
Análise: “Hotel Rwanda”

“Nas décadas recentes Ruanda e a súa viciña Burundi convertéronse na nosa mente en 
sinónimo de dúas cousas: poboación numerosa e xenocidio. Son os dous países con meirande 
densidade de poboación de África e atópanse entre os máis densamente poboados do mundo. (…) O 
xenocidio de Ruanda producíu a terceira cifra de vítimas das ocasionadas polos xenocidios que houbo 
no mundo desde 1950, superada unicamente polas matanzas da década de 1970 en Cambodia e de 
1971 en Bangladesh. Como a poboación total de Ruanda é dez veces menor que a de Bangladesh, a 
magnitude proporcional do xenocidio de Ruanda en cifras de poboación asasinada supera con moito á 
de Bangladesh e ocupa o segundo lugar tras a de Cambodia. (…)

Rematamos asociando o xenocidio de Ruanda e Burundi coa violencia étnica. (…) As 
poboacións de ámbolos dous países están compostas unicamente por dous grupos principais, 
denominados hutu (orixinalmente en torno ao 85% da poboación) e tutsi (aproximadamente o 15%). 
En grande medida, os dous grupos desempeñaron papeis e funcións económicas diferentes, segundo o 
cal os hutu eran principalmente agricultores e os tutsi, pastores. (…) Por regra xeral dase por sentado 
que os primeiros en colonizar Ruanda e Burundi foron os hutu, procedentes do sur e do oeste, 
mentres que os tutsi son un pobo nilótico que supostamente chegou con posterioridade procedente 
do norte e do leste, e que se estableceron como caciques dos hutu. Cando primeiro o goberno 
colonial alemán (en 1897) e despois o belga (1916) tomaron o poder, pareceulles conveniente 
gobernar cos intermediarios tutsi, aos que consideraban superiores aos hutu desde o punto de vista 
racial debido a que aqueles tiñan a pel máis clara e supostamente ofrecían un aspecto máis europeo 
ou “camita”. Na década de 1930 os belgas esixiron que todo o mundo empezase a levar un carné de 
identidade que os identificase como hutu ou como tutsi, incrementando con isto moito máis a 
diferenciación étnica que xa existía. 

Os dous países acadaron a independencia en 1962. A medida que se aproximaba ese momento, 
os hutu comezaron a loitar en ambos países por derrocar a dominación tutsi e sustituíla por unha 
dominación hutu. (…) en 1973 o xeneral hutu Habyarimana deu un golpe de Estado [en Ruanda] 
contra o goberno, no que predominaban hutus, e decidiu deixar en paz aos tutsi.

Baixo o mandato de Habyarimana, Ruanda prosperou durante quince anos e converteuse nun 
dos países receptores predilectos de axuda internacional procedente de doantes do estranxeiro, que 
podían sinalar cara a un país no que a sanidade, a educación e os indicadores económicos estaban a 
mellorar. Por desgraza, a melloría económica de Ruanda acabou freada pola seca e a acumulación de 
problemas medioambientais (sobre todo a deforestación, a erosión do solo e a perda de fertilidade 
do mesmo), coroada en 1989 por varios factores: unha marcada caída dos prezos que entón acadaban 
no mundo as esenciais exportacións de té e café de Ruanda, as medidas de austeridade impostas polo 
Banco Mundial e unha seca no sur do país. Habyarimana utilizou entón outra tentativa tutsi de invadir 
o norleste de Ruanda desde a viciña Uganda en 1990 como pretexto para acosar ou matar aos 
disidentes hutu e aos tutsi de toda Ruanda co fin de fortalecer a posición da súa facción no país. As 
guerras civís desprazaron a un millón de ruandeses cara aos campos de refuxiados, nos que as milicias 
recrutaban con facilidade a moitos xoves desesperados. En 1993, un acordo de paz asinado en Arusha 
esixía compartir o poder, de xeito que participasen no goberno múltiples forzas políticas. Aínda así, 
os empresarios próximos a Habyarimana importaron 581.000 machetes que distribuiron entre os hutu 
para que matasen aos tutsi, xa que os devanditos machetes eran máis baratos que as armas de lume. 
(…)

A situación acadou o punto crítico na tarde do 6 de abril de 1994, cando o avión presidencial 
ruandés, no que regresaban o presidente Habyarimana de Ruanda e tamén o novo presidentes 
provisional de Burundi procedentes dunha reunión en Tanzania, foi derrubado por dous misís cando ía 
aterrar no aeroporto de Kigali, a capital de Ruanda, e morreron todos os pasaxeiros. (…)

Os extremistas do exército hutu brindaron o primeiro exemplo de matanzas usando pistolas. 
Pero moi pronto preferiron organizar aos civís hutu, en aras da eficiencia, distribuindo armas, 
establecendo controis de estrada, matando a determinados tutsi neses controis de estarada, 
difundindo por radio chamadas a todos os hutu para que matasen a todas as “cascudas” (como se 
apodaba aos tutsi), instando aos tutsi a que se reunisen en supostos lugares seguros para protexelos, 
onde entón se lles podía matar, e averiguando o paradeiro dos tutsi supervivintes. (…)

Aínda que as matanzas estiveron organizadas polo goberno hutu extremista e foron en grande 
medida levadas a cabo por civís hutu, as institucións e os estranxeiros dos que se podería ter 
esperado mellor comportamento adoptaron un papel permisivo moi relevante. Concretamente, 
moitos líderes da Igrexa católica de Ruanda, ou ben non conseguiron protexer aos tutsi, ou ben 
interviñeron de xeito activo para agrupalos e entregalos aos asasinos. Nacións Unidas contaba cunha 
pequena forza de pacificación en Ruanda, da que procedeu a ordear a retirada; o goberno francés 



enviou unha forza de pacificación que se aliñou co goberno hutu xenocida en contra dos rebeldes 
invasores; e o goberno dos Estados Unidos declinou intervir. (…)

Ao cabo de seis semanas calculábase que foran asasinados uns 800.000 tutsi, o que 
representaba arredor de ¾ partes dos tutsi que entón quedaban en Ruanda, ou o 11% da poboación 
de Ruanda. Un exército rebelde liderado por tutsis e denominado Frente Patriótico de Ruanda (FPR) 
iniciou operacións militares contra o goberno ao día seguinte do comezo do xenocidio. En todos os 
lugares de Ruanda o xenocidio finalizou unicamente cando ese exército do FPR, proclamou a vitoria 
absoluta o 18 de xullo de 1994. (…) Tras a vitoria do FPR, uns 2 millóns de persoas (na súa meirande 
parte hutus) exiliáronse nos países viciños (sobre todo no Congo e en Tanzania), mentres que uns 
750.000 antigos exiliados (na súa maioría tutsi) regresaron a Ruanda procedentes dos países viciños 
aos que fuxiran.”

Jared Diamond: “Colapso”

–      Misións de paz nas que interveu a ONU  .
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