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Ruanda népirtóinak nyomában. David 
Whitehouse – A francia igazságszolgáltatás és 
az elveszett évtizedek (Seraphim Editions, 2014, 
360 oldal)

1994 tavaszának rettenetes hónapjaiban egy kis 
afrikai országban, Ruandában közel egymillió 
férfit, nQt és gyereket gyilkoltak meg brutá-
lisan. A módszeres megsemmisítés tervezett 
programjában a gyilkosságokat a hadsereg, 
a csendQrség, és emberek gyors gyilkolására 
kiképzett, munkanélküli fiatalokból álló milí-
cia hajtotta végre, primitív fegyverekkel. Az 
országban élQ tuszi kisebbség háromnegyed 
részét kiirtották.

Ruandában nem voltak lepecsételt vonatok 
vagy elzárt táborok. A gyilkosságok fényes 
nappal történtek. A tuszik ellen elkövetett 
népirtás politikai kampányának célja az volt, 
hogy örökre megszüntesse a kormányzati ha-
talom megosztásának akkor érvényben levQ 
módját. A népirtás megdöntötte a legkegyetle-
nebb világrekordokat is. A gyilkosságok soha 
nem látott gyorsasággal zajlottak. Becslések 
szerint, tízezer embert öltek meg naponta, 
általában nagy volumen_ mészárlások során, 
templomokban, klinikákon, kórházakban és 
iskolákban – bárhol, ahol a tuszi családok 
menedéket kerestek. Becslések szerint 400 000 
gyerek vesztette életét. Annak érdekében, hogy 
a lQszerrel takarékoskodjanak, a gyerekeket és 
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az idQseket fQként machetével gyilkolták meg, 
míg a legtöbb fiatal felnQttet lQfegyverrel. Az 
áldozatok többsége huszonnégy év alatti volt. 
Egész családok és közösségek t_ntek el. Egy 
futballstadionban becslések szerint megkö-
zelítQleg kétezer-ötszáz családot irtottak ki 
teljesen. Legalább százezer gyerek szakadt el 
a családjától, lett árvává, t_nt el, rabolták el, 
vagy hagyták magára. Az UNICEF megálla-
pítása szerint, a ruandai gyerekek többsége 
extrém brutalitásnak volt szemtanúja, és ki-
lencven százalékuk érzett halálfélelmet az ese-
mények során. Több, mint háromszáz gyereket 
挑 köztük tíz évesnél is fiatalabbakat  挑 vádoltak 
gyilkossággal.

A gyilkosságok olyan embertelenek voltak, 
hogy a fQ elkövetQk pere során a Ruandai 
Nemzetközi Törvényszék (ICTR) jogászai és 
hivatalnokai számára tanácsadást biztosítottak, 
hogy a bizonyítékokkal meg tudjanak birkózni. 
Néhány vizsgálóbiztos késQbb orvosi kezelésre 
szorult. A népirtás során a nQk elleni erQszak 
olyan kiterjedt volt, hogy 1998. szeptember 
2-án az ICTR azt a történelmi határozatot 
hozta, hogy a szexuális erQszak éppúgy népir-
tásnak minQsül, mint bármely más tett. Pontos 
adatok hiányában csak becslésre hagyatkoz-
hatunk, de egy számadat szerint összesen 
kétszázötvenezer esetben történt nemi erQszak 
és/vagy szexuális erQszak. A szexuális erQsza-
kot korábban a népirtási stratégia integráns 
részeként kezelték, az 1948-as népirtás elleni 
nemzetközi egyezmény úgy fogalmazott, hogy 
az egy „csoport, mint olyan, teljes vagy rész-
leges megsemmisítésének szándékával való 
elkövetését” jelenti. Az egyik perben a bíró 
megállapította, hogy a nemi erQszak a tuszi 
nQk, családjaik és közösségeik fizikai és pszi-
chológiai tönkretételéhez vezettek. A tuszi 
nQk voltak a szexuális erQszak célpontjai, és 
ez hozzájárult „a tuszi népcsoport, mint egész 
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elpusztításához”. A szexuális erQszaknak része 
volt a nemi erQszak, a szexuális rabszolga-
ság, kényszerített vérfertQzés, szándékos HIV-
fertQzés, kényszerített megtermékenyítés és a 
genitális csonkítás.

A túlélQk közül néhányan azt mondták, 
úgy érezték, hogy az apokalipszis jött el. A 
Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC) fQmegbízott-
ja, Philippe Gaillard, aki ez alatt az idQ alatt 
Ruandában tartózkodott, azt monda, hogy Q már 
látta azt, ami ott történt, Bosch festményein, mi-
kor a szörnyek hada leereszkedik Dante poklába.

Egyetlen nap sem múlik el anélkül, hogy ne 
lenne egy tévém_sor vagy újságcikk a ná-
cikról. Az Q b_neik folyamatosan kísértenek 
minket. Mindeközben a tuszik elleni népir-
tás egyes aspektusai felderítetlenek maradnak. 
Vegyük például az Interahamwe-t, ez a vad 
és szadista fiatalokból álló milícia a gyilkoló 
gépezet központi eleme volt, és elsQsorban 
Qk feleltek a tömegmészárlásokért. Hírhedtek 
voltak arról, hogy azokat a stratégiai útaka-
dályokat foglalták el embereikkel, melyeket 
azért helyeztek el, hogy megakadályozzanak 
bármiféle menekülést. Az Interahamwe egy jól 
szervezett milícia volt, bizottságaik szociális 
és jogi ügyekkel, valamit propaganda- és doku-
mentációs kérdésekkel is foglalkoztak. A cél az 
volt, hogy a szervezet tevékenysége az egész 
országra kiterjedjen, egy milícia tag jusson 
minden tíz házra. A tagok többnyire munkanél-
küli fiatalok voltak, akiket katonai táborokban 
képeztek ki és oktattak, megtanították Qket a 
nagy sebességgel való gyilkolásra, úgy, hogy 
az áldozatokat elQször az Achilles-ín elvágá-
sával mozgásképtelenné tették. Valaki azért 
a képességéért, hogy hatékonyan és gyorsan 
tudott ölni, úgy jellemezte az Interahamwe-t, 
mint Ruanda tömegpusztító fegyverét, „ne-
utronbombáját”. Mi volt az az ideológia, ami 
elQrevitte Qket?

A népirtás b_ncselekményének elkövetése 
szakaszos. A tényállás feltételezi, hogy létezik 
egy koordinált cselekvési terv, amely az áldo-
zatként kiválasztott embercsoport ellen alkal-
mazható, tisztán, egyszer_en és kizárólagosan 
azért, mert Qk a célcsoporthoz tartoznak. 

A fQ elem egy olyan ideológia terjesztése, 
mely arra szolgál, hogy bármely cselekményt 
legitimizáljon, legyen az bármennyire iszo-
nyú. A propagandát arra használják, hogy a 
követQkbe belesulykolják annak hitét, hogy 
a potenciális áldozatok nem emberi lények, 
inkább valamilyen félállati sorban levQ csQ-
cselék. Az az ideológia, hogy tuszik mások és 
nincs helyük Ruandában, már évtizedek óta 
jelen volt az országban, azonban 1994-re egy 
propaganda-gépezet uszító kampányt indított 
a kisebbség ellen, gy_löletre és erQszakra 
szólítva fel. A hutu hatalmi ideológia központi 
gondolata azt volt, hogy „tiszta hutu állam”-ot 
hozzanak létre, teljességgel tuszik nélkül. 

Tavaly egy a The Guardian-ben megjelent 
írásában a szerzQ, Chris Mullin az Egyesült 
Királyság korábbi Afrikáért felelQs minisztere 
egy Ruandáról megjelent könyv recenzióját 
a következQ bosszús megjegyzéssel kezdte: 
„Jaj, ne, megint egy újabb”, értve ezalatt, 
hogy egy újabb könyv Ruandáról. Mit nye-
rünk azzal, ha felidézzük a szörny_ségeket? 
Valójában, ahogy David Whitehouse bemu-
tatja, ezzel csak nyerni lehet. A tudásunk sok 
tekintetben korlátozott, a francia befolyással 
az eseményekre, mindenképp, mely ennek a 
könyvnek az egyik témája. Néhány francia 
újságíró arra a megdöbbentQ következtetésre 
jutott, hogy a francia tisztviselQk b_nrészesek 
voltak a népirtásban; a francia hatóságok tu-
datosan elQsegítették és pártolták a történteket 
azzal, hogy segítséget nyújtottak a Hutu hata-
lom katonai kiképzéseihez.

A ruandai francia részvétel valódi feltárása 
talán sosem lesz lehetséges. A francia szerep-
vállalásról az elnöki Élysée-palota egyik elszi-
getelt, különleges irodájában, az úgynevezett 
Afrika Egységben határozták el. Az Afrika 
Egység katonai tisztviselQk, politikusok, dip-
lomaták, üzletemberek és magas rangú tit-
kosszolgálati alkalmazottak hálózatán keresz-
tül m_ködik. Ennek középpontjában François 
Mitterrand elnök állt.

A franciák a hutuk ügyét részesítették 
elQnyben már az 1960-as évek óta, és a tuszik 
elleni államilag támogatott diszkrimináció, 
illetve az ellenük elkövetett mészárlások, 
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úgy t_nik, csekély aggodalomra adtak okot 
abban a kapcsolatban, amely Franciaország 
és Ruanda között fennállt. 1990-re becslések 
szerint egymillió ruandai tuszi élt menekült-
ként a szomszédos államokban, azok a tuszi 
családok, melyek a gyilkos tusziellenes kam-
pány elQl menekültek, és akik többé nem tér-
hettek haza. Ez volt Afrika legsúlyosabb me-
nekültválsága. Ha túl sokáig marad figyelmen 
kívül, a menekültválságban elkerülhetetlenül 
felmerül a militarizálódás kockázata. 1990. 
október 1-jén a Ruandai Hazafias Front (RPF) 
betört Ruandába a szomszédos Uganda felQl, 
hogy elQsegítse a menekültek visszatérését. 
Ezt a sereget nagyjából kétezer fiatal ruandai 
menekült alkotta, akiket az ugandai hadsereg 
közkatonáivá képeztek ki, és akik elhagyták 
állomáshelyüket, magukkal víve fegyvereiket 
és az ellátmányt. A Mitterrand elnökre vonat-
kozó levéltári dokumentumok azt tanúsítják, 
hogy Párizsban megrökönyödést váltott ki az 
RPF ruandai inváziója; nyilvánvaló agresszió 
volt ez Uganda – egy angol ajkú szomszédos 
ország – részérQl, egy francia ajkú ország-
gal szemben. Mitterrand attól tartott, hogy 
egy angolpárti lázadás készül egy angolul 
beszélQ „Tuszi-föld” létrehozása érdekében, 
és Franciaország szövetségesének segítségére 
sietett. Ennek eredménye egy három évig tar-
tó polgárháború lett. Francia konzervatív, tit-
kosszolgálati és katonai körökben az angolul 
beszélQ, Uganda által támogatott RPF szitok-
szó lett. Franciaország akkoriban kétségbe-
esetten harcolt gyarmatainak megtartásáért, és 
Ruandát nem akarta „átengedni” az angolok-
nak. Francia újságírók késQbb beszámoltak 
arról, hogy a francia katonák annyira szoro-
san kapcsolódtak a ruandai haderQhöz, elit 
ruandai katonai egységek tagjaiként, illetve 
szakmai tanácsadóként, hogy tudomásuk kel-
lett hogy legyen arról, hogy a Hutu Hatalom 
keményvonalasai mit terveznek.

Ruanda népirtóinak nyomában cím_ könyvé-
ben, David Whitehouse egy Franciaországban 
dolgozó angol újságíró leginkább az utó-
hatással foglalkozik. A könyv sok új infor-
mációt tartalmaz. De a könyv témájának 
központjában ott a megválaszolatlan kérdés: 

Miért él és dolgozik nagyszámú ruandai há-
borús b_nös menekült Franciaországban, ahol 
könnyedén betagozódtak a társadalomba? A 
Franciaországban élQ elkövetQk csoportja ki-
emelkedQ jelentQség_ a csoport mérete, az 
egyes tagok szerepe, továbbá a tárgyalások és 
kiadatások alacsony száma miatt is. A népir-
tásban részes elkövetQk – a becslések szerint 
negyvenen – többen vannak, mint bármely 
más nyugati országban, akad köztük katonai 
parancsnok, pap, nQgyógyász, orvos és egye-
temi oktató. Egy francia ügyvéd szerint ezek 
az emberek azért jöttek Franciaországba, mert 
tudták, hogy itt biztos menedéket találnak. 
Míg a szerzQ „hosszú távú haladékként” ítéli 
meg azt, hogy egyikük ellen sem emeltek 
vádat, egyik forrása azt állítja, hogy a vo-
nakodás abból adódhat, hogy bármilyen per 
a francia külpolitika kellemetlen oldalára 
irányítaná a figyelmet. Nyilvánvaló, hogy 
komoly akadályokba ütközik egy olyan b_n-
cselekmény miatti vádemelés, amelyet nagy 
földrajzi távolságban követtek el; a b_ntett 
helyszínén a bizonyítékok gy_jtésének prob-
lémája különösen nehéz, miután a jelenlegi 
ruandai és francia kormány közötti diplomá-
ciai kapcsolat ingatag. De még ezeket a gya-
korlati nehézségeket figyelembe véve is, az 
ember csodálkozva figyeli a francia igazság-
szolgáltatás csigalassúságú tempóját. Ahogy 
a könyvet olvassuk, idQrQl idQre hitetlenked-
ve állunk meg. Elvégre, ruandai népirtással 
gyanúsítottak perei folytak Németországban, 
Norvégiában, Finnországban, Hollandiában 
és Svédországban.

Amint azt Whitehouse nyilvánvalóvá te-
szi, míg a népirtás közkatonái a szomszédos 
Kongói Demokratikus Köztársaság kolerától 
sújtott táboraiba kerültek, a népirtást levezény-
lQ katonáknak, helyi hatóságoknak, politiku-
soknak vagy egyházi embereknek kényelme-
sebb szám_zetés jutott Európában és Észak-
Amerikában. Sokan Franciaországba mentek, 
mivel a vezetQ tisztek és közhivatalnokok sok 
esetben ott tanultak és kaptak kiképzést.

Jelenleg Franciaországban nagyjából hu-
szonnyolc népirtási ügyben folyik eljárás. 
Néhány ezek közül már húsz éve nyitott. 
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2010-ben a párizsi törvényszék részeként 
létrehoztak egy különleges egységet a nép-
irtás és az emberiesség elleni cselekmények 
felderítésére, annak érdekében, hogy a francia 
földön élQ, nemzetközi b_ncselekmények el-
követésével vádolt menekültek ügyét felgyor-
sítsák. Ez azonban kizárólag a francia emberi 
jogi szervezetek a Survie és a Fédération 
Internationale des Ligues des Droits de 
l’Homme (FIDH) folyamatos nyomásgya-
korlása miatt történt. Aktivisták sorai fárad-
hatatlanul igyekeznek nyomást gyakorolni a 
francia igazságszolgáltatásra, a ruandai gya-
núsítottak bíróság elé állítása érdekében. 

A fáradhatatlan munka leginkább említésre 
méltó példája egy franciaországi házaspár, 
Alain Gauthier franciatanár és ruandai fele-
sége, a vegyész Dafroza, aki családtagokat és 
barátokat veszített el a népirtás során. Célul 
t_zték ki, hogy fáradságot nem kímélve gy_j-
tik a bizonyítékokat a Franciaországban élQ 
gyanúsítottak ügyeiben, amely a hivatásukká 
vált, úgyhogy a családi nyaralásokat már rég 
elfelejthették. Ez az önkéntes tevékenység 
szinte felemészti az életüket. Már felderítet-
ték gyanúsítottak tartózkodási helyét, ügyeket 
raktak össze és bizonyítékokat gy_jtöttek 
ruandai tanúktól. 2001-ben egyesületet ala-
pítottak, annak érdekében, hogy „erkölcsi és 
anyag támogatást nyújtsanak mindenkinek, 
aki a ruandai népirtás – elsQsorban francia 
földön élQ – gyanúsítottjával szemben jogi 
eljárást kezdeményez”. Az egyesület neve: 
Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda 
(CPCR). Magánszemélyekként, állami támo-
gatás nélkül kell mindent elintézniük, hogy 
az igazságszolgáltatás egyáltalán figyelmet 
szenteljen egy aktának.

Dafroza azt mondja Whitehouse-nak, hogy 
a népirtás történetét csak akkor lehet megírni, 
ha perek folynak. Pk a népirtást kitervelQ 
embereket kutatták fel. Dafroza úgy véli, 
hogy a francia igazságszolgáltatás m_ködé-
sének gátját inkább politikai, mint jogi okok 
jelentették.

Tavaly, a huszadik évfordulón egy meg-
érdemelt gyQzelmet arattak. ElQször fordult 
elQ, hogy egy ruandait népirtásért perbe 

fogtak a párizsi büntetQbíróságon. Pascal 
Simbikangwa-t a Hutu Hatalom belsQ köré-
nek tagját, aki felvett név alatt, Mayotte-ban, 
egy francia tengerentúli megyében bujkált, 
letartóztatták számos hamis személyazonosító 
okmány birtoklásáért. A tárgyalás hat hétig 
tartott, és igen erélyes védelemben részesült. 
Az ügyészek az egyes gyilkosságok elköve-
tésében betöltött szerepére összpontosítottak, 
annak ellenére, hogy az Interahamwe-t tuszik 
megölésére bátorította és fegyvert adott neki. 
Simbikangwa azt állította a bíróságon, hogy 
soha nem volt erQszak szemtanúja, és nem lá-
tott egyetlen holttestet sem. Whitehouse szá-
mos oldalt szentel a pernek, de az egy egész 
kötetet érdemelne. Simbikangwa-t 2014. már-
cius 14-én b_nösnek találták népirtásban és 
emberiesség elleni b_ncselekményekben, és 
huszonöt év börtönre ítélték. Fellebbezését 
idén tárgyalják.

Hassan B. Jallow bíró szerint, akit 2003-ben 
neveztek ki az ICTR ügyészévé, tisztségének 
betöltésében a legnagyobb nehézséget a nem-
zetközi együttm_ködés hiánya jelentette. Ez 
elengedhetetlen volt a nemzetközi büntetQ 
igazságszolgáltatáshoz. Az ICTR-nek nincs 
felhatalmazása, hogy bárkit is letartóztasson, 
így kormányközi együttm_ködésre támaszko-
dik. A bíróság alapító dokumentumának 28. 
cikkelye minden országot felhívott arra, hogy 
az ICTR-rel együttm_ködjön. Egyes kormá-
nyok rendszeresen hátráltatták a menekült 
népirtók letartóztatását és nemzeti bíróság elé 
állítását. Jallow a francia bírói testületet sze-
melte ki. Rámutat Wenceslas Munyeshyaka 
katolikus pap esetére, a Kigaliban található 
Sainte-Famille egyházközségbQl, akinek a 
temploma a népirtás során tömve volt két-
ségbeesett családokkal. A papot azzal vá-
dolják, hogy megölendQ tuszikat választott 
ki, és számos nQt megerQszakolt. Az elsQ 
panaszt 1995-ben nyújtották be ellene a nép-
irtás túlélQi Franciaországban. Munyeshyaka 
a mai napig papként él és tevékenykedik 
Franciaországban, misét mond, gyóntat, ál-
doztat, esket. 2004 júniusában az Európai 
Emberi Jogi Bíróság rosszallását fejezte ki a 
francia kormánynak, amiért az ügyben nem 
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történt elQrelépés. A francia igazságszolgál-
tatás malmai egyáltalán nem Qröltek. 2006-
ban Ruandában, Munyeshyakát távollétében 
életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. 
2008-ban Franciaország végül átvette a jog-
hatóságot Munyeshyaka felett az ICTR-tQl, az 
ügyet az ICTR „figyelemmel kíséri”.

A katolikus egyház szerepe az 1994-es tuszik 
elleni népirtás körülményeiben még távolról 
sem tisztázott, ahogy azt Whitehouse kész-
ségesen elismeri. Akár további évtizedek-
be is beletelhet, míg mindenre fény derül. 
Whitehouse feltétlenül elegendQ súlyos kér-
dést fogalmaz meg. Hogyan sikerült a Fehér 
Atyáknak Athanase Seromba-t, egy népirtással 
vádolt papot Rómába juttatni? Miért állt ellen 
a Vatikán az ICTR kiadatási kérelmének? Az 
olasz kormány miért utasította vissza a kérel-
meket? Seromba végül bíróság elé került. P lett 
az elsQ katolikus pap, aki az ICTR elé állt, ahol 
azzal vádolták, hogy buldózerek vezetQinek 
adott pénzt azért, hogy lerombolják a templomát 
Nyugat-Ruandában, melyben kétezer rémült 
hívQ keresett menedéket. Az Interahamwe kint 
várt azokra, akik megpróbáltak elmenekülni. 
Seromba életfogytig tartó büntetését tölti népir-
tás elQkészítéséért és pártolásáért.

Nagyjából egy évszázadig a püspökök, pa-
pok, apácák, akár ruandaiak, akár külföldiek, 
mélyen elmerültek a ruandai politika mocsa-
rában. A korábbi érsek, Vincent Nsengiyumva 
hosszú ideig Juvenal Habyarimana elnök kor-
mánypártjának a Mouvement Révolutionnaire 
National pour le Développement (MRND) 
tagja. Ruandát tekintették a legkeresztényibb 
országnak az afrikai kontinensen. A népirtást 
megelQzQen Ruandában a katolikus egyház 
volt a legfontosabb intézmény az állam után, 
jelen volt az ország legtávolibb sarkában is. 
A kormány mellett az egyház volt a legna-
gyobb munkáltató, amely számos szociális, 
oktatási és egészségügyi intézményt üzemel-
tetett. Ruandában, néhány templomban a Hutu 
Hatalom mozgalmának rasszista ideológiáját 
a szószékrQl hirdették – miközben a tuszi 
családok az egyik padsorban ültek, a hutuk 
pedig a másikban.

Ahogy a huszadik évforduló közeledett ta-

valy januárban, az ENSZ Ruandai Támogató 
Missziójának parancsnoka, a kanadai tábor-
nok, Roméo Dallaire egy interjújában azt 
sürgette, hogy a tuszik elleni népirtás az egész 
emberiség látóterébe kerüljön. Amikor a nép-
irtás megkezdQdött, Dallaire parancsot kapott, 
hogy vonja vissza kéksisakosait; ezt Q megta-
gadta, és 470 mindenféle rangú önkéntessel 
a helyén maradt. Dallaire azt mondta, nem 
engedhetjük meg, hogy szemtanúi legyünk 
egy kiválasztási rendszernek, melyben egyes 
embereket érdemesnek tartanak megmenteni, 
mintha nagyobb jelentQség_ek, vagy embe-
ribbek lennének, mint mások. Mindannyian 
egyenlQk vagyunk, és a védteleneknek véde-
lemre van szüksége. Nagyon fontos volt akkor 
ezeket az ügyeket felvállalni. Egyébként a 
hallgatásunk felmentést ad a népirtás elkö-
vetQinek és azoknak, akik tagadják, hogy 
megtörtént.

(Dublin Review of Books)

David Cole

Mennyire korrupt a politikai élet 
Amerikában?

Zephyr Teachout: Corruption in America: From 
Benjamin Franklin’s Snuff Box to Citizens 
United (Harvard University Press, 2014, 376 
oldal) cím_ könyvének bemutatása

1.
Amikor 2010-ben New York állam kormányzó-
jává választották, Andrew Cuomo megígérte, 
hogy helyreállítja a kormányzat integritását. 
Két és fél évvel késQbb, amikor az állam 
törvényhozásának több tagját is kenQpénz el-
fogadásával vádolták, és – ami talán legalább 
ilyen fontos – közeledett a választások idQ-
pontja, amelyeken Cuomo is harcba akart 
szállni az újraválasztásáért, azt tette, amit sok 
politikus csinál, amikor egy bosszantó prob-
lémával találja magát szembe: kinevezett egy 


