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Democratie in de maak
Met Rawk en Margalit naar Rwanda
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Het polltlek-fiiosoftsche denken over hedendaagse westerse samenlevingen wordt
gedomineerd door het paradigma van rechten en. rechtvaardigheid. De onlangs overleden filosoof John. Rawls heeft hierbij een dominante rol gespeeld. Zijn gedachtegoed
heeft niet aan. waarde ingeboet, maar rechten conflicteren vaak met elkaar en. in de
steeds complexer wordende samenlevingen van. tegenwoordig wordt het steeds moeilijker de rechten van alle betrokken partijen goed op elkaar af te stemmen. Zonder af te
willen doen aan de waarde van recht en. rechtvaardigheid, heeft Avishai Margalit, hoogleraar filosofie te Jeruzalem, andere, minstens zo belangrijke concepten onder de aandacht gebracht in zijn acht jaar geleden verschenen boek The decent society.1 Margalit
benadrukt daarin het belang van eer en de afwezigheid van. institutionele vernedering.
De verhouding tussen de rechtvaardige en de fatsoenlijke samenleving is complex.
Men zou verwachten dat een rechtvaardige samenleving per definitie ook een fatsoenlijke is, maar dit wordt door Margalit ontkend. Beide idealen zijn in zijn. ogen nastrevenswaardig, maar de fatsoenlijke samenleving is niet slechts een stap in de richting
van de rechtvaardige samenleving. Als een conceptueel en moreel kader om samenlevingen te beoordelen richt het de aandacht op belangrijke nieuwe aspecten.
In dit artikel willen we het spanningsveld tussen de fatsoenlijke samenleving van
Margalit en de rechtvaardige van Rawls in kaart brengen. Als casus gebruiken we
Rwanda, waar negen jaar geleden een genocide plaatsvond die aan bijna een miljoen
Tutsi's en niet veel minder gematigde Hutu's het leven kostte. Onze stelling is dat het
conceptuele kader van Rawls ons slechts in beperkte mate behulpzaam is bij de analyse en beoordeling van zowel de recente geschiedenis van als de actuele situatie in
Rwanda. Natuurlijk, zoals in veel ontwikkelingslanden (en daarbuiten) Is ook in
Rwanda sprake van aantasting van vrijheidsrechten en van een ongelijke verdeling van
primaire goederen, waaronder zelfrespect. Toch. vloeit het geweid dat in 1994 als een
uitslaande brand om zich heen greep, en dat nog steeds ais een veenbrand doorvreet,
niet In de eerste plaats voort uit (de perceptie van) zulk een aantasting van rechten en
onrechtvaardige verdeling, hoe onbillijk die vanuit een rawlsiaans perspectief ook
moge zijn. De cyclus van geweld (want 1994 was niet de eerste keer) is en wordt gevoed
door een. alom levende angst voor overheersing door de andere groep, en deze angst,
zo willen we betogen, wordt gevoed, en instandgehouden door Institutionele vormen
van vernedering. Om te begrijpen hoe de burgers in Rwanda van vandaag de problemen van hun land interpreteren en om vat te krijgen op de achtergronden van de

cyclus van (sluimerend) geweld waardoor het land geteisterd is en wordt, kunnen we
ons voordeel doen met het werk van Margal.it. We beginnen met een uiteenzetting van
Margalits kritiek op "Rawls, en. schetsen vervolgens in een aantal stappen de context
van Rwanda. In de conclusie kijken we vanuit die context van Rwanda ook 'terug' naar
Margalits theorie om daarvan een (bescheiden) sterkte-zwakteanalyse te maken.
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In A theory of justice schetst John Rawls een rechtvaardige maatschappij die gebaseerd is
op het principe dat primaire goederen, zoals vrijheid van. meningsuiting, rechtvaardig
verdeeld worden. Het belangrijkste primaire goed is volgens Rawls zelfrespect, en de
condities voor zelfrespect, en dus de vermijding van vernedering, zijn daarom een
noodzakelijke voorwaarde voor een rechtvaardige samenleving. Echter, de rechtvaardigheid in Rawls' theorie is gebaseerd op een contract tussen de leden van een
samenleving, zonder dat het lidmaatschap van samenlevingen geproblematiseerd
wordt. Maar hoe zit het bij Rawls met tweederangsburgers, met hen die geen officieel lidmaatschap' bezitten van de samenleving waarin ze zich. bevinden? In het huidige Rwanda is officieel geen sprake van tweederangs burgerschap, dus alle Rwandezen
hebben gelijke rechten. Wie echter door de officiële regeringsretoriek heenkijkt, ziet
dat groepsiidmaatschap wel degelijk, grote invloed heeft. Gelijk burgerschap voor
individuele Rwandezen gaat hand in hand met een vorm van etnisch vreemdelingschap voor een deel van de bevolking, zoals we nog zullen zien. Deze invloed blijft niet
beperkt tot de basisinstituties waar Rawls' theorie over gaat. In een fatsoenlijke
samenleving moeten alle instituties vrij van vernedering zijn, niet alleen, de basisinstituties. Dit is niet het geval in Rwanda. Een ander probleem met Rawls' theorie is dat
rechtvaardigheid, naast rechten die voor iedereen gelden, vooral verbonden wordt
met de rechtvaardige verdeling van. primaire goederen. De kanttekening die Margalit
hierbij plaatst, is dat ook de wijze waarop de volmaakte procedurele rechtvaardigheid
tot uitdrukking komt een rol speelt. Immers, een altruïstische handeling van liefdadigheid kan. vernederend werken, bijvoorbeeld wanneer de ontvanger geen vastgelegd
recht heeft op de te ontvangen liefdadigheid, doch afhankelijk is van de goedheid van
de gever.
Alvorens in te gaan op de situatie in Rwanda, is het zaak om het Vernederingsconcept' dat Margalit hanteert uiteen te zetten. Het gevaar is namelijk niet denkbeeldig
dat het een containerbegrip wordt dat analytische scherpte ontbeert. Volgens
Margalit staan eer en vernedering centraal in de belevenis van. mensen, en vernedering
berokkent mensen schade omdat het hun zelfrespect aantast. Het is vanuit die overtuiging dat de fatsoenlijke samenleving gedefinieerd wordt ais een samenleving waarin institutionele vernedering uitgebannen is. De voorwaarde dat men een gegronde
reden, moet hebben om zich geschaad in het zelfrespect en dus vernederd te voelen,
geeft het concept normatieve Inhoud. Niet iedereen die zich vernederd voelt heeft
hiertoe ook een gegronde reden, net zoals iemand die een gegronde reden heeft om
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zich vernederd te voelen dit niet altijd als zodanig zal ervaren. Dit normatieve concept
van. vernedering verschilt verder van zijn psychologische tegenhanger hierin dat vernedering het resultaat moet zijn van menselijk handelen. Levensomstandigheden
kunnen bijvoorbeeld vernederend zijn, maar alleen, als deze het resultaat zijn van. het
(gebrek aan) handelen van derden. Omstandigheden die het resultaat zijn. van natuurlijke processen, zoals lelijkheid of een handicap, of door een interventie van. hogerhand voor wie daarin gelooft, worden, niet als vernederend gekwalificeerd..
Menselijke handelingen, vormen dus een noodzakelijke voorwaarde om. zich vernederd te voelen, maar uiteraard geen voldoende. Van vernedering, en dus aantasting
van zelfrespect, is alleen sprake bij handelingen die mensen buiten de gemeenschap
van de menselijke soort, de family of man, plaatsen. Daarvan is sprake wanneer mensen
als minderwaardig worden, behandeld of stigmatiserend worden bekeken. Als voorbeeld van. dit laatste noemt Margalit mensen die geen tolerantie kunnen opbrengen
voor orthodoxe joden en hun baard, en die pijpenkrullen en bonthoeden louter zien
als stigma. In Nederland dreigt, het hoofddoekje van moslima's een vergelijkbaar stigma te worden. Verder is ook sprake van vernedering als mensen de controle verliezen
over hun vitale belangen. Aan een persoon duidelijk maken dat hij niet bij machte is
zijn vitale belangen te beschermen, geeft het signaal af dat die persoon een minderwaardig mens is. Het gevolg is uitsluiting uit de gemeenschap van de menselijke
soort. De conce.ntratieka.mpen van het Derde Rijk. vormen een. duidelijk voorbeeld van
uitsluiting uit deze gemeenschap. Een minder extreme maar vaker voorkomende
vorm is de uitsluiting van identificatiegtoepen; dit zijn groepen met een eigen cultuur en. karakter die geïnternaliseerd worden door mensen die opgroeien binnen die
cultuur. Zo'n identificatiegroep moet wel moreel legitiem zijn: de onderwereld voldoet weliswaar aan de kenmerken van een identificatiegroep, maar geniet geen
bescherming onder de regels van de fatsoenlijke samenleving. Omdat de leden hun
identiteit ontlenen aan het lidmaatschap van cie legitieme identificatiegroep geeft het
negeren van. die groep of het verbod om bij een legitieme identificatiegroep te horen
de individuele leden een gegronde reden om zich vernederd te voelen. De vraag is of
de groepen (Hutu's, Tutsi's en Twa's) die in de Rwandese geschiedenis tot op de dag
van vandaag zo'n. cruciale rol spelen, ook daadwerkelijk legitieme identificatiegroepen in de zin van Margalit genoemd kunnen worden. Maar eerst gaan we kijken naar
de verhouding van Hutu's en Tutsi's in de geschiedenis van Rwanda. (De Twa's laten
we gezien hun kleine aantal verder buiten beschouwing.)
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In tegenstelling tot de meeste andere Afrikaanse landen was prekoloniaal Rwanda een
gecentraliseerde politieke eenheid. Een Tutsi-koning regeerde over de drie bevolkingsgroepen die, hoewel verschillend, qua uiterlijk, naast en met elkaar leefden,
dezelfde taal spraken en dezelfde cultuur deelden. De eerste ontdekkingsreizigers
concludeerden op basis van verschillen in uiterlijk en in de wijze waarop in het levens-

onderhoud werd voorzien dat de Hutu s en Tutsi's van verschillende komaf waren.
Afkomstig ui t Ethiopië, Klein-Azië of zelfs als de afstammelingen, van Ham, de bij belse figuur, hadden de Tutsi's de Hutu's onderworpen en het land geciviliseerd. De
afkomst van de Tutsi's werd het onderwerp van veel negentiende-eeuwse raciale theorieën, die op hun beurt de basis vormden van waaruit het koloniale bestuur beleid
vormde (Prunier 1995,9).
De verhouding tussen Hutu's en Tutsi's in prekoloniaal Rwanda is een. veel bediscussieerd onderwerp, maar over het feit dat de termen 'Hutu' en 'Tutsi' zich door de
jaren heen ontwikkeld hebben van sociaal label naar politieke identiteit bestaat consensus.' Het woord Hutu betekende in prekoloniale rijden 'dienaar' en Tutsi werd
gebruikt om de heersende elite, de aristocratie, aan te duiden. Er bestond een bepaalde mate van sociale mobiliteit die het mogelijk maakte dat een Hutu Tutsi werd en
vice versa. Aan het einde van de negentiende eeuw hebben, de politieke activiteiten van
koning Rwabugiri de Hutu s en Tutsi's tegen elkaar opgezet, en. ontwikkelden Hutu
en Tutsi zich tot gescheiden politieke identiteiten (Newbury 1988, 51-52). Het
Belgische koloniale bestuur paste in Rwanda een combinatie van direct en indirect
bestuur toe. Direct bestuur werkte de polarisatie tussen de Inheemse bevolking en de
kolonisten in de hand, terwijl indirect bestuur de inheemse bevolking onderverdeelde in kleinere etnische eenheden, eik met een eigen verzameling van. inheemse wetten,
en traditionele autoriteiten. Het koloniale bestuur in Rwanda erkende een geciviliseerde minderheid' - de Tutsi's - die bevoordeeld werd en participeerde in het
bestuur over de 'nog te civiliseren massa' - de Hutu's. Hiermee slaagde het Belgische
bestuur erin om in plaats van meerdere etnische identiteiten bipolaire raciale identiteiten te creëren (Mamdani 2001, 99-100). De politisering van de Hutu- en Tutsiidentiteit die met de staatshervormingen van koning Rwabugiri. zijn aanvang had
gevonden, werd In de koloniale rijd tot in het extreme doorgevoerd. Uit die tijd stamt
de geprivilegieerde positie van de Tutsi's die een aparte laag vormden tussen de blanke kolonisten aan de ene kant en de Inheemse (Hutu-)bevolking aan de andere kant.
Van belang hierbij is niet Meen dat ze door het koloniale bestuur en. trouwens ook de
katholieke kerk boven de Hutu's werden geplaatst, maar vooral ook dat ze werden
beschouwd als niet-inheems, als etnische vreemdelingen (Mamdani 2001, 156). Vooral
dit laatste is de Tutsi's in de periode na de revolutie van 1959 toen. cie Hutu's aan de
macht kwamen, noodlottig geworden.
Het regime van Habyarimana (de zogenoemde Tweede Republiek 1973-1994) is
uniek in de Rwandese geschiedenis omdat het een genocide op zijn kerfstok heeft.
Deze genocide ging veel verder dan de (helaas) gebruikelijke etnisch conflicten in
Afrika en elders. Het was een van boven geregisseerde, maar tegelijk, door de actieve
deelname van. een groot deel van de bevolking massale moordpartij die de wereld in
1994 schokte. De uniciteit van deze genocide moet de aandacht echter niet afleiden
van de structurele overeenkomsten tussen dit regime van Habyarimana, dat van zijn
voorloper, de Eerste Republiek van Kayibanda (1961-1973) en. het zittende regime.
Sinds de prekoloniale tijd is er weinig meer aan de staatsstructuren veranderd: een
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kleine, heersende elite staat tegenover een. grote, zwijgende massa, met elkaar verbonden door clanverwantschap, etniciteit en cliëntelisme. Wat verschilde was welke groep
boven lag: in prekolonlale en koloniale rijden werden de Tutsi's bevoorrecht boven de
Hutu's. Aan het einde van het koloniale tijdperk hadden de Huai's hun positie sterk
verbeterd, en ze wisten deze positie vast te houden gedurende de twee genoemde republieken, van Kayibanda en Habyarimana. Met name In de laatste periode kreeg Hutu
Power, een beweging die de Hutu-belangen op een steeds schrillere toon uitdroeg en
die de instigator van de genocide werd, steeds meer aanhang, niet In de laatste plaats
door de periodieke invallen van, naar Burundi en Oeganda geëmigreerde Tutsi's.
Sinds 1994 is het de beurt aan de Tutsi's om de macht uit te oefenen en hun eigen
groep te bevoorrechten. Na bijna vier jaar burgeroorlog trok het zegevierende
Rwandan Patriotic Army (RPA) onder leiding van de huidige president Paul Kagama
Rwanda binnen als bevrijdingsleger. De politieke koepel van dit voornamelijk uit diaspora-Tutsi's bestaand leger, het Rwandan Patriotic Front (RPF), stond voor de taak
een verwoest land weer op te bouwen en een getraumatiseerde en verdeelde bevolking
te verenigen. Bovendien werden er in de eerste jaren na de genocide nog regelmatig
aanslagen gepleegd door het verslagen Forces Armies Rwandalses dat vanuit een
schuilplaats in de Kongo middels systematische terroristische aanslagen probeerde de
final solution alsnog ten uitvoer te brengen. De prijs voor wederopbouw, vooruitgang en
veiligheid was begrijpelijkerwijs een strakke politieke controle over veel aspecten van
het openbare leven. De overgangsregering ~~ in eerste instantie geïnstalleerd voor een
periode van vijfjaar, maar uiteindelijk verlengd met vier jaar omdat de bevolking nog
niet aan democratische verkiezingen toe zou zijn - heeft de teugels echter nooit meer
laten vieren. In augustus 2003 Is de Rwandese bevolking voor het eerst in haar geschiedenis naar de stembus geweest en heeft met overweldigende meerderheid (95,05 procent) de zittende president Kagame herkozen. (UN I.R.IN 29 september 2003).

We are all Hutswa
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Het regime van Kagame vreest vooral de aanhangers van Hutu Power en gebruikt deze
angst om de hedendaagse autoritaire praktijken te verantwoorden. In postgenocide
Rwanda zijn eenheid en verzoening de basis van waaruit regeringsretoriek en beleid
gevormd worden. In 2001 is er een wet aangenomen die het mogelijk maakt om groepen of individuen die etnische politiek bedrijven, of op andere wijze etnische verdeeldheid zaaien, te berechten. Dit besluit staat haaks op de met betrekking tot etniciteit door de regering verkondigde opvatting dat de oude etnische onderscheidingen
in het huidige Rwanda door Interetnische huwelijken verdwenen zijn, en dat er in
plaats van drie bevolkingsgroepen er nu nog maar één bestaat: 'We are all Rwa.ndan.s_,
we are all Hutswa (Hutu, Tutsi en Twa)', aldus een hooggeplaatste ambtenaar. 3 De
etnische identiteit wordt niet meer vermeld op de Identiteitsbewijzen; het hoger
onderwijs Is toegankelijk voor iedereen die de capaciteiten bezit, ongeacht zijn of haar
etnische afkomst, en banen worden verdeeld op basis van geschiktheid, niet op basis

van etniciteit Het huidige Rwanda biedt zijn bevolking gelijke kansen en de eenheid
wordt op vele manieren bevorderd en beschermd. Als we deze retoriek mogen gelo<
>
ven, is Rawls' rechtvaardige samenleving In Rwanda inmiddels gerealiseerd.
z
Niet alle bevolkingsgroepen in Rwanda scharen zich echter vierkant achter deze
g
RPF-rctoriek. Grofweg kan men de bevolking indelen in vier categorieën, elk met een
£
eigen perspectief op zowel verleden als heden. De eerste groep omvat de zogenoemde
*
z
Ugandan returnees, de kinderen van de Tutsi's die tijdens de revolutie van 1959 Rwanda
ontvluchtten en asiel zochten In Oeganda. Het Rwandan Patriotic Front (RPF) werd in
o
Oeganda opgericht en het merendeel van de mensen die het tegenwoordige regime
steunen zijn Oegandese returnees. De opvatringen van deze groep zijn daarom over het
1
algemeen in overeenstemming met het regeringsdiscours.
0
De tweede groep bestaat uit de Hutu's. De opvattingen die binnen deze zeer
3
omvangrijke groep leven kunnen niet zomaar op een hoop gegooid worden, maar de
q
gedeelde geschiedenis en de huidige situatie hebben ze wel dichter bij elkaar
en'
gebracht. Het is algemeen bekend dat de Hutu's die weigerden te participeren In de
S"
Q_
genocide eenzelfde lot wachtte als hun Tutsi-iandgenoten. De opvatting dat alle
en
Hutu's die vandaag de dag In leven zijn actief of minstens passief hebben meegedaan
3
aan de genocide, is wijdverbreid. Er bestaat geen officieel discriminatiebeleid ten
§Jopzichte van de Hutu's, maar angst, wantrouwen en de neiging tot nepotisme maken
het voor deze groep moeilijk om zich te ontwikkelen.
De overlevenden van de genocide - de rescapê - vormen een derde groep. Onder dit
label worden in Rwanda die Tutsi's gegroepeerd die ten rijde van de genocide in
Rwanda waren en deze overleefd hebben. De gematigde Hutu's die vervolgd zijn tijdens de genocide worden hier niet bij gerekend, daar de genocide gericht was op
Tutsi's. De groep rescapê is wellicht de meest kwetsbare in de Rwandese samenleving
vanwege de traumatische ervaringen en de economische verliezen die ze geleden hebben. De nadruk van de regering op eenheid en verzoening kan op veel tegenstand
rekenen van deze groep: de heersende mening Is dat de regering niet kan beslissen
over verzoening, want zij hoeft geen genocide te vergeven. Een Hutu-overlevende van
de genocide kan zich de sentimenten van de rescapés heel goed voorstellen: 'How can
you reconcile with the people who have caused you and your family so much grief,
while you are still living under horrible conditions? How can you reconcile with people who have thrown you in a mass grave and started shooting?'4
Naast deze duidelijk emotionele component is er ook nog een economische kant
aan het probleem van verzoening. De meeste rescapê hebben al hun materiële bezit75
tingen verloren tijdens plunderingen, en behoren nu tot de allerarmsten. Leven onder
deze zware omstandigheden maakt een persoon nauwelijks vergevingsgezinder. De
laatste groep bestaat uit de niet-Oegandese returnees. Zoals eerder vermeld plukken
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voornamelijk de Oegandese returnees de vruchten van de strijd die door alle Tutsi's
geleverd isf hetgeen voor nogal wat onderlinge frictie bij de Tutsi's zorgt.
Wie de gecompliceerde geschiedenis van de verstoorde betrekkingen tussen
Tutsi's en Hutu's In Rwanda overziet, realiseert zich dat de door de huidige macht-

hebbers geproclameerde eenheid en verzoening op gespannen voet staat met de werkelijkheid.. Wat de door het regime van Kagama afgekondigde gelijke burgerschap
effectief In de weg staat, is de erfenis van etnisch vreemdelingschap van de Tutsi's die
als een rode draad door de geschiedenis van de laatste honderd jaar geweven zit. In de
koloniale rijd waren de Tutsi's geprivilegieerde vreemdelingen; na 1959 verloren ze
hun privileges, maar niet hun vreemdelingschap. Nu de Tutsi's vanaf 1994 de dienst
uitmaken blijft de erfenis van het etnisch vreemdelingschap onder de oppervlakte van
formeel gelijk burgerschap doorwerken, maar nu zijn het .met name de Hutu's die als
Vreemdelingen' op allerlei manieren het slachtoffer zijn van deze geschiedenis.

Snob isme
Een van. de opmerkelijke aspecten van het hedendaagse Rwanda is de minachtende
wijze waarop de hoger opgeleide stedelijke elite - de merendeels Tutsi evolués - de
ongeschoolde populatie pleegt te bejegenen. De evoluê proberen zichzelf door middel
van kleding, gedrag, taal en symbolen van rijkdom te distantiëren van de 'gewone'
Rwandezen die beschouwd worden als 'backward, ignorant, and passive - almost subhuman. - and (are) treated in a condescending, paternalistic and humiliating manner'
(Uvin 1998, 128). Toegang tot het onderwijs is beperkt en het vinden van een baan
afhankelijk van goede contacten:
"For most of us, it is hard to Imagine how tense and frustration-ridden a society must
be when every day the large majority of the population, is shown the lifestyle of the
"developed'" and exhorted to achieve it, but is at the same time structurally excluded
from this "good life", with very little chance of ever achieving it. This can only have a
profound Impact on people's attitudes, beliefs, and behaviour1 (36).
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Decennialang is hierdoor de collectieve eigenwaarde van de Hutu's aangetast. Het
minachten van de levensstijl der evolués was een manier om met die gevoelens van. minderwaardigheid om te gaan, rancune een. andere. En aangezien de Europese levensstijl
wel degelijk gewaardeerd werd, kwam het anti-Tutsi-racisme als een welkom middel
om met de gevoelens van minderwaardigheid om te gaan.
Dit snobisme is een van de oorzaken waarom, vooral Hutu's zich, minderwaardig
voelen in Rwanda. Een. andere oorzaak is de willekeur waarmee nieuw beleid ten uitvoer wordt gebracht, zoals het volgende voorbeeld aantoont. In Uprooting the rural poor
in Rwanda (2001) brengt Human Rights Watch verslag uit over het: National Habitat
Policy, dat individuele families van het platteland bijeen beoogt te brengen in kleine
nederzettingen, de zogenaamde imidugudu. Het doel van dit beleid was de schepping
van werkgelegenheid bulten de landbouw, de aanpak van. landschaarste, verlichting
van de druk op het milieu en verbetering van transport en distributienetwerken.
Daarnaast werd er aangegeven dat een gecentraliseerde bevolking makkelijker te
'overtuigen' is om de beslissingen van. de regering te volgen. Nauwelijks een maand

nadat de Habitat Policy aangenomen was verklaarde de minister van Publieke Werken
dat het vanaf dat moment verboden was om buiten de imidugudu een huis te bouwen.. Niet lang daarna werden de Rwandezen door de lokale autoriteiten naar de
dichtstbijzijnde imidugudu verwezen, ook al moesten zij hiervoor solide hulzen verlaten om onder constructies van hout, bladeren en plastic te gaan wonen.
In prekoloniale rijden was gecentraliseerd wonen een onbekend, fenomeen in
Rwanda. Boeren wilden liever te midden van hun landbouwgronden wonen, zodat ze
hun gewassen konden beschermen en hun huishoudelijk afval als kunstmest konden
gebruiken. Door verspreid te wonen behielden, de boeren bovendien de privacy die zo
gewaardeerd werd. Er was niet veel animo om. naar de imidugudu te verhuizen. Deze
nederzettingen boden een oplossing voor de vele thuislozen, 5 maar aangezien ook
mensen met goede huizen in de imidugudu moesten, gaan wonen, was de toestroom
naar de nederzettingen groter dan het vermogen van de staat en de betrokken organisaties om permanente huizen te bouwen. Bovendien wijst onderzoek uit dat de bewoners van de Imidugudu. gemiddeld twee kilometer verwijderd zijn. van hun landbouwgronden en dat de gemiddelde afstand tot water ruim een kilometer is. Zoals een
bewoner opmerkte: 'People don't see the advantages of the Imidugudu although there
have been a lot of "persuasion" meetings with local and higher authorities. It Is being
imposed on us. We have nothing to say. It has been decided, that's it' (zooi, 20).
Wanneer mensen niet wilden vertrekken werden allerlei pressiemiddelen ingezet,
variërend van Intimidatie tot daadwerkelijk geweld:
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'Some didn't go right away, we had. good solid houses ... In the meantime, men. in uniform whom we recognized came and killed a cousin a few meters from my house. We
went to the authorities to complain. They replied, "If you stay here, we cant ensure
your safety". So I built a house (in the imidugudu)'' (2001,16).
De regering negeerde de wensen en meningen van de mensen die als vee de Imidugudu ingedreven werden. Hen werd de controle over hun vitale belangen ontnomen,
zowel op economisch vlak als in. termen van kwaliteit van hun leven. Het: verlies van
hun privacy was een van de redenen waarom de Rwandezen tegen het verhuizen naar
de Imidugudu waren. Een respondent uit het Human Rights Watch-rapport verklaarde: 'We have a tradition of living apart, having our own space. To move to imidugudu, we find that harassment' (2001, 20). De National Habitat Policy heeft een
fysieke inbreuk op de privacy tot gevolg, maar privacy kan op verschillende manieren
aangetast worden. Margal.it verbindt privacy met het bestaan van een publieke en een
privé-sfeer, de laatste Is de kleinst mogelijke sfeer waarbinnen mensen controle over
hun persoonlijke belangen hebben. Een totalitaire samenleving ontneemt mensen de
controle over hun vitale belangen, omdat de bevolking gechanteerd wordt met informatie die, wanneer openbaar gemaakt, zou leiden tot de uitsluiting van deze mensen
uit de samenleving. Om dit te voorkomen wordt een persoon gedwongen zijn Integriteit te compromitteren. Het schenden van de privacy kan ook een ander doel die-
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nen, namelijk het opsporen van afwijkend gedrag. Mensen die niet aan de norm voldoen worden 'submenselijk' geacht en dus verstoten uit de gemeenschap. Een laatste
vernederend aspect van totalitaire samenlevingen is de destructie van Intimiteit: het
wordt mensen, onmogelijk gemaakt betekenisvolle vriendschappen aan te gaan.
Ondanks het feit dat Rwanda tegenwoordig formeel gezien een democratie-in-demaak is, heeft het veel totalitaire trekken.. De heersende partij RPF heeft zichzelf gedurende het afgelopen decennium steeds meer macht toegeëigend en heeft dit naar buiten toe verdedigd met de stelling dat dit nodig is om. verzoening en eenheid te
bewerkstelligen. De RPF benadrukt dat er eerst gewerkt moet worden aan het probleem van etnisch bewustzijn alvorens Rwanda kan functioneren als een volwaardig
democratische staat. Tot het zover is, pakt de regering mogelijke opruiers van. etnische
sentimenten aan door de vrijheid van meningsuiting drastisch In te perken en de
mensen te arresteren die zich schuldig maken aan het zaaien van tweedracht.6 In een
interview met jamt Ajrique In 2001 waarschuwde de Rwandese president Pasteur
Bizimungu voor de spanningen In Rwanda en het gevaar van hernieuwd geweld als
gevolg van grote ongelijkheid:
'We are persuaded that if things continue, the Hutus will prepare for war and In fifteen or
twenty years, they will have driven out the Tutsis (...) Rwanda is not a constitutional state
and It has enormous problems. The inequalities In the promotion system stir up much
discontent If the situation does not change, the only possible outcome Is violence/
Ondanks het feit dat Bizimungu benadrukte dat zijn recent opgerichte partij PDR
Ubuyanja (Party for Democracy and Regeneration) zich richt op alle Rwandezen, en
dat de partij juist de historische patronen wil doorbreken, werd het interview opgevat
als divisionistic, dat wil zeggen als een bedreiging voor de eenheid van het volk. Op 19
april 2002 werd Pasteur Bizimungu - president van Rwanda sinds 1994 en zelf Hutu gearresteerd voor het propageren van een etnische ideologie:
"The PDR Is recruiting as many Hutus as Tutsis and lts leader, who served the RPF
leadership for years, Is also capable of building an extended support base among
Hutus. Thus, he would have been a serious challenger running against Paul Kagame In
the upcoming presidential elections" (International Crisis Group 2002, 31).
7
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Afluisteren
Met de opsporing van 'divisionlstische' elementen in de samenleving en de bescherming van de eenheid als argument, is de regering - en de heersende elite in het bijzonder - bij machte om de oppositie monddood te maken en tegenstanders in overeenstemming met de RPF-ideoiogie te brengen. Tijdens het onderzoek In Rwanda
waar dit artikel mede op is gebaseerd, werd reeds na een paar interviews duidelijk hoe
ver de arm van de RPF precies reikt. Toen een respondent vertelde over zijn ervaringen

tijdens de genocide realiseerde hij zich pas na afloop dat onze mobiele telefoons niet
uitgezet waren. De regering kan via mobiele telefoons gesprekken afluisteren, zo
legde hij uit, en daarom moet men altijd de telefoons uitzetten wanneer men gevoeIige informatie bespreekt. Soms werd door respondenten verzocht om de batterij uit
de telefoon te halen, alvorens het gesprek kon beginnen. Ook taxi's bleken niet veilig
genoeg om gevoelige onderwerpen te bespreken, omdat er altijd de mogelijkheid is
dat die informatie bij de Geheime Dienst terechtkomt. Voor een buitenstaander
komen deze voorzorgsmaatregelen soms wat vreemd over. Desalniettemin heeft de
regering op succesvoile wijze de boodschap over weten te brengen dat ze gespitst is op
afwijkend gedrag, en dat ze de middelen bezit om dit op te sporen. Veel mensen hebben het gevoel dat de uiting van een afwijkende mening hen in gevaar brengt, een
gevoel dat zeker niet afgedaan kan worden als paranoia:
'The mayor of Kigali warned the public on the radio that secret meetings had been
taking place. He said authorities would be tracking down persons who participated in
such meetings. He said that some people were paid to run these meetings and he
warned that accepting this money "could cost people their lives" ' (Human Rights
Watch 2003,14).
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De Rwandese regering heeft zich ten doel gesteld de genocide-ideologie uit te roeien.
Dit doel valt te billijken, maar de manier waarop niet. De uitroeiing van deze ideologie gaat naadloos over in het smoren van de oppositie en zo wordt een totalitaire
samenleving dichterbij gebracht. Het is niet toegestaan kritiek te leveren op de RPF,
en er wordt in dit geval geen onderscheid gemaakt in etniciteit, maar over het algemeen loopt een Hutu in hedendaags Rwanda meer risico om voor 'divisionist' uitgemaakt te worden dan een Tutsi, simpelweg vanwege zijn etniciteit en de herinnering
aan de genocide.
Een aantal van deze zaken zou men net zo goed kunnen analyseren in termen van
aantasting van vrijheidsrechten. Dat geldt met name voor de willekeur die de
National Habitat Policy met zich mee heeft gebracht, en verder de aantasting van vrijheidsrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting. Maar er zijn twee redenen om de
voorkeur te geven aan het vocabulaire van Margalit. In de eerste plaats betreft het niet
zozeer een aantasting van rechten van individuen, maar van een groep, de Hutu's, die
door de recente geschiedenis van Rwanda in een ondergeschikte positie is gedrongen.
Verder is de gemeenschappelijke noemer niet dat individuele rechten worden aangetast (hoewel dat ook gebeurt), maar dat deze groep als minderwaardig wordt behandeld, met alleen door de andere Rwandezen, maar ook door de instituties van het land,
zoals het ministerie van Publieke Werken dat verantwoordelijk is voor de National
Habitat Policy, de politie, enzovoort. Voor deze groep geldt inderdaad dat zij met
recht het gevoel kan hebben dat ze als groep wordt beschaamd en vernederd. Hutu's
kunnen niet trots zijn op hun identiteitsgroep, onder andere doordat deze geassocieerd wordt met een donker verleden. Steun en begrip zoeken voor de situatie van de
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eigen groep - een belangrijk aspect voor leden van identiteltsgroepen - is onmogelijk
voor Hutu's, omdat elke uiting van etnisch groepsgevoel als potentieel, gevaarlijk
wordt opgevat. Door het afdwingen van een eenheid die niet of nauwelijks bestaat en
het smoren van kritiek draagt de regering bij aan de vernedering van de Hutu's, en
daarmee houdt zij juist de etnische spanningen in leven die zij zo wanhopig probeert
te laten verdwijnen.

Structureel geweld
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Het is niet de bedoeling om hier alle factoren te analyseren die hebben geleid tot de
genocide in Rwanda. Naast de besproken verhoudingen tussen Hutu's en Tutsi's spelen ook de etnische verhoudingen in de regio (Oeganda, Congo en Burundi) een
belangrijke rol, en. voorts ook het beleid van het Internationaal Monetair Fonds. Er is
echter een factor die wel besproken dient te worden, omdat deze een direct effect had
op de groepsverhoudingen in Rwanda. Dat is de ontwikkelingshulp in Rwanda.
In de optiek van de Internationale gemeenschap was het Rwanda van vóór de
genocide een dream come mie. De bloeiende economie en de politieke stabiliteit maakten dit land tot een succesverhaal binnen de ontwikkelingshulp. Maar de realiteit
waarin, de meeste Rwandezen leefden was in schrijnend contrast met dit beeld. Hun
situatie bleef uitzichtloos omdat de regering interne migratie bijna onmogelijk
maakte, het toch al schaarse land ontoegankelijk was, en ciiëntelisme iets als opwaartse mobiliteit onmogelijk maakte. Peter Uvin, die de rol van de ontwikkelingsindustrie
bij het uitbreken van de genocide in 1994 heeft onderzocht, schrijft dan ook: T h u s ,
long before the 1990s, life in Rwanda had become devoid of hope and dreams for the
large majority of people: the future looked wrorse than the already bad present' (Uvin
1998, 117). Hij concludeert dat de werkwijze van de ontwikkelingsorganisaties heeftbijgedragen aan een toename van structureel geweld in de jaren voorafgaand aan de
genocide. Dit structurele geweld, door Johan Gaining in 1969 omschreven als het
onvermogen van de armen orn een waardig leven te lelden als gevolg van armoede,
ongelijkheid en uitsluiting, heeft volgens Uvin de weg vrijgemaakt voor de geweldsuitbarsting van 1994. Uvin gebruikt Margallts normatieve concept van vernedering en
geeft aan dat de Rwandezen die vóór 1994 ontwikkelingshulp ontvingen een gegronde reden hadden, zich vernederd te voelen. De strikte top-down structuren, het expertgeoriënteerde en verplichtende karakter van het gros van de projecten gaven, het
geheel van, ontwikkelingshulp een air van, superioriteit.
Nu zou men kunnen tegenwerpen dat ontwikkelingshulp bijna altijd een vernederend element in zich bergt: de (tragische) keuze is er een tussen niet helpen (maar
dan ook niet vernederen) of helpen, maar wel vernederen. Toch. is deze tegenwerping
te simpel, omdat heipen niet per se op een. vernederende wijze hoeft te geschieden. Op
dit punt heeft de ontwikkelingsindustrie lessen getrokken uit '1994- Na de genocide
Is de ontwikkelingsindustrie duidelijk een nieuwe richting Ingeslagen en wordt de
expertgeoriënteerde aanpak vaak vervangen door een die uitgaat van de expertise en

de ideeën van de mensen zelf Uvin waardeert deze nieuwe trend, maar benadrukt dat
de praktijk niet zo gemakkelijk verandert/ De belangrijkste reden waarom de ontwikkelingshulp als vernederend werd ervaren, was dat de ontwikkelingsinduscrie
geassocieerd werd met Tutsi-evolues. Daar is ook na 1994 geen einde aan gemaakt,
Wat Uvins betoog interessant maakt Is dat hij vernedering in Rwanda, op dezelfde
manier als Margalit dat voor de situzzie in Israël-Palestina do-et, verbindt met de uitbraak van. geweld, Vernedering houdt wat Mamdani noemt een victim psychology in
stand die geweld als enige mogelijkheid ziet om nieuw slachtofferschap te voorkamen:
'Ever since the colonial, period, the cycle of violence has been fed by a victim psychology on both sides. Every round of perpetrators has justified the use ofviolen.ee as the
only effective guarantee against being victimized yet again. For the unreconciled vietim ofyesterday's violence, the struggle continues. The continuing tragedy of Rwanda
Is that each round, ofviolen.ee gives us yet another set of vicrims-turned-perpetrators'
(Mamdani 2001, z6j/z6B}.
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De situatie in Rwanda is niet significant veranderd sinds 1994. De overgrote meerderheid leeft nog steeds in extreme armoede en afgezien van de toegankelijkheid van het
onderwijs is er in de sociale structuren nauwelijks iets veranderd. Clanverwantschap,
cllëntelisme en. nepotisme zijn in veel gevallen nog steeds de enige manieren om
vooruit te komen. En de mensen die niet op deze manieren door het regime begunstigd worden en een kritische houding aannemen, worden In zowel hun zelfontplooiing als in het uiten van hun ontevredenheid belemmerd."
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Condusie
Eer en vernedering, begrippen waaraan in het politieke denken onvoldoende aandacht wordt besteed, spelen een cruciale rol in de beleving van mensen, zo leert
Margalit. Met dit artikel hebben we willen laten zien dat het zin heeft om naast de
kwestie van rechtvaardigheid ook aandacht te besteden aan die van vernedering, en
tevens dat Margaiits conceptuele Lader ook in de ontwikkelingscontext van Rwanda
nuttig werk kan verzetten. Ten opzichte van Rawls' Interpretatie van rechtvaardigheid
(die natuurlijk, niet de enige is) levert Margaiits visie drie voordelen op.
In de eerste plaats kan de uitsluiting van mensen die formeel wel deel. uitmaken
van de samenleving, maar die in de dagelijkse praktijk op diverse manieren vanwege
hun groepsidentiteit discriminatie ondervinden, met behulp van Margalit beter
zichtbaar worden. De subtiele en minder subtiele vormen van snobisme waar de
gewone' Rwandezen het slachtoffer van zijn, de neerbuigende dwang waarmee mensen gedwongen worden om te verhuizen naar de imidugudu's, de aantasting van privacy die nodig wordt geacht om 'divisionisme' te voorkomen, steeds weer wordt in de
eerste plaats het zelfrespect van de betrokkenen aangetast. Ook kan met Margalit de
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historische achtergrond van deze uitsluiting beter worden verhelderd. Om de huidige verhoudingen te begrijpen, is inzicht In de geschiedenis van etnisch vreemdelingschap van de Tutsi's onontbeerlijk.
In de tweede plaats heeft het in een ontwikkelingscontext als die van, Rwanda
(zeker na de genocide van 1994) niet zoveel zin alle kaarten te zetten op een rechtvaardige verdeling van posities en goederen. Verdelende rechtvaardigheid komt misschien In beeld als de Rwandese samenleving zich. politiek en economisch verder heeft
ontwikkeld. Wat dan vooral van belang is, Is de. wijze waarop de schaarse middelen
verdeeld worden. De negatieve rol van de ontwikkelingsindustrie die verdelende
rechtvaardigheid beoogt maar die ongewild medeplichtig kan zijn aan het ontstaan
van het verwoestende geweld, valt dankzij Margal.it beter te begrijpen. Tenslotte zijn
het niet alleen de basisinstituties (waar Rawls zijn aandacht op richt) in. Rwanda die
verzadigd zijn met het sluipende gif van de vernedering: de hele textuur van het sociale leven, van wonen tot werken, van openbaar vervoer tot onderwijs, van. politiek tot
politie, is erdoor aangetast.
Los van de kwestie van rechtvaardigheid of fatsoen zit de winst van de bril die
Margalit ons biedt om naar de situatie in Rwanda te kijken in inzicht in het cumulatieve karakter van snobisme en. paternalisme, van een politiek van angst en uitsluiting,
die niet alleen de privacy van burgers aantast, maar ze ook van elkaar isoleert en tegen
eikaar opzet. Wat deze zaken gemeen hebben is de collectieve aantasting van zelfrespect. De kern van de zaak is gelegen in een systematische, dus door Instituties ondersteunde, cyclus van collectieve uitsluiting die niet alleen afwisselend verschillende
bevolkingsgroepen tot slachtoffer maakt van institutionele vernedering, maar die ook
periodiek leidt tot verwoestend geweld. Vooral dit laatste gegeven, legt een zware
hypotheek op de toekomst van Rwanda.
Kijken we ten slotte vanuit de context van Rwanda 'terug' naar de theorie van
Margalit, dan vallen twee zaken op. Ten eerste roept het patroon van daders die slachtoffers worden en vice versa de vraag op die Steven Lukes al stelde (1999, 317), namelijk:
vanuit welk standpunt laat zich een bepaalde handeling of praktijk als vernederend
Identificeren? We kunnen niet terugvallen op de kwade bedoelingen van de daders, en
evenmin op het psychologisch ervaren gevoel van vernederd worden, aan de kant van
de slachtoffers. De gegronde redenen' waar Margalit in dit verband naar verwijst,
hebben betrekking op ruime en moeilijk af te bakenen, categorieën als: 'uitgesloten
worden uit de gemeenschap van. de menselijke soort'. Dat vernedering een rol speelt
bij conflicten zoals in Rwanda en in Israël, en dat vernedering een keten van geweld
Instandhoudt is voldoende duidelijk gemaakt met behulp van. Margalit. Hij biedt
minder Inzichten, bij de beantwoording van de cruciale politieke vervolgvragen,
namelijk: hoe kan aan zulke vernedering een. einde worden gemaakt?
Naast dit algemene probleem willen we, ten tweede, nog op een specifieker probleem wijzen, namelijk de belangrijke rol die legitieme identiteitsgroepen bij
Margalit spelen. In zijn vocabulaire is erkenning van het zelfrespect van Rwandezen
alleen mogelijk via de erkenning van de identiteitsgroepen. De Hutu's en Tutsi's vor-

m e n echter geen 'zuivere' identiteitsgroepen in de betekenis van Margalit. E r k e n n i n g
van identiteit, ook al gaat het. langs de indirecte weg van h e t verhelpen en v o o r k o m e n
van situaties van vernedering, is een belangrijke stap, maar lost h e t politieke probleem
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van verzoening tussen de twee groepen ook niet op. De oplossing van de huidige
m a c h t h e b b e r s , namelijk groepsverschillen die v o o r t k o m e n u i t de geschiedenis negeren e n m e t geweld o n t k e n n e n , werkt ook niet. De koers die M a m d a n i (2001, 274-284)
voorstelt o m d o o r de vicieuze cirkel van vernedering en geweld te b r e k e n is op de
lange termijn veelbelovender. Hij b e n a d r u k t h e t politieke karakter van de T u t s i - en
H u t u - i d e n t i t e i t , dat wil zeggen d a t deze identificaties vooral het p r o d u c t zijn van de
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koloniale en postkoloniale staatsvormingsprocessen. M e t deze historisering blokkeert
hij effectief de zoektocht naar de boven- ofbuitenhistorische raciale, culturele of etnische o o r s p r o n g van deze identificaties, en richt de aandacht o p m a n i e r e n waarop
Tutsi's en H u t u ' s wel z o u d e n k u n n e n samenleven. O m voorbij ' e r k e n n i n g en m i s k e n n i n g ' te k o m e n dient volgens M a m d a n i de regionale dynamiek in de b e s c h o u w i n g
b e t r o k k e n te worden. In de hele regio spelen de s p a n n i n g e n tussen beide g r o e p e n
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v o o r t d u r e n d o p en de periodieke verdrijving van de ene groep d o o r de ander zorgt
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ervoor dat de hele regio instabiel blijft. Een ander element is dat niet welke vorm van,
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al dan. niet legitieme, groepsidentiteit politiek beslissend is, maar de vraag wie waar

Geciteerd wordt uit de Nederlandse vert a l i n g : Be fatsoenlijke samenleving, i n 2001

verschenen bij Van Gennep In
Amsterdam.
Voor meer informatie over de discussie
over de verhouding tussen Hutu's en
Tutsi's In prekoioniaal Rwanda, zie:
Vansina 1962, Prunier 1995, Newbury
1988, Mamdani 2001 en Des Forges 1999.
Interview met een staatssecretaris, Kigali
22 september 2003.
Interview met een Rwandese medewerker
van de Nederlandse Ambassade te Kigali,
11 oktober 2003.
Rwanda had te kampen met grote hoeveelheden teruggekeerde vluchtelingen
die bij terugkomst hun huizen in puin
vonden, of Inmiddels In gebruik door
anderen. Het huisvestingsprobleem was
enorm, maar dit argument is niet opgenomen In de originele tekst van het pro-
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ject. Pas eenjaar later verklaart de
minister van rehabilitatie en sociale Integratie, Patrick Mazimhaka, dat de imidugudu vrede, verzoening en veiligheid zou
bieden: 'These objectives, missing from
the December 13 text and apparently first
unveiled at this time, coincided perfectly
with the rationale of "prevention (of
further conflict)" and "protection" used
by UNHCR to justify supporting
the housing construction program'
(Human Rights Watch 2001,12).
Deze opvatting is mede gebaseerd op
Interviews met de hoofdredacteur van
een onafhankelijke krant in Kigali die
uit persoonlijke ervaring kon vertellen
over de wijze waarop de regering
omgaat met kritische stemmen. Zo
werd hij naast de continue juridische
aanklachten in januari 2003 gearresteerd
na een artikel gepubliceerd te hebben
dat als divisionisüc bestempeld werd (UN
IRIN, 26 februari 2003).
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Interview met Peter Uvio te Kigali op 5
oktober 2002. Voor kritiek op zijn boek
Aiding violence, zie Paul Clements review
in TheJournal ofAsian and African Studies,
34 {1999)* 4^7-4^9»
Interviews met de oprichter van een
nationale non~gouvernementeie
organisatie, Ruhengeri, 16 oktober 2002;
een. Rwandese medewerker van de
Nederlandse Ambassade te Kigali,
8 oktober 2002, 11 oktober 2002,
8 november 2.002, 24 november 2002;
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