmän kännedom att ett folkmord 

planerades mot tutsibefolkningen. Habyarimana drog ut på regeringsbildandet, vilket utlöste 

ännu mera våldsamheter i landet (Landguiden 2014). 
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När president Habyarimana flygplan sköts ner i april år 1994 och dödade hela besättningen 

ombord, även Burundis president utlöstes folkmordet. Även om någon ansvarig ännu inte 

tagit på sig attacken började nu situationen urarta. Samtidigt som FN-styrkan fick dra ner på 

sina resurser spred sig dödandet med yxor, knivar och machetes i huvudstaden Kigali. 

Eftersom hutuextremister kontrollerade media kunde propaganda spridas och få människor 

som annars inte brukade våld till att göra bestialiska handlingar. När nu Habyarimana var död 

kunde RPF åsidosätta de tidigare avtalen och invadera huvudstaden Kigali och driva ut 

regeringen. En ny FN-styrka skickades aldrig till Rwanda då USA röstat ner förslaget i 

säkerhetsrådet. En stor anledning var ekonomiska kostnader men även att man inte ville 

riskera mer amerikanska liv. USA:s insats i Somalia året innan hade både kostat pengar och 

liv för amerikanerna. Frankrike valde istället att på eget bevåg skicka en trupp som kunde 

skydda hutuextremisterna då Frankrike stött Habyarimana. Fransmännen kunde med denna 

trupp föra ut många ansvariga för folkmordet ut ur landet och framförallt till Kongo-Kinshasa. 

Stora flyktingströmmar, nära en miljon civila, både hutuer och tutsier flydde till 

grannländerna. Antal döda varierar och är inte helt fastställt. Däremot uppskattas att minst 

800,000 människor dödats under en period på fyra, fem veckor (Landguiden 2014). 

3.3 Första perioden 1995-2002 

 

3.3.1 Politiska rättigheter 

De politiska rättigheterna under den första perioden präglades av begränsat politiskt 

deltagande, avsaknad av politisk konkurrens och etniskt förtryck. Återuppbyggnaden efter 

förödelsen år 1994 gick långsamt men framåt under denna period. År 1994 valdes en 

självutnämnd regering med betoning på nationell enighet som var tutsidominerad av partiet 

RPF och de styrde det politiska livet noga. Det var dock en regering med medlemmar från 

många olika partier som skulle sitta i kammaren i fem år. Två partier förbjöds att delta i 

regeringen för deras roll i folkmordet, Mouvement Rèvolutionnaire National pour le 

Développment (MRND) och the Coalition pour la Défence de la République (CDR) (OECD 

2004). Först fem år efter folkmordet beslutade regeringen att övergångsperioden till 

demokrati skulle ske, vilket innebar att nationella val kunde tidigast hållas år 2003. Däremot 

hade det planerats att hålla kommunala val år 2000, men efter vissa juridiska problem blev 

detta val flyttat till år 2001 (FH 1999). 
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De tidiga åren efter folkmordet präglades av en tid av vem som var god och vem som var ond. 

Många hutuer som sågs som ansvariga blev offer för trakasserier och fängelse. Högt uppsatta 

hutuer över landet avsattes eller avrättades. Detta hände även tutsier som hade en tveksam 

trogenhet till regeringen. På detta sätt kunde RPF behålla sin makt de första åren efter 

folkmordet (Reyntjens 2011:8). Trots att det politiska livet utåt präglades av nationell enighet 

drevs politiken de första åren med en tydlig etnisk prägel i alla fall. År 2002 uppskattas 70 

procent av de 169 mest åtråvärda tjänsterna i landet tillhöra tutsier, som i sin tur motsvarade 

10 procent av den totala befolkningen (Reyntjens 2011:30).  

 

Det var först år 2001 som det planerade kommunalvalet kunde hållas. Kandidater blev 

framröstade till lika råd, som i sin tur skulle välja 106 borgmästare som regeringen tillsatt. 

Politiska partier förbjöds helt och istället fick kandidaterna representera sig själva. 

Uppskattningsvis var det tre miljoner människor som röstade i tämligen fredliga processer 

(FH 2002). Oberoende observatörer som Human Rights Watch (HRW) och International 

Crisis Group kommenterade valet med att det saknades politisk konkurrens. Nära 45 procent 

av distrikten hade bara en kandidat att rösta på, samtidigt som en del andra distrikt inte hade 

någon kandidat. Human Rights Watch  rapporterade under denna period att människor 

tvingades rösta för att inte betala böter eller få fängelsestraff (HRW 2001).  

 

Runt år 2001 blev flera regimkritiker tvungna att lämna landet. Flera högt uppsatta personer 

som exempelvis förre detta premiärministern och förre detta justitieministern lämnade landet. 

Andra uppmärksammade fall är mordet på den förre detta inrikesministern Seth Sendashonga 

och beslutet att ge den förre presidenten Bizimungu husarrest för att han ville starka ett 

oberoende politiskt parti (FH 2002).  

 

Även om en typ av politisk pluralism existerade genom en koalition under den första 

perioden, var personerna med den yttersta makten tutsibefolkningen som motsvarade en 

minoritet i landet. RPF hade lyckats monopolisera makten, även om detta inte alltid var 

synligt för befolkningen. År 2002, kom ministerposterna till personer inom olika partier, men 

den stora majoriteten av sekreterarna till ministrarna var RPF medlemmar. Hela 12 av 16 

ministrar hade en sekreterare från RPF, medan resterande fyra var ministrar från RPF. 

Ministrar som flytt i exil åren efter folkmorden menar att man tilldelades en ministerpost fast 
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utan någon vidare makt. Inflytandet var så pass stort från RPF, så den riktiga makten låg i 

deras händer (Reyntjens 2011:16). 

3.3.2 Medborgerliga rättigheter 

Vad gäller rättsväsendet under denna period präglades detta av problem, men även viss 

framgång. Rättsväsendet som krossats i och med folkmordet hade inneburit att 

frihetsberövanden inte fått någon rättslig prövning. Samtidigt var det svårt att döma 

människor som är skyldiga till folkmord. För att påskynda processen med att ställa människor 

inför rätta för brotten som begåtts år 1994 inrättade FN en internationell tribunal i Tanzania. 

Denna domstol liknar det internationella tribunalen i Haag som dömde människor för 

folkmord i det forna Jugoslavien (FH 1999).  

 

För rättsväsendet och för rättvisa var dock år 2002 ett stort år. Det traditionella rättssystemet 

Gacacca hade återinförts. Människor som inte var huvudfigurer i folkmordet kunde nu också 

dömas. Flera fall som var eftersläpande rörande folkmordet kunde klaras upp. Trots att detta 

återinförts fanns de bedömare som har uttryck oro över hur partiska dessa domstolar 

egentligen var eller vilka normer som tillämpades. Även om denna framgång för rättsväsendet 

och rättvisan fanns det vissa bakslag. Den internationella tribunalen i Tanzania och Rwanda 

hade problem med varandra. Rwanda anklagade domstolen för inkompetens och domstolen 

anklagade Rwanda för att inte vilja samarbeta vad gäller krigsförbrytelser på deras egen armé 

(FH 2003). 

 
Vad gäller press- och organisationsfriheten var den väldigt begränsad under den första 

perioden. Organisationer som verkade för mänskliga rättigheter och internationella 

hjälporganisationer fungerade utan statens inblandning. Flera rättigheter som berörde arbetare 

hade också vuxit sig starkare. Det fanns konstitutionella bestämmelser om rätt till att bilda 

fackföreningar, kollektivt förhandlande och rätten till att strejka. Dessa friheter hade den 

tidigare regimen stort inflytande på. Trots att det fanns ett rättsligt skydd för mänskliga 

rättigheter diskriminerades kvinnor i stor utsträckning. Samtidigt hade utvecklingen gått åt ett 

håll som inneburit att kvinnor fått ta på sig nya uppgifter och roller på landsbygden (FH 1999) 

 
Medier var censurerade och journalister levde under hot och stor press.  Journalister skrev inte 

om vissa ämnen som regeringen deklarerat att de skulle inte komma upp på agendan och om 

de skrev om dem så greps och utvisades dessa journalister. Tidningarna sågs som mer eller 

mindre statliga, även om mängden tidningar ökade markant. Trots detta hade ett lagförslag 
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antagits detta år som tillät licensiering av privata radio- och tv-stationer. Diskriminering mot 

kvinnor i relation till ekonomisk och social förskjutning var ganska oförändrat under denna 

period (FH 2001 - 2003). 

 

3.4  Andra perioden 2003-2009 

 

3.4.1 Politiska rättigheter 

Regeringen och partiet RPF styrde fortfarande det politiska livet noggrant under denna period 

(FH 2004). De största politiska händelserna denna period omfattar en ny konstitution och två 

parlamentsval.  

 

Den nya konstitutionen garanterar flerpartisystem enligt artikel 52. Konstitutionen fokuserar 

en stor del på folkmordet och på nationell enighet. Artikel 9 består exempelvis av 

målsättningar för att förhindra ett nytt folkmord. Den 34:e och 54:e artikeln beskriver 

förbudet mot propaganda och politiska organisationer som grundar sig på etnisk splittring. Det 

mest centrala i den första konstitutionen efter folkmordet är hur statsskicket är uppbyggd. 

Makten delas in i den dömande, lagstiftande och verkställande makten och dessa är oberoende 

av varandra. Den lagstiftande makten delas in i två kammare, varav underhuset består av 80 

medlemmar och senaten med 26 medlemmar. Underhusets medlemmar ska bestå av 30 

procent kvinnor och har en mandatperiod på fem år. Senatens medlemmar ska också bestå av 

30 procent kvinnor och har en mandatperiod på 8 år. Den verkställande makten, presidenten 

ska garantera nationell enighet och har en mandatperiod på 7 år och får bara väljas om en 

gång. Presidenten, premiärministern och ordföranden i underhuset får heller inte tillhöra 

samma parti (Konstitution 2003).  

 

För första gången sen landet blev självständigt skulle ett parlamentsval och presidentsval 

hållas, år 2003. RPF blev det största partiet med 73,78 procent av rösterna. Partiet och dess 

samarbetspartners fick 40 platser i underhuset av 53 valbara.  (IPU 2014) Vad gäller 

presidentvalet fick Paul Kagame, partiledare i RPF 95,05 procent av rösterna och vann mot 

sin närmaste motståndare Faustin Twagiramungu som endast fick 3,62 procent av rösterna. 

(Africanelections 2014). Det fanns representation av hutubefolkningen i regeringen, bl.a. 

premiärministern Bernard Makuza (FH 2004). 

 



24 
 

Valet år 2003 har dock blivit ifrågasatt enligt FH:s rapporter. En anledning till att RPF varit 

framgångsrika under detta val har att göra med att man tillät en kort kampanjperiod och 

effekterna av folkmordet och viljan till fred och nationell enighet. En stor del i framgången 

var också att man valde att förbjuda det stora oppositionspartiet Hutu demokratiska 

republikanska rörelsen (MDR) för att man spridit divisionism, vilket innebär att man spridit 

etniskt hat (FH 2004).   

 

 Anledningen till att RPF haft kontroll över det politiska och civila livet var att partiet inte var 

säkra på utgången av valet och därför valde man att förbjuda det största politiska hotet. Under 

både presidentvalet och parlamentsvalet hade oberoende observatörer från EU rapporterat om 

valfusk, manipulerade kandidatlistor, brist på valhemlighet och brist på transparens vad gäller 

rösträkning (Reyntjens 2011:9ff). 

 

FH:s rapport från år 2009, som avser år 2008, handlar främst om parlamentsvalet som hölls år 

2008 i landet. RPF var den stora vinnare i detta val, då partiet och dess allierade fick 78,77 

procent av rösterna, vilket motsvarar 42 av de 53 platser som kan väljas (FH 2009). 

 

Detta år var också ett startskott för den positiva ekonomiska utveckling som följt landet. Det 

var främst ökad produktion från jordbruk som bidragit till att öka den ekonomiska tillväxten 

med 8 procent, år 2008 (FH 2009). 

 

Kampen mot korruption var något som verkligen präglade denna period, trots att vissa 

skillnader skett år för år. Under hela perioden har det dock funnits en positiv trend. Flera 

tjänstemän har åtalats för korruption och maktmissbruk. År 2005 låg Rwanda på 83:e plats i 

Transparency Internationals korruptionsindex. Året efter sjönk Rwanda till 121:e plats, men 

fram till periodens slut låg de på 89:e plats.  

3.4.2 Medborgerliga rättigheter 

Denna period har inneburit många problem inom rättsväsendet, men också en del framsteg. 

Rättssystemet som några år efter folkmordet var överbelastat hade med Gacacca blivit mer 

effektivt. Trots detta har bl.a. Amnesty International rapporterat att domstolarna inte har 

kompetens, inte är oberoende och är partiska. Även om det finns fler domstolar så är 

frihetsberövanden och ”försvinnanden” vanliga. Även RPF har kontroll över den juridiska 
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makten. Även om lagen säger att domare inte får tillhöra något parti, är de flesta RPF 

medlemmar (Reyntjens 2011:17). 

 

De juridiska skydden för lika rättigheter ökade dock. Den nya konstitutionen kräver som 

tidigare nämnts att minst 30 procent av personerna i underhuset och senaten ska vara kvinnor. 

Det har lett till att Rwanda har högt andel kvinnor i sitt parlament i världen, med 48,8 procent. 

Kvinnors rätt att få ärva mark har även blivit starkare. Även om dessa förbättringar gjort finns 

det fortfarande en utbredd diskrimminering mot kvinnor, framförallt på landsbygden (FH 

2006). 

 

Organisationsfriheten var fortfarande stark i landet. Lokala organisationer som inte hade 

någon koppling till staten var stora. Framförallt dessa som verkade för mänskliga rättigheter. 

Fackföreningarna var fortfarande starka och det fanns 27 registrerade fackföreningar. Trots 

dessa friheter var diskrimineringen av kvinnor stor som tidigare år (FH 2004). 

 

Under den andra perioden var press- och mediefriheten begränsad, då den i huvudsak var 

statligt styrd. Regeringens inställning till pressen och medier var det största beviset för att 

RPF inte stimulerar till en politisk kultur präglat av öppenhet. Journalister var fortfarande 

väldigt utsatta med bl.a. trakasserier (FH 2006). Oberoende observatörer har rapporterat om 

att regeringen hotar och skrämmer oberoende journalister. Ett av flera exempel på en 

kontroversiell incident var när redaktören Charles Kabonero dömdes till ett års fängelse av 

högsta domstolen för att han skrivit en kritisk artikel om en parlamentarisk tjänsteman. (FH 

2007). Ett annat exempel var när den oberoende tidningen Weekly Press Magazine som fick 

stänga ner efter endast ett utgivet nummer. Anledningen för att tidningen lades ner var att de 

skrivit regimkritiska artiklar. Flera redaktörer hade även blivit misshandlade efter serier av 

kritiska regimartiklar (FH 2008). Ett tredje exempel på förtryck mot press och mediefriheten 

under denna period var när tidningen Umuco stängdes ner i ett år för att skrivit om regeringen 

och att dess ledare mycket väl kan ha brutit mot mänskliga rättigheter. Trots detta ställde 

regeringen upp på att bli utfrågade i olika mediala sammanhang, men utnyttjade detta till sin 

fördel på många olika sätt. Myndigheterna begränsade inte tillgången till Internet, även om 

tillgången i sig är väldigt begränsad (FH 2009). 

 

Organisationsfriheten var under denna period varit kränkt, trots att vissa former av 

organisationsfriheter förekommit. Regeringen använt folkmordet som ett redskap för att 
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begränsa det politiska livet för rwandierna. Flera reformer har bromsat den politiska 

utvecklingen. Partier och icke-statliga organisationer förbjöds efter utredningar och 

undersökningar som regeringen beställt. Trots att konstitutionen garanterar frihet att bilda 

organisationer verkar verkligheten vara någon annan. Aktiviteter som regeringen menar 

splittrar befolkningen är inte tillåtna. Dessa utredningar kom fram till att förbjuda fem icke-

statliga organisationer, till exempel Care International och Norske folkehjelp. HRW och 

Amnesty kritiserade hur brett lagarna tolkas och hur dålig forskning som besluten baserats på 

(FH 2005). 

 

Organisationsfriheten har förekommit i viss grad och framförallt vad gäller rätten till att bilda 

fackföreningar. Förbättringen anser främst en godare relation mellan regeringen och de 

fackliga organisationerna (FH 2010). Även om detta var en relativt stor frihet så är listan på 

inom vilka tjänster strejk inte är tillåtet på överdrivet lång (FH 2007). 

 

3.5 Tredje perioden 2010-2014 

 

3.5.1 Politiska rättigheter 

Den tredje perioden bevittnar om hur regeringen och partiet RPF stramat åt det politiska och 

civila livet hårdare. Det sågs tydligast tiden innan presidentvalet år 2010. Regeringen hejdade 

två nya partier att ställa upp i valet. Demokratiska Miljöpartiet Rwanda (DGPR) och Förenta 

Demokratiska styrkorna-Inkingi (FDU-Inkingi) hindrades från att registrera sig och RPF 

lyckades hålla deras presidentkandidater borta från valsedlarna. Victoire Ingabire som var 

FDU-Inkingis presidentkandidat och partiets generalsekreterare greps i mars år 2010. I juli år 

2010 blev också DGPRs vicepresident André Kagwa Rwisereka mördad (FH 2011). Även om 

Paul Kagame och hans parti RPF inte var helt ensamma på valsedlarna lyckades de avlägsna 

de största motståndarna och vinna valet komfortabelt med 93,08 procent av rösterna och vann 

mot den största utmanaren Jean Damascene Ntawukuriryayo som endast fick 5,15 procent av 

rösterna (Africanelections 2014).  RPF och tutsieliten sitter fortfarande på den yttersta 

makten. Med koalition med andra partier fortsätter RPF att behålla sin maktställning. År 2010 

var 17 av 18 av ministrarnas permanenta sekreterare var från RPF. 15 av dessa 17 var också 

tutsi.  
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Den senaste rapporten i ordningen, från år 2014, och mestadels behandlar år 2013, handlar 

främst om parlamentsvalet som hölls detta år. Koalitionen ledd av RPF, fick över 76 procent 

och tog 41 platser i underhuset. Valprocessen ska ha gått fredligt, fritt och rättvist till även om 

den Östafrikanska gemenskapen (EAC) rapporterade om avsaknad av oppositionspartier vid 

vallokalerna, vilket ökade möjligheten till att RPF kunde manipulera valet. Rwandas nästa val 

är presidentvalet år 2017, då det ryktas om att Kagame ska söka en tredje mandatperiod, vilket 

skulle innebära att konstitutionen måste ändras (FH 2014). 

 

Trots alla restriktioner som regeringen gör i det politiska och civila livet är Rwanda 

ekonomiskt starka. Rwanda kom på 52:a plats av 185 länder i Världsbankens index för hur 

lätt det är att göra affärer med landet år 2013, vilket ger landet den tredje bästa placeringen i 

sin region. Landet rankas även som 66:e av 148 ekonomier i World Economic Forums Global 

Competitiveness Report åren 2013-2014 (FH 2014). En god ekonomisk tillväxt har Rwanda 

haft sedan 2010 , då den har legat på 7,5 procent. Det beror till stora delar på ett stort 

internationellt bistånd som har förbättrat kaffeexport och ökat framställningen av spannmål 

och potatis.  

 

Stora framsteg har gjorts vad gäller FN:s millenniemål. Uppskattningsvis beräknas 

fattigdomen minskat med 12 procent från år 2008. Totalt innebär det att nära en miljon 

människor lyfts ut ur fattigdom. När det gäller barnadödligheten har Rwanda uppnått det 

fjärde millenniemålet, vilket är att minska barnadödligheten med två tredjedelar. Problem med 

HIV och AIDS är under kontroll då 90 procent av befolkningen har tillgång till behandling 

och provtagning av sjukdomen (UNDP 2014). 

 
Andra positiva utvecklingar handlar främst om att det tillkommit flera statliga åtgärder för att 

motverka korruption. Flera regeringstjänstemän har fått sparken och åtalats för korruption, 

maktmissbruk och förskingring. Rwanda fortsätter därför att stiga i Transparency 

Internationals korruptionsindex och hamnar år 2010 på 66:e plats av 178 tillfrågade länder 

(FH 2011). En positiv trend går att följa under denna period, 2013 låg Rwanda på 49:e plats 

av 177 länder i samma index (FH 2014). 

 

3.5.2 Medborgerliga rättigheter 

Rättssystemet har de senaste åren förbättrats även om rättsväsendet inte helt är oberoende av 

den verkställande makten. Fler försvarsadvokater vid rättegångar, förbättrad utbildning för 
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personal och omskrivna lagsamlingar är tre exempel på reformer som genomförts (FH 2011). 

Andra framsteg under denna period är främst att Rwanda undertecknat protokollet till den 

afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter. Det innebär att även enskilda och icke-statliga 

organisationer kan driva ärenden som rör mänskliga rättigheter (FH 2014). 

 
Press- och mediefriheten under denna period präglas av många juridiska restriktioner som 

kränker pressfriheten. Flera pressfrihetsgrupper har anklagat regeringen för att ha hotat och 

skrämt flertalet journalister. Det finns flertal exempel. Under sommaren år 2010 inträffade två 

incidenter på landets två största oberoende tidningar. Både Umuco och Umuvugizi förbjöds i 

sex månader och båda dess redaktörer flydde landet med dödshot. Vice chefredaktören för 

Umuvugizi, Jean-Léonard Rugambage dödades efter han hade skrivit om ett mordförsök på en 

militärgeneral. Exemplen är bara några i raden och uppskattningsvis drabbades ett 30-tal 

tidningar, tidskrifter och radiostationer av statliga restriktioner (FH 2011). 

 

Det är flera nya restriktioner mot pressfriheten och journalister som är de största händelserna 

år 2011 och 2012. Flera av förbudet som bestämdes året innan gällde även detta år. I februari 

år 2011 dömdes journalisterna Agnés Uwimana Nkusi och Saidati Mukakibibi till 17 och 7 

års fängelse för att förnekat folkmordet och uppmanat till civil olydnad. I november 2011 

sköts redaktören för Inyenyeri News Charles Ingabire till döds i Uganda efter flytt Rwanda 

med dödshot. Ingabire var en frispråkig kritiker av Kagame och hans regim (FH 2012). I 

november bötfälldes och dömdes exempelvis redaktören för tidningen Kinyarwandan, Stanley 

Gatera. Han fick ett års fängelse för könsdiskriminering och anstiftan till ”splittring” i en 

debattartikel (FH 2013). 

 

Trots motgångar präglades denna period av vissa framgångar. Möjligheten för medborgarna 

att fritt uttrycka sig i sociala medier har ökat de senaste åren. Där har Kagame och RPF 

diskuterats på ett allt mer kritiskt sätt. Regeringen har dock kontroll över kommunikationen 

över Internet och den statliga censuren har ökat de senaste åren. Regimkritiska tidningar har 

flera gångar haft avbrott och stängda internetsidor (FH 2014).  

 

Organisationsfriheten har som tidigare perioder präglats av kränkningar, trots att 

fackföreningarna fungerar relativt bra. Som tidigare berörts accepterar konstitutionen 

förenings- och organisationsfrihet. Verkligheten är dock någon annan. Precis som tidigare år 

är organisationer som ”splittrar” befolkningen otillåtliga. Då andra organisationer förbjudits 
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av den anledningen, leder det till att mindre organisationer skapas som kritiserar RPF och 

Paul Kagame.  

 

Fackföreningarna har en bra relation med regeringen och är hyfsat oberoende. Trots det är det 

förbjudet för statligt anställda att gå in i fackföreningar och listan som tidigare år är överdrivet 

lång inom vilka tjänster man får strejka eller inte existerar även år 2010 (FH 2011). 

 
Skyddet mot likarättigheter finns men mellan män och kvinnor är det fortfarande ojämlikt. 

Även om konstitutionen kräver att det ska finnas 30 procent kvinnor i respektive kammare är 

diskriminering fortfarande vanligt. Utöver en hög andel kvinnor i de två kammarna är 

talmannen i underhuset och överdomare av högsta domstolen tvåkvinnor (FH 2011). 
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4. Analys 
I detta kapitel kommer materialet att analyseras utifrån de operationella kriterierna, som 

beskrevs i kapitel två. Varje period kommer att möta Dahls och van de Walles kriterier, vilket 

kommer att mynna ut i slutsatser som kan läsas i kapitel fem.  

4.1 Subkulturer, splittringsmönster och statlig effektivitet 

 

4.1.1 Varje subkultur har möjlighet att delta i politiska processer. 

Första perioden. 

Efter förödelsen av folkmordet enades de olika politiska partierna i landet att samarbeta då 

medlemmar från alla partier utan de ansvariga för folkmordet fick delta. Att förbjuda de två 

hutuextremistiska partierna var nödvändigt för att skapa en nationell enighet. Att RPF som 

lyckades stoppa inbördeskriget och folkmordet var huvudaktör till en början är oundvikligt. 

Fram till millennieskiftet var Bizimungu president och han var hutu. Även om Paul Kagame 

från RPF ersatte honom tillsatte han en hutu som premiärminister. Trots dessa försök att låta 

tutsier och hutuer styra landet var den yttersta makteliten tutsidominerad. Det fanns alltså en 

drivkraft av att ena landet från RPF:s sida, men också att ensamt styra det. Faktumet att 70 

procent av tjänster rörande maktstyre innehölls av tutsibefolkningen år 2002 är Dahls första 

kriterium inte uppfyllt. Det andra faktumet att 12 ministrar av 16 hade en permanent 

sekreterare från RPF och att resterande fyra var tutsier säger också en hel del genom att en 

minoritet (tutsi) styr över en majoritet (hutu).   

 

Under det kommunala valet år 2001 var det tydligast att Dahls första kriterium inte 

uppfylldes. Valprocessen präglades inte av möjligheter för subkulturerna eller nationell 

enighet. Då RPF förbjöd politiska partier och endast kandidater fick ställa upp hindrades 

subkulturer att delta i den politiska processen. Att RPF förtrycker befolkningen med rösttvång 

och hot är ett sätt att behålla sin maktställning. De uppmärksamma fallen av politiker i exil 

och beslutet att ge den förra presidenten husarrest för att han skulle starta ett nytt parti bidrog 

inte heller till deltagande för subkulturer. Istället för deltagande lyckades RPF använda 

nationell enighet som ett argument för att hindra subkulturer att delta och befästa sin makt. 

Första perioden är inte kompatibel med Dahls kriterium.    
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Andra perioden. 

Den nya konstitutionen som tillkom år 2003 garanterar politisk pluralism och att verkställande 

makten är oberoende av den lagstiftande och dömande. Eftersom konstitutionen fokuserar på 

nationell enighet och förhindrande av ett nytt folkmord finns det en drivkraft hos regeringen 

att bevara nationen och fortsätta arbete för nationell enighet. Den nya konstitutionen är därför 

passande till Dahls kriterium då varje subkultur har möjlighet att delta i det politiska livet.  

 

Parlamentsvalet som hölls år 2003 vittnade om något annat än vad konstitutionen lovar. Ett 

sätt att se på RPF:s strävan efter nationell enighet är att det hindrar politisk pluralism. Det 

innebär att Dahls kriterium i realiteten inte överensstämmer med verkligheten. Paul Kagame 

och RPF fick i alla fall 73,78 procent av rösterna och därmed 40 platser i underhuset av 53 

valbara. Av dessa 40 har RPF 33 och resterande 7 är uppdelade mellan samarbetspartierna. 

Koalitionen med RPF i spetsen och Paul Kagame som president har full makt och kan i 

princip göra vad de vill. Det finns i alla fall en önskan om koalition hos de små partierna som 

samarbetar med RPF och även premiärministern är hutu så finns det likheter med Dahls 

kriterium. 

 

Det som dock gör att Dahls kriterium inte är aktuellt i denna period är att olika odemokratiska 

strategier används innan valet för att vinna det. Trots att konstitutionen garanterar politisk 

pluralism stramar RPF åt det politiska livet. Även om valet år 2008 var relativt lugnt och 

demokratiskt var det första valet med den nya konstitutionen odemokratiskt. RPF och Paul 

Kagame lyckas att eliminera sina oppositionsmotståndare och då samtidigt hindra olika 

subkulturer att delta i politiska processer. Nationell enighet används alltså även när RPF 

själva vill dra nytta av något. Det främsta exemplet är när MDR förbjöds innan 

parlamentsvalet år 2003. Det största oppositionsparitet som MDR var bestod mestadels av 

hutuer dessutom. Även om flera partier sitter i koalition i underhuset sker mycket av politiken 

utanför underhusets väggar. När oppositionspolitiker och partier förbjuds och tystas hindras 

också subkulturer att delta.  

 

Denna period såg väldigt lovande ut när konstitutionen tillkom. Skulle den följas och 

respekteras skulle Rwanda ha ett bättre mått hos FH. Det är just bristen på respekt för 

konstitutionen som är det största problemet. Det politiska livet och de politiska processerna är 

inte transparenta och präglas av förtryck och rädsla. Vem vill delta när det rapporteras om 

förtryck, förbud och hårda straff? Nationell enighet används som ett uttryck för att använda så 
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stor makt som möjligt. Utifrån det empiriska materialet för denna period och med 

utgångspunkt från Dahls första kriterium är Rwanda ett land som inte låter varje subkultur få 

delta.  

 

Tredje perioden.  

Enligt konstitutionen har subkulturer och partier rätt att delta i de politiska processerna, så 

länge partier inte uppmanar till ”splittring” och folkmord. I parlamentsvalet år 2013 vann som 

nämnts RPF med sin koalition av olika partier. Eftersom RPF även detta val är det största 

partiet, så är det givet att det finns önskemål för de små partierna att ingå i en koalition.  

 

Eftersom den politiska pluralismen är begränsad då oppositionspartier och 

oppositionspolitiker förbjuds så har RPF ”kontroll” över sina samarbetspartier och kan därför 

själva utöva makt över dagordningen. Ett bevis för detta är fördelningen av platser i 

underhuset, där RPF är överlägset. Detta faktum är inte helt kompatibelt med vad Dahl menar 

med att varje subkultur har möjlighet att delta. Det verkar officiellt finnas en drivkraft av 

nationell enighet, men en önskan om att varje subkultur kan få majoritet är inget RPF tar 

hänsyn till. Ett bevis för att RPF och regeringen inte tar hänsyn till den drivkraften Dahl 

betonar är att 17 av de 18 ministrarna har permanenta sekreterare från RPF. Eftersom 15 av 

dessa är tutsier verkar detta inte ens stämma överens med deras officiella drivkraft om 

nationell enighet. Ett tutsidominerat styre är inte att låta varje subkultur få delta i politiska 

processer. Framförallt när tutsibefolkningen är Rwandas minoritet med 14 procent av 

befolkningen. Utifrån Dahls teori verkar det inte i praktiken vara så att varje subkultur har 

möjlighet att delta. Den officiella bilden av Rwanda är nationell enighet, men i praktiken är 

den politiska sfären tutsidominerad. Första kriteriet är inte kompatibelt med den tredje 

perioden.  

4.1.2 Existens av överenskommelser mellan subkulturerna som har som 
syfte att ge hög grad av säkerhet mellan subkulturerna. 

 

Första perioden. 

Eftersom den första perioden avser den första tiden efter folkmordet är det givet att det finns 

en strävan mellan tutsier och hutuer att prioritera säkerhet mellan subkulturerna och i 

samhället i övrigt. Att förbjuda hutuextremistiska partierna MRND och CDR kan ses som 

överenskommelser mellan de andra partierna för att säkerställa säkerhet efter en våldsam och 
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blodig tid. Den första regeringen efter folkmordet var även en med medlemmar från alla 

partier utan dessa två. Även om RPF dominerade det politiska livet så fanns det i alla fall 

någon typ av säkerhet då MRND och CDR förbjudits. Detta åtagande garanterar någon form 

av trygghet, vilket Dahl poängterar.  

 

Säkerheten var dock utanför parlamentet svag de första åren efter folkmordet. I en tid som 

präglats av vem som är god och vem som är ond finns det ingen ömsesidig trygghet. 

Argumenten för att det inte fanns någon ömsesidig trygghet bottnar också i att flera högt 

uppsatta hutuer avsattes, avrättades och flydde i exil. RPF och tutsieliten kunde bl.a. därför 

befästa sin makt. Tydligt att eliten var tutsidominerad var att, som tidigare nämnts, 12 av 16 

ministrar hade permanenta sekreterare från RPF. Alla subkulturer var i realiteten inte 

representerade.  

 

Dahl betonar ett proportionellt system när kandidater ska väljas in i parlamentet. Detta fanns 

inte under den första perioden och därför kan den första perioden ses som tämligen osäker 

subkulturer emellan. Om det finns en enighet mellan subkulturerna är svårt att veta helt 

säkert, men utifrån Dahls teoretiska utgångspunkt verkar inte finnas någon enighet. Den 

största motiveringen till det är att det inte existerar någon vetorätt för subkulturerna som rör 

subkulturella problem. Det är en viktig överenskommelse för att garantera trygghet mellan 

subkulturerna. Som tidigare nämnts är tutsibefolkningen en minoritet och hutubefolkningen 

en majoritet i Rwanda. Det verkar verkligen rimligt att hutuer har någon form av vetorätt i 

subkulturella frågor. Samtidigt undrar jag vilken betydelse icke-existensen av vetorätt haft för 

den lilla minoriteten twa. Eftersom lagar koncentrerar sig på nationell enighet istället för 

etnicitet, borde det vara svårt för twa-befolkningen att hävda sina rättigheter. En vetorätt för 

denna befolkning borde egentligen också vara aktuellt. Dahls andra kriterium uppfylls i en 

liten utsträckning, men två stora överenskommelser som Dahl skriver om uppfylls inte. Dessa 

är proportionell representation i parlamentet och vetorätt. Sammantaget kan Dahls kriterium 

inte ses som uppfyllt under den första perioden.  

 

Andra perioden. 

År 2003 tar Rwanda en positiv riktning vad gäller politiska reformer. Den nya konstitutionen 

som började gälla år 2003 skapar en viss trygghet mellan subkulturerna, men den är märkbart 

liten. Dahl skriver att det rör sig om en ömsesidig trygghet för varje subkultur att 

representeras i parlamentet. Det finns alltså möjlighet att få bli representerad i parlamentet, 
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men att kandidera med utgångspunkt för någon etnicitet är inte tillåtet. I detta fall blir det 

svårt för den minsta minoriteten twa och den största majoriteten hutu att hävda sina 

rättigheter.  

 

Det finns som sagt artiklar i konstitutionen som endast har till syfte att skapa trygghet, som 

exempelvis artikel 9, vilket beskriver hur ett nytt folkmord ska förhindras. Jag menar att 

utifrån denna utgångspunkt menar RPF och regeringen att politiska partier eller organisationer 

som grundar sig på etniska frågor skapar osäkerhet. Utifrån Dahls teoretiska utgångspunkt är 

det istället viktigt att subkulturerna kan delta för att på sådant sätt skapa en ömsesidig 

trygghet. Det som denna konstitution handlar om är även den proportionella representation 

som Dahls poängterar är en viktig överenskommelse. Artikel 77 i konstitutionen, vilket säger 

att det är proportionell representation i underhuset med en femprocentsspärr stämmer bra 

överens om en del i Dahls andra kriterium. Trots detta verkar det inte spela någon roll. Valet 

år 2003 dominerades av RPF då de själva fick 33 platser och med sin koalition 40. 

Oppositionspartiet MDR som skulle bli den största oppositionsparitet eliminerades ju innan 

valet. Försvinner motståndarna blir valet en relativt enkel match. Valet har ju som tidigare 

konstaterats blivit ifrågasatt, då även observatörer från EU rapporterat om valfusk. 

Parlamentsvalet år 2008 fick nästan samma utgång men var enligt observatörer lugnare och 

fredligare än tidigare. Istället för att förbjuda partier lyckades man istället kontrollera 

pressfriheten på ett sätt som var till dess fördel. 

 

Något som är anmärkningsvärt och är en motivering till varför andra perioden inte stämmer 

överens med Dahls kriterium är kvoteringen av kvinnor som konstitutionen garanterar. 

Konstitutionen kräver att 30 procent av platserna i underhuset och senaten ska tillfalla 

kvinnor. Det har som sagt gjort att Rwanda är världsledande på jämställdhet inom den 

lagstiftande makten. Denna artikel i konstitutionen bidrar inte till säkerhet mellan subkulturer. 

Regeringen verkar prioritera kvoteringen över den infekterade etniska debatten. Att följa 

Dahls kriterium och istället garantera att varje subkultur kvoteras in ökar ju säkerhet och 

rättighet. Tas etniska frågor bort från dagordningen riskerar säkerheten att bli ännu sämre. 

Slutligen garanterar inte konstitutionen att varje subkultur har tillgång till någon form av 

vetorätt. Denna vetorätt är långt ifrån att implementeras. Eftersom betoning ligger i nationell 

enighet och inte etnicitet kommer inte subkulturella problem upp på agendan. Utifrån Dahls 

teoretiska perspektiv är detta negativt för demokratiseringens utveckling i landet.  
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Tredje perioden.  

En hel del likheter går att se mellan den andra perioden och den tredje perioden vad gäller 

Dahls andra kriterium. Samma konstitution gäller fortfarande och verkligheten ser nästan 

likadan ut. Eftersom dessa ömsesidiga säkerheter främst riktar sig till representation i 

parlamentet är det nödvändigt att koncentrera sig på 2013 års parlamentsval. Även om 

presidentvalet år 2010 var omtalad eftersom oppositionspolitiker försvann och mördades är 

det valet ändå sekundärt i detta fall. Parlamentsvalets utfall liknar 2003 och 2008 års val. RPF 

med koalition tog 41 platser av 53 vilket innebär att dessa har absolut majoritet i underhuset. 

Problematiken i detta, utifrån Dahls teori, är att RPF kan kontrollera dagordningen och betona 

nationell enighet istället för etnicitet. Partier har möjlighet att representeras i parlamentet men 

med eller utan RPF har oppositionen inte mycket att säga till om. Det är olyckligt ur ett 

demokratiskt perspektiv.  

 

Precis som i andra perioden har RPF ett tydligt grepp om det politiska men även det civila 

livet, vilket gör att nationell enighet kan prioriteras. Det i sin tur kan diskriminera den lilla 

minoriteten twa och majoriteten hutu som inte kan hävda sina rättigheter. När partier med 

utgångspunkt på etnicitet inte är tillåtet är det svårt för dessa subkulturer att komma till tals. 

Detta dilemma skulle egentligen klaras upp en aning om en vetorätt existerade vad gäller 

subkulturella frågor, precis vad Dahl menar. Finns en vetorätt riskerar inte tutsieliten styra 

över en majoritet och en liten minoritet. Det finns självklart en risk att dagens politiska klimat 

skapar frustration då det är oerhört svårt att upprätthålla en opposition gentemot RPF. Detta 

kriterium uppfylls inte denna period.  

 

4.1.3 Insikten att en demokrati kan åtgärda nationella problem 

 

Första perioden. 

Denna period led självklart av en del stora problem direkt efter folkmordet. Stora problem 

med diskriminering har landet haft efter folkmordet. Dels direkt mot hutuer, men även den 

indirekta diskrimineringen mot de andra subkulturerna när politiken styrs av tutsieliten trots 

en samlingsregering upprättats. De tidigare exemplen med permanenta sekreterare och 

åtråvärda tjänster i politiken är något som präglat första perioden. Denna diskriminering sker 

möjligtvis inte helt öppet, men detta faktum talar ändå för sig själv.  
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Andra grupper som diskriminerats under denna period är journalister och andra personer inom 

media som varit regimkritiska. Istället för att åtgärda problem med deras utsatta situation är 

det regeringen och RPF själva som förtrycker pressfriheten för att kunna eliminera 

motståndare och befästa sin makt.  

 

Denna period har ju som tidigare nämnts också problem med diskriminering av kvinnor, då 

våldet mot kvinnor existerar i stor utsträckning. Detta nationella problem är något som 

regeringen och RPF inte heller gjort något åt. 

 

Andra nationella problem rör främst de medborgerliga rättigheterna. Akuta problem som att 

säkerställa rättvisa efter folkmordet var något som påbörjades. Först och främst inrättade FN 

tribunalen i Tanzania som dömde människor för grövre folkmordsbrott. Rwanda själva 

upprättade Gacacca, vilket ses som ett stort framsteg för kampen för rättvisa. Införandet av 

Gacacca åtgärdade nationella problem åren efter folkmordet. En stor anledning är att 

domstolen behandlar brott av lägre grad i jämförelse med tribunalen i Tanzania. 

Sammanfattningsvis är det vissa problem som åtgärdas medan vissa lämnas därhän. 

Nationella problem med hänsyn till nationell enighet verkar vara av högsta prioritet och därför 

bör Dahls kriterium här inte vara uppfyllt. 

 

 

Andra perioden. 

Flera nationella problem har i och med konstitutionen har åtgärdats. Främst rör det sig om att 

konstitutionen garanterar ett mer jämlikt samhälle mellan män och kvinnor då kvinnor numera 

ska inneha minst 30 procent av plasterna i underhuset och senaten. Flera framsteg inom 

grundskolan för en jämlikare skola mellan flickor och pojkar skedde också. Trots att våld mot 

kvinnor fortfarande är vanligt under denna period implementeras åtgärder som löser nationella 

problem som jämställdhet i den nationella makteliten och inom skolväsendet.  

 

Under den andra perioden har även regeringen vidtagit kraftiga åtgärder mot korruption, 

vilket kan ses som en strävan efter att åtgärda nationella problem som statlig effektivitet. 

Inrättande av flera statliga institutioner mot korruptionen och Paul Kagames egna initiativ då 

han avsatt flera ambassadörer och ministrar pekar åt åtgärder mot korruptionen. Under hela 

perioden har Rwanda klättrat från 121 till 89:e plats i Transparency Internationals 
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korruptionsindex. Åtgärder har gjorts och fått en positiv effekt. Denna typ av åtgärd är 

förenlig med vad Dahl anser i sitt tredje kriterium.  

 

Under denna period har även införandet av Gacacca varit en effektiv åtgärd för att påskynda 

processen mot skyldiga människor som deltagit i folkmordet. I detta sammanhang ska också 

tilläggas att nya tjänstemän och nya lagar med respekt för mänskliga rättigheter börjat 

tillämpas under andra perioden. År 2009 tog arbetet med Gacacca slut och då hade 

uppskattningsvis 1,5 miljon ärenden prövats. Trots detta har den dömande makten svårt att 

skiljas från den verkställande. RPF har stor kontroll på vem som blir domare eller inte, vilket 

påverkar rättssystemet negativt. Det akuta problemet att åtala skyldiga till folkmordet har varit 

ett akut problem som Rwanda med hjälp av RPF och Paul Kagame lyckats bra med utifrån 

Dahls teoretiska kriterium.  

 

Ett av landets största problem som förblir olöst är förtrycket mot organisationsfriheten och 

pressfriheten. Under hela perioden har media varit statligt kontrollerad vilket har bromsat den 

politiska pluralismen framförallt. Journalister lever under förtryck eller i exil om regimen 

kritiseras på något sätt. Dessa två medborgerliga rättigheter är regeringens främsta styrmedel 

för att befästa sin makt. Detta är ett problem nationellt som regeringen istället motarbetar. 

Enligt Dahl kan detta vara något som kan leda till besvikelse eller förakt gentemot den 

styrande regeringen. Vad gäller dessa problem går inte Dahls kriterium att känna igen.  

 

Samtidigt är denna period startskottet för den positiva ekonomiska utveckling som landet idag 

har. Den ökade produktionen ökade den ekonomiska tillväxten i slutet av denna period. Med 

denna utgångspunkt undrar jag om medborgare i landet verkligen ser förtrycket mot 

pressfriheten och organisationsfriheten som ett nationellt problem. Det tåls att diskutera, fast 

inte i denna studie. Sammantaget är denna en period där regeringen och RPF verkligen gjort 

framsteg i att lösa nationella problem men endast de nationella problem de själva anser. Kamp 

mot ett jämlikare samhälle och ett korruptionsfritt samhälle pågår, fast det verkar som 

åtgärder för att skifta fokus från etniska frågor. Pågår detta alltför länge kan det frustrera 

befolkningen och i värsta fall avpolitisera etniska frågor. Trots framsteg finns det allvarliga 

problem som innebär att medborgare inte inser att en demokrati kan lösa problem. Detta 

kriterium är inte uppfyllt denna period.  
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Tredje perioden.  

Denna period har verkligen handlat om kampen mot korruption, vilket har gjort att Rwanda 

klättrat från 66:e plats till 49:e denna period i Transparency Internationals korruptionsindex. 

Att år 2013 ligga på 49:e plats är anmärkningsvärt då det endast var 20 år sedan det var 

folkmord i landet. Åtgärder då tjänstemän åtalas för korruption och maktmissbruk löser stora 

nationella problem. Rwanda ses ju exempelvis idag som det minst korrupta landet i hela 

Afrika. Dessa åtgärder som bevisligen fungerar stämmer överens med Dahls tredje kriterium 

som avser hur väl nationella problem kan lösas.  

 

Stora internationella bistånd har även gjort att Rwanda har en god ekonomisk tillväxt denna 

period. Exporten av kaffe och produktion av spännmål och potatis har gjort landet rikare. 

Enligt Världsbanken är Rwanda också det tredje bästa landet i regionen att göra affärer med. 

World Economic Forums Global Competitiveness Report rapporterar att Rwanda dessutom 

har välfungerande institutioner och liten statlig inblandning i ekonomin. Det kan alltså 

konstateras att Rwanda ekonomiskt sätt har genomgått stora positiva förändringar denna 

period. Dessa fakta kan också indikera att Rwanda åtgärdat nationella problem som rör dess 

ekonomi. 

Framstegen vad gäller millenniemål är ett lyft som är kompatibelt med Dahls kriterium. 

Minskningen av fattigdom, det fjärde målets avklarande och HIV och AIDS spridningen är 

under kontroll bevisar detta. 

 

Nationella åtgärder vad gäller lika rättigheter och respekt för mänskliga rättigheter syns under 

denna period i vissa fall. Rättssystemet har genomgått reformer som innebär att enskilda och 

icke-statliga organisationer kan driva ärenden om mänskliga rättigheter. Lika rättigheter ska 

garanteras enligt konstitutionen. Ett problem som förblir olöst från regeringen och kan göra 

hutubefolkningen frustrerade är att minoritetsgruppen tutsi särbehandlas i många fall. I 

konkurrens om jobb och stipendier blir istället hutubefolkningen diskriminerad. Detta 

allvarliga problem är inte kompatibelt.  

 

Ett stort nationellt problem som går olöst år efter år som regeringen inte gör något åt är 

pressfriheten som är statligt kontrollerad. Precis som i de andra två perioderna kränks 

pressfriheten och journalister då regeringen kritiseras på olika sätt. Hot, misshandel, exil och 

mord har som tidigare nämnts varit vanligt under denna period. Eftersom ett nationellt 

problem kan vara något som andra än regeringen anser så är detta problem olöst. Samma sak 
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gäller organisationsfriheten som är reglerad. Organisationer som ”splittrar” befolkningen och 

grundar sig på etnicitet är inte tillåtna. Enligt mig drabbar detta hutubefolkningen som lever i 

majoritet, men framförallt twabefolkningen som lever i minoritet. Medborgerliga rättigheter 

kränks för att kontrollera det politiska livet. Kränkningen av pressfriheten är något som inte är 

kompatibelt med Dahls tredje kriterium. Trots en del kränka medborgerliga rättigheter är 

denna period i många avseenden likt Dahl tredje kriterium. Framstegen inom fattigdom, 

barnadödlighet och kontrollen av HIV och AIDS är något som ger avtryck på medborgarna. 

Denna period uppfyller Dahl tredje kriterium.  

 

4.2 Africa’s Range of Regimes 

 

4.2.1 I länder som vare sig är demokratier eller autokratier är kampen mot 

korruption ett viktigt redskap för ökad demokratisering. 

Kampen mot korruption är något Rwanda verkligen prioriterat under dessa drygt tjugo åren 

efter folkmordet. Den verkliga starten på arbetet går dock tillbaka till år 2004 då rättssystemet 

reformerades då domare anklagats för inkompetens och korruption. I samma veva instiftades 

flera statliga institutioner som skulle kontrollera att korruption inte existerade. Transparency 

Internationals årliga korruptionsindex är ett mått på att Rwanda inte bara gjort reformer mot 

korruption för sken skull, utan att landet blivit mindre korrumperat och stigit i mätningarna. 

Från åren 2005 till 2013 har Rwanda varit på 83:e plats, året efter på 121:e plats och till sist 

49:e plats 2013. Mätningarna är en tydlig indikator på att Rwandas reformer mot korruption 

fungerar och att dessa är högt uppe på agendan. Mätningarnas goda resultat i förhållande till 

den korta tiden har även gjort Rwanda till Afrikas minst korrupta land. Van de Walles första 

kriterium är förenligt med Rwandas åtgärder mot korruption och därför uppfylls. Rwanda har 

en ökad chans till demokratisering då detta kriterium uppfyllts.  

 

4.2.2  Ett parti i opposition får i det första valet en tredjedel av platserna i 

parlamentet. 

Det andra kriteriet tar oss tillbaka till tiden kring självständigheten. Två olika 

folkomröstningar och ett parlamentsval hölls år 1961. Oavsett hur odemokratiska dessa var så 

handlade de om monarkin skulle vara kvar och om Kigeri V skulle vara kung i fortsättningen. 

Båda frågorna besvarades med ett klart nej, då drygt 79 procent ville avsatta monarkin och 

därmed kungen.  
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Parlamentsvalet som hölls samtidigt resulterade i att Party of the Hutu Emanciation 

Movement (PARMEHUTU) fick 77,58 procent och fick 35 platser i parlamentet av 44. Den 

största utmanaren Rwandese National Union (UNAR) fick 16,87 procent av rösterna och 7 

platser i parlamentet. Det minsta partiet i parlamentet blev Association for Social Promotion 

of the Masses (APROSOMA) med 3, 56 procent och 2 platser i parlamentet. Av detta resultat 

kan konstateras att oppositionspartierna UNAR och APROSOMA fick tillsammans drygt 20 

procent av platserna vilket inte motsvarar en tredjedel. Då PARMEHUTU fick nära 80 

procent av platserna i parlamentet och oppositionen inte verkar vara enad fylls van de Walles 

andra kriterium inte upp. Detta historiska val ökar inte chansen för demokratisering. Det ska 

också påpekas att första valet efter folkmordet år 2003 pekar åt samma håll som valet år 1961. 

RPF med sin koalition fick drygt 75 procent av platserna medan Social Democratic Party 

(PSD) och Liberal Party (PL) fick 25 procent av platserna. Att oppositionen skulle vara enad 

råder det dessutom tvivel om. Sammantaget innebär detta att oavsett hur man definierar 

”första valet” uppfylls inte van de Walles andra kriterium utifrån ovanstående analys. 

 

4.2.3 Demokratin blir kraftlös i framtiden om det förekommer personliga tvister 

och svaga partier i det tidigaste skedet av ett lands demokrati.  

Vilken tidsperiod som än anses vara tidigaste tidsperioden av Rwandas demokrati, år 1961 

eller år 2003 finner vi samma resultat. PARMEHUTU fick 35 plaster av 44 i parlamentsvalet 

år 1961, vilket motsvarar drygt 80 procent av platserna. Det ses som ett starkt valresultat för 

partiet och partiet kan därför ses som ett starkt parti. Vad gäller RPF med sin koalition så fick 

de 40 av 53 plaster i parlamentet år 2003, vilket motsvarar drygt 75 procent av platserna. Det 

ska också ses som ett starkt valresultat för partiet och RPF borde därför ses som ett starkt 

parti.  

 

Personliga dispyter kan egentligen härledas till tiden innan folkmordet och tiden efter. En 

potentiell personlig dispyt eller i alla fall turbulens inom den yttersta makteliten kan ha 

funnits år 1973 då landets första president Kayibanda avsattes genom en kupp av Juvénal 

Habyarimana som styrde fram till sin död år 1994. Det finns en likhet med denna händelse 

som är värt att poängteras. En dispyt inom den yttersta makteliten skedde nämligen också 

efter folkmordet år 2000, då landets första president efter år 1994 avsattes av landets 

nuvarande president Paul Kagame. Det finns här en potentiell likhet som är värd att belysas. 
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En motivering till varför jag anser att det bör belysas är att van de Walle påpekar att om det 

existerar personliga dispyter kan etnisk fragmentering ske och regeringen kan potentiellt 

manipulera framtida oppositioner. Av historien att döma skedde etnisk fragmentering efter år 

1973 och efter år 2000 skedde förtryck mot oppositionen av regeringen.  

 

Även om det skett potentiella personliga dispyter i historien har det även funnits fler starka 

partier än svaga. Utifrån ovanstående analys är Van de Walles tredje kriterium uppfyllt.  

 

4.2.4. Institutionell erfarenhet av demokratiska komponenter ökar möjligheter 

för demokratisering. 

Eftersom historiska erfarenheter har betydelse för framtida chanser för demokratisering enligt 

van de Walle är det därför viktigt att analysera demokratiska erfarenheter i Rwandas tidiga 

historia. Folkomröstningen om republik år 1961 är ett demokratiskt inslag i historien. 1973 års 

folkomröstning om en enpartistat utan mandatperioder var inte demokratisk men är en 

institutionell erfarenhet. Den senaste folkomröstningen år 2003 var ett demokratiskt inslag då 

dagens konstitution började gälla. Val till parlamentet och presidentval, även under 

Habyarimanas tid ses som en institutionell erfarenhet. Trots landets blodiga historia finns det 

en hel del demokratiska processer som bidragit till att öka den demokratiska erfarenheten. Det 

är som sagt erfarenheten som står i centrum och inte tidsperioden.  

 

Dagens demokratiska inslag kommer också att öka chansen för demokratisering i framtiden. 

Ser vi till tiden efter folkmordet kommer självklart parlamentsval och presidentsval ha 

betydelse eftersom dessa är demokratiska inslag, även om valen i sig inte är det mest 

demokratiska. Utöver val är även rättsväsendet en institution som bör vara föremål för detta 

kriterium. En blodig tragedi med många offer och förövare kräver någon typ av rättvisa. 

Upprättande av Gacacca och tribunalen i Tanzania har genomgått ett arbete som enligt detta 

kriterium kommer att få betydelser för framtiden. En opartisk rättsprocess kan ses som en 

demokratisk process. Detta kriterium ska utifrån ovanstående analys ses som uppfyllt. 

 

4.2.5 Det är genom en kraftfull kapacitet som staterna kan tjäna människors tillit 

och skapa legitimitet. Det krävs därför en viss nivå av kapacitet för att en viss 

grad av demokrati kan skapas. 

Detta kriterium liknar Dahls tredje vilket berör statens förmåga att lösa nationella problem. 

Dessa kan som vi konstaterat vara ekonomiska, men även politiska. Legitimiteten stärks då 
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problem når en lösning. Först och främst är kampen mot korruption i detta kriterium relevant 

och är ett problem som Rwanda arbetar med. Placeringen i Transparency Internationals 

korruptionsindex är ett välgrundat exempel då utvecklingen går åt rätt håll. Att rättssystemet, 

ekonomin och andra institutioner genomgått reformer för att minska korruptionen har skapat 

någon typ av legitimitet mot staten. Flera positiva ekonomiska utvecklingar har de senaste 

åren inträffat i Rwanda. Kombinationen av att vara en stor mottagare av internationellt bistånd 

och förbättrad export och produktion har ökat den ekonomiska tillväxten i landet. Positiva 

framsteg mot fattigdomsbekämpning har bidragit till att fattigdomen minskat med 12 procent 

sedan år 2008. Rwanda har också klarat av det fjärde millenniemålet som handlar om att 

minska barnadödligheten med två tredjedelar. Att 90 procent har tillgång till provtagning och 

behandling av HIV är ett stort framsteg som gjorts. Dessa positiva utvecklingstendenser är 

inte bara imponerade med tanke på att folkmordet endast för tjugo år sedan. Tendenserna 

stärker även legitimiteten. Problematiken när legitimiteten stärks kan dock vara att människor 

nöjer sig med sociala framsteg och ställer inte några krav på de politiska rättigheter man enligt 

konstitutionen ändå har. Det kan vara ett av svaren för att landet inte ses som demokratiskt. 

 

Flera andra problem som inte löst skapar inte legitimitet. Att pressfriheten och 

organisationsfriheten kränks och är hotad bidrar inte till ökad legitimitet. Frågan är dock hur 

stor inverkan det begränsade politiska rättigheterna har för en befolkning som allmänt lever på 

jordbruk och är fattigt. Däremot är begränsningen av pressfriheten och organisationsfriheten 

något som enligt det tredje kriteriet inte skapar legitimitet. Dessa problem lämnas nämligen 

olösta. Trots dessa problem finns det trots det en stor kapacitet hos staten, vilket gör att detta 

kriterium kan ses som uppfyllt. Min tolkning, trots kriteriets likhet med Dahl, är att ett land 

med så stor andel människor i jordbruk väger framstegen mer än bakslagen. Det som skiljer 

van de Walle ifrån Dahl vad gäller detta kriterium är att van de Walle betonar kapacitet i 

högre utsträckning än vad Dahl gör. 

 

4.2.6  Desto längre en ledare har suttit vid makten, desto svårare är 

möjligheterna för demokratisering i framtiden. 

Sedan självständigheten år 1961 har Rwanda haft 4 olika presidenter med långa perioder vid 

makten. Det kan ses som relativt få då tanken med självständigheten var starten på 

demokratin. Landets första president Kayibanda var president i 12 år, Habyarimana var 

president i 21 år, Bizimungu i 6 år och Paul Kagame har varit president i 14 år. Tidsepokerna 
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för varje president är relativt långa och flera tillvägagångssätt i övergångarna har inte alltid 

varit helt demokratiska. Det är inte medborgarna som har bestämt hur länge presidenterna 

suttit vid makten. Van de Walle menar att desto längre en ledare suttit vid makten, desto 

svårare blir det att institutionalisera nya demokratiska principer. Konsekvensen av att dessa 

ledare suttit länge är helt enkelt att det blivit svårt att institutionalisera det rwandiska 

samhället. Van de Walles teori kan ge ytterligare ett exempel på varför rwandiska misslyckats 

med sin demokratisering.  

 

Normen att en ledare inte sitter kvar i mer än två mandatperioder är något som innan 

folkmordet inte respekterats i demokratisk mening. Skulle den respekterats skulle det öppna 

nya möjligheter för nya demokratiska normer. Detta kriterium är utifrån ovanstående analys  

uppfyllt, vilket som i sig är något negativt.  

 

4.3 Sammanfattande slutsatser 
Operationalisering 

av 

Dahls tre kriterier 

Första perioden 

1995-2002 

Andra perioden 

2003- 2009 

Tredje perioden 

2010 - 2014 

1. Varje subkultur 

har möjlighet att 

delta i politiska 

processer. 

 

Uppfylls ej 

 

Uppfylls ej 

 

Uppfylls ej 

2. Existens av 

överenskommelser 

mellan 

subkulturerna som 

har som syfte att ge 

hög grad av 

säkerhet mellan 

subkulturerna. 

 

Uppfylls ej 

 

Uppfylls ej 

 

Uppfylls ej 

3. Insikten hos 

medborgaren att en 

demokrati kan 

åtgärda nationella 

problem ska finnas. 

 

Uppfylls ej 

 

Uppfylls ej 

 

Uppfylls  

 

Slutsats: Den subkulturella pluralismen har försvårat demokratisering i Rwanda. 
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Slutsatser: Rwandas möjligheter till demokratisering är små. 

 

 
Kommentar: Observera att begreppet ”uppfylls” inte är positivt i alla sammanhang, eftersom 

vissa kriterier är negativa antaganden (se kriteriet 3 och 6).    

 

 

Operationalisering av van de Walles sex kriterier  

1. I länder som vare sig är demokratier eller autokratier är kampen mot korruption ett 

viktigt redskap för ökad demokratisering. 

 

Uppfylls  

2. Ett parti i opposition får i det första valet en tredjedel av platserna i parlamentet.  

Uppfylls 

ej 

3. Demokratin blir kraftlös i framtiden om det förekommer personliga tvister och svaga 

partier i det tidigaste skedet av ett lands demokrati. 

 

Uppfylls  

4. Institutionell erfarenhet av demokratiska komponenter ökar möjligheter för 

demokratisering. 

 

Uppfylls 

5. Det är genom en kraftfull kapacitet som staterna kan tjäna människors tillit och skapa 

legitimitet. Det krävs därför kapacitet för att en viss grad av demokrati kan skapas. 

 

Uppfylls 

6. Desto längre en ledare har suttit vid makten, desto svårare är möjligheterna för 

demokratisering i framtiden. 

 

Uppfylls  
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5. Slutsatser 
När nu materialet analyserats utifrån kriterierna vet vi vilka kriterier som möter materialet och 

vilka som inte gör det. Detta kapitel kommer att konkret visa vilka slutsatser som kan dras av 

denna studie. Slutsatserna återkopplas samman med studiens två forskningsfrågor.  

5.1. Har en subkulturell pluralism enligt Dahl försvårat 
demokratiseringen i Rwanda? 
Det första kriteriet som avser deltagande för subkulturer är inte kompatibelt med hur det varit 

i Rwanda under alla perioder. Det finns alltså inte någon politisk pluralism för subkulturerna 

under 20 år. Istället har dessa tjugo år präglats av RPF och tutsidominerat styre från 

regeringens sida. Trots att konstitutionen garanterar politisk pluralism och därmed 

subkulturell pluralism betonar regeringen nationell enighet, vilket försvårar deltagande för 

hutu och twabefolkningen. Samtidigt använder RPF begreppet nationell enighet för att 

kontrollera och strama åt det politiska livet hårdare. Förbud mot oppositionspartier och flera 

odemokratiska strategier för att vinna parlamentsval bevittnar detta.  

 

Det andra kriteriet som avser överenskommelser mellan subkulturer för att garantera säkerhet 

är heller inte kompatibelt med hur samhället sett ut i Rwanda efter folkmordet. Trots att 

extremistpartier förbjöds var makteliten RPF och tutsidominerad. Konstitutionen som borde 

garantera säkerhet visar sig istället inte garantera säkerhet mellan subkulturer. Eftersom 

nationell enighet betonas tas etniska frågor borde från agendan, vilket påverkar säkerheten 

negativt för hutu och twabefolkningen.  Trots att underhuset har en proportionerlig 

representation kontrollerar RPF det politiska livet och tar bort etniska frågor från 

dagordningen. Kvoteringen av kvinnor i parlamentet är ett exempel på hur RPF avleder 

fokuset från den infekterade debatten om etnicitet. En vetorätt kan nog heller inte garantera 

säkerhet mellan subkulturerna eftersom begreppet nationell enighet betonas istället för etniska 

rättigheter.   

 

Det tredje kriteriet som avser regeringens förmåga att lösa nationella problem, är en positiv 

indikator när de andra två kriterierna inte uppfylls. Detta kriterium är det ända som det 

rwandiska samhället uppnår. Det är en exceptionell resa Rwanda gjort på 20 år. Placeringen i 

Transparency Internationals korruptionsindex visar att Rwanda är ett av de minst korrupta 

länderna i Afrika. Att ha ett så fungerande rättssystem efter ett folkmord som krävt många 

offer och förövare är en annan åtgärd. Det fjärde millenniemålet är en åtgärd som får 
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medborgare i landet att inse att regeringen kan åtgärda problem. Trots att dessa problem löses 

finns det ett utbrett förtryck mot pressfriheten, organisationsfriheten och politiska 

oppositionen. Detta förtryck har egentligen pågått i 20 år. Det ska dock tas i beaktning att det 

politiska förtrycket inte behöver påverka medborgare negativt, då dessa har genomgått flera 

sociala förändringar. I detta fall rör det sig om ett lyft från fattigdom och minskande av 

barnadödlighet. 

 

För att sammanfatta slutsatserna kan slutsatsen dras att den subkulturella pluralismen som 

avser de tre etniska grupperna i landet har försvårat demokratiseringen. Denna slutsats kan 

dras eftersom studien visat att subkulturella grupper exkluderas från politiska processer och 

att någon säkerhet mellan subkulturerna inte existerar. Trots detta har Rwanda lyckats lösa 

nationella problem som att motverka korruption. Även om framgången i kampen mot 

korruption är ett faktum, diskrimineras yttrandefriheten och mediefriheten. 

 

Det är viktigt att påpeka att det endast är ett av flera svar på varför demokratiseringen gått i 

fel riktning efter folkmordet. Denna studie har valt att endast undersöka vissa faktorer. 

Existens av subkultur är också bara en del av Dahls demokratiseringsteori. Det går därför inte 

att tala i termer om möjligheter till demokratisering utifrån slutsatserna av dessa tre kriterier, 

eller för den delen utifrån Dahls teori. Utifrån Rwandas omständigheter så hindrar den 

subkulturella pluralismen en demokratiseringsprocess eftersom Dahls tre kriterier inte är 

uppfyllda.  

 

5.2. Vilka möjligheter har Rwanda för att demokratiseras enligt 
Nicolas van de Walles teori? 
Resultatet av van de Walles teori kan visa att vissa kriterier uppfyllts som talar för 

demokratisering och vissa som talar emot. Samtidigt finns det andra kriterium som inte 

uppfyllts alls. Sammantaget finns det några aspekter som bör belysas. Rwandas stat är en stat 

med stor kapacitet som lyckats lösa många nationella problem genom åren, främst efter 

folkmordet. En starkare ekonomisk tillväxt, kamp mot korruption och jämställdhetsreformer 

är bara några åtgärder i raden av reformer som löst nationella problem. Däremot är det 

politiska förtrycket det största problemet och Rwandas akilleshäl när det kommer till 

demokratisering. Även om det finns historiska erfarenheter av demokratiska inslag är de 

politiska rättigheterna idag väldigt kränkta. En blandning av svaga oppositionspartier sedan 
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Rwanda blev självständigt, långa tidsperioder för presidenter vid makten och förtryck mot 

press och organisationsfriheten försämrar Rwandas chanser till demokratisering.  Å andra 

sidan anser jag dock att en stor institutionell erfarenhet som får betydelse i framtiden är 

Rwandas kamp mot korruption. Det imponerande arbete som gjorts efter folkmordet som lyft 

Rwanda i Transparency Internationals korruptionsindex betyder kanske mer för framtiden än 

vad de direkta konsekvenserna idag innebär. Sammantaget finns det flera betydande 

institutionella erfarenheter, historiska som nutida som ökar chansen för demokratisering.  

 

Sammanfattningsvis bör Rwandas möjligheter till demokratisering utifrån Nicolas van de 

Walles teori ses som tämligen små. Eftersom historiska erfarenheter får betydelse för 

framtiden borde Rwandas framtid se dyster ut. Ett omfattande förtryck mot oppositionspartier 

och pressfrihet är två av dagens problem som kommer att påverka samhällsutvecklingen och 

hur samhället ser ut i framtiden. En mer akut åtgärd för att öka chansen till demokratisering 

sitter dock Paul Kagame själv på. Det är av stor vikt att han i presidentvalet år 2017 inte 

kandiderar då han suttit i två mandatperioder.  

 

5.3 Avslutande diskussioner 
Denna studie har visat i huvudsak två saker utifrån studiens mer holistiska förståelse då den 

har använt sig av både Dahls och van de Walles teorier om demokratiseringsprocesser och de 

förutsättningar/kriterier som behövs uppfyllas för att blir ett (mer) demokratiserat samhälle. 

För det första att med Dahls teoretiska utgångspunkt kan Rwandas låga grad av demokrati 

förklaras med en stark subkulturell pluralism där subkulturer exkluderas från den politiska 

agendan.  

 

För det andra att med Nicolas van de Walles teoretiska utgångspunkt kan Rwandas 

möjligheter till demokratisering och utifrån de specifika omständigheterna i landet anses dessa 

vara små.  

 

Denna undersökning har kunnat bekräfta tidigare forskning som menar att Rwandas chanser 

till demokratisering ska ses som små. Min slutsats som är likadan är en produkt av 

användningen av Nicolas van de Walles teori. Van de Walles teori har hjälp studien att 

förklara hur det specifika fallet förhåller sig. Då möjligheterna till demokratisering ska ses 

som små bidrar min studie till att Cohen, Reyntjens och van de Walle är en väsentlig skillnad.  
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5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Av fallet och resultatet att döma går det inte att bortse från att fallet Rwanda är komplext och 

flera antal faktorer inte har tagits i beaktning vad gäller denna studie. För framtida forskning 

rörande demokrati och demokratisering finns det anledning att vilja fallet studera Rwanda 

med fler faktorer som ger ökad komplexitet för att förstå fallet och ge det mera djup. De 

existerande teorier i denna studie används för att förenkla en komplex verklighet. Precis som 

Denk och Silander (2010:144) konstaterar kräver en högre komplexitet en större metodologisk 

ansträngning för forskningsområdet.  

 

Mer specifika framtida studier vilket kan bygga vidare på mina är att analysera RPF och 

regeringens retorik när den nationella enigheten analyseras. Som jag belyst i denna studie 

innebär den nationella enigheten i Rwanda att subkulturer får en minskad röst att verka för 

sina etniska rättigheter. Det finns relevans då konsekvenserna av detta är att etniska debatter 

inte tas upp på agendan, vilket i sin tur kan skapa ett förtryck gentemot minoriteter och 

majoriteter. En analys över hur begreppet nationell enighet används och hur etniciteter 

problematiseras är intressant i detta fall. Denna studie skulle även innebära att 

konsekvenserna av den förda politiken i detta avseende analyseras. Vad får begreppet 

nationell enighet för konsekvenser när etniska rättigheter belyses? Eller vad får etniska 

rättigheter för betydelse när nationell enighet belyses? 

 

En utgångspunkt för framtida studier i detta fall kan baseras på den premissen Hans Lödén 

(2005:20) uttrycker. Lödén menar att det är hur den nationella identiteten ser ut som är 

avgörande för om en nationell identitet utgör ett hinder för minoriteters rättigheter. Existens 

av olika identiteter av överordnat och underordnat slag har i tidigare forskning visat sig vara 

ett potentiellt hot för staten när det kommer till att upprätta demokratiska processer. Detta hot 

skulle kunna elimineras med en nationell identitet istället (Lödén 2005:15). Framtida 

forskning bör i detta fall rikta in sig närmare på hur den nationella identiteten är konstruerad. 

Konstruktionen och premisserna för detta kan förhoppningsvis svara på om förekomsten av 

den nationella identiteten påverkad minoriteter negativt.   
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