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i. Waarom dit boek? 

"Hij die passief het kwaad aanvaardt, is er evenzeer bij betrokken als hij die het helpt begaan.  

        (Martin Luther King jr)" 

Het is breed gedocumenteerd, zelfs door belangrijke bondgenoten, dat het Rwandese regime een 

van de meest repressieve regimes in Afrika is. In haar mensenrechtenrapport over 2017 beschuldigt 

de Amerikaanse regering Rwanda van: "willekeurige of onwettige moorden; marteling (schending 

van het internationaal recht); intimidatie, arrestatie en mishandeling van politieke tegenstanders, 

mensenrechtenverdedigers en personen die worden gezien als een bedreiging voor de controle van 

de regering en de sociale orde; minachting van de veiligheidstroepen voor de rechtsstaat; en 

beperkingen op burgerlijke vrijheden; beperkingen op de registratie en werking van 

oppositiepartijen, waardoor burgers de mogelijkheid wordt ontzegd om hun regering te veranderen 

door middel van vrije en eerlijke verkiezingen "1. De situatie voor burgerrechten en politieke rechten 

is sindsdien verslechterd en daalt volgens Freedom House van 24% 2017 naar 22% in 2019. 

Tijdens de afgesloten Universele Periodieke Doorlichting 20212, het verslag van het Amerikaanse 

ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2019, Human rights watch, het EU-parlement wijzen op 

gevallen van foltering en mishandeling, buitengerechtelijke executies, gedwongen verdwijningen, 

willekeurige detentie en sterfgevallen in gevangenschap "3. Freedom House rapport 2021 wijst erop 

dat "Rwandese transnationale repressie uitzonderlijk breed is in termen van tactieken, doelwitten en 

geografische reikwijdte" en benadrukt specifiek het feit dat "de regering zich meestal richt op 

individuen die haar uitdagen door middel van kritiek of actief verzet".4 

Helaas vallen de mensen die de Nederlandse regering naar Rwanda wil sturen onder deze categorie 

van risicopersonen die in het rapport van de Amerikaanse regering en van Freedom House worden 

beschreven. Het Rwandese regime wil niet dat de verdachten buiten Rwanda worden berecht, waar 

zij hun recht kunnen halen. Wanneer het Rwandese regime er niet in slaagt medewerking te 

verkrijgen om zijn critici uitgeleverd te krijgen, neemt het zijn toevlucht tot moord of ontvoering, 

zoals in het geval van Paul Rusesabagina. 

Afgezien van de grove schendingen van de mensenrechten, die voor alle voorvechters van de 

mensenrechten weerzinwekkend zouden moeten zijn, is er nog iets belangrijkers dat opzettelijk 

wordt genegeerd, zogenaamd vanwege commerciële en politieke belangen, dat repressieve en 

uitbuitende sociaal-politieke systemen, gesteund door externe krachten, de voorwaarden hebben 

geschapen voor de cyclus van politiek geweld in Rwanda, met als ergste het geweld tegen Tutsi's in 

1994 en de massamoord op duizenden Hutu's door het zegevierende Rwandees Patriottisch Front = 

RPF-regime. In het Mapping-rapport van de VN wordt gesuggereerd dat de massamoord op Hutu-

vluchtelingen in de Democratische Republiek Congo voor een rechtbank bewezen zou kunnen 

worden als genocide. 

Zoals de sociale wetenschapper Marc Sommers opmerkt: "Je kunt je alleen een stralend Rwanda 

voorstellen als je de oogkleppen deelt die de regering zo zelfverzekerd draagt. De regering van Paul 

Kagame kan bogen op vele uitstekende ideeën. Maar onder het prachtige succes gaan 

verontrustende realiteiten schuil die systematisch worden ingeperkt. Voorlopig althans is de 

vooruitgang van Rwanda gevaarlijk ongelijkmatig en zo afhankelijk van extreme niveaus van sociale 

en politieke controle dat de toekomst van het land er niet rooskleurig uitziet "5. Daaraan toevoegend 

dat: "zijn land helpen een nieuwe explosie te voorkomen, is een boodschap die alleen Rwanda's 

internationale steun kan overbrengen  

1 https://www.state.gov/documents/organization/252929.pdf 
2https://www.ecoi.net/en/file/local/2042308/a_hrc_wg.6_37_rwa_2_E.pdf 
3 https://www.hrw.org/news/2021/02/01/un-countries-call-out-rwandas-rights-record 
4 https://freedomhouse.org/report/transnational-repression/rwanda  
5 Marc Sommers: the darling dictator of the day: http://www.nytimes.com/2012/05/28/opinion/Paul-Kagame-The-Darling-

Dictator-of-the-day.html   
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aan president Kagame6. Dit is het soort steun dat de bevolking van Rwanda nodig heeft, geen blinde 

hulp. 

Het rapport van het Center for Strategic and International Studies (CSIS) in opdracht van het US 

Africa Command (Africom) (2011) kwam tot dezelfde conclusie dat: "hoewel het land kalm en ordelijk 

is, kan de stabiliteit in gevaar komen door politieke repressie, versmalling van de partijbasis, het niet 

openlijk en rechtvaardig aanpakken van diepgewortelde grieven". De situatie is nu slechter dan toen 

het rapport werd geschreven. 

Peter Uvin betoogt in zijn stuk over "hulp bij geweld" eveneens dat het sociaal-politieke systeem, 

gebaseerd op de voorkeursbehandeling van een groep (Tutsi's) door externe mogendheden 

(Duitsland en vervolgens België) de uitsluiting en de daaropvolgende verarming van een andere 

groep (Hutu's) in de Rwandese samenleving in de hand werkte en dat deze uitsluiting leidde tot 

gevoelens van vernedering, woede en frustratie bij de onderdrukte groep, die uiteindelijk leidden tot 

acuut geweld tegen Tutsi's in 1959. Men zou ook kunnen zeggen dat het nieuwe sociaal-politieke 

systeem dat na de val van de monarchie ontstond, geleid door de Hutu-elite die steun kreeg van het 

Westen, er niet in slaagde een volledig inclusieve democratische samenleving tot stand te brengen 

en het probleem van de Tutsi-vluchtelingen op te lossen. De Tutsi's die zich gemarginaliseerd en 

politiek buitengesloten voelden, vluchtelingen die zich stateloos voelden, organiseerden een 

gewapende opstand die uitliep op genocide en regionale destabilisatie in Centraal-Afrika waarbij 

meer dan zes miljoen mensen om het leven kwamen. 

Tutsi-vluchtelingen weigerden gehoor te geven aan de oproep tot terugkeer in 1963, maar gaven er 

geen gehoor aan omdat zij het nieuwe regime niet vertrouwden. Evenzo kunnen Hutu-vluchtelingen 

nu niet naar Rwanda terugkeren, gezien het huidige repressieve systeem. 

De voorkeursbehandeling van het RPF-regime door externe mogendheden, met name op het gebied 

van justitie, zal tot dezelfde resultaten leiden. Zo is het uitleveren van critici aan een notoir repressief 

regime niet alleen een schending van het internationaal recht maar brengt ook de toekomstige 

stabiliteit van Rwanda in gevaar en zou in het ergste geval, zoals sommige studies voorspellen, 

kunnen uitmonden in een burgeroorlog. Helaas, zoals Andy Storey betreurt: "net als in het Rwanda 

van voor de genocide lijken internationale actoren bereid een staat te versterken "die een 

moordmachine is gebleken" (Oomen, 2005: 907).7 

In een studie over de diepere oorzaken van etnisch geweld, uitgevoerd in 155 landen tussen 1946 en 

2005, gebaseerd op het deskundig advies van bijna honderd landenspecialisten van universiteiten 

over de hele wereld onder leiding van professor Andreas Wimmer van de UCLA, werden Rwanda, 

Syrië en Soedan aangewezen als de meest uitsluitende landen van de studie8. In Syrië en Soedan zijn 

sinds het uitkomen van de studie al burgeroorlogen uitgebroken. 

Helaas is Nederland een van de landen die het Rwandese regime financieren. Men kan gerust stellen 

dat onvoorwaardelijke steun aan het regime indirect bijdraagt aan de repressie die nu plaatsvindt en 

de volgende ronde van politiek geweld voorbereidt. Wij hebben redenen om aan te nemen dat de 

Nederlandse regering na lezing van dit document zal overwegen haar standpunt inzake het sturen 

van politieke vluchtelingen naar Rwanda te herzien. 

 

 

6 Marc Sommers is a fellow at the Woodrow Wilson International Center for Scholars and the author of “Stuck: Rwandan 
Youth and the Struggle for Adulthood.”  
7 Andy Storey Structural Violence and the Struggle for State Power in Rwanda: Why ‘Conflict Resolution’ and Other External 
Interventions Have Made Things Worse Paper for presentation at the PSAI Annual Conference, 8-10 October 2010, Dublin 
Institute of Technology  
8 http://newsroom.ucla.edu/releases/excluding-ethnic-groups-from-power-88681 
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ii. De historische achtergrond van Rwanda 

A. samenvatting 

Er bestaat een stereotiep verhaal dat suggereert dat het politieke geweld in Rwanda, dat 

culmineerde in de genocide tegen de Tutsi's, het resultaat is van irrationeel tribalisme. De waarheid 

is echter dat de cyclus van politiek geweld een gevolg is van politieke en sociale uitsluiting, met 

schending van de mensenrechten als gevolg. Helaas zijn groepsgrieven die langs etnische en 

regionale lijnen lopen, door politieke elites gebruikt om deze groepen steun te verwerven, terwijl 

externe belangen hebben geholpen dergelijke groepen aan de macht te houden door politieke, 

diplomatieke en economische steun, waardoor een onvermijdelijk gewelddadig einde is uitgesteld. 

Wij geloven dat etnische diversiteit, naar behoren gewaardeerd en goed beheerd door middel van 

een democratisch proces, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, het kenmerk is van 

een sterke natie. 

Vóór 1900 bestond Rwanda niet in zijn huidige vorm. Het huidige Rwandese grondgebied werd bezet 

door kleine clan koninkrijken. Het waren de Duitse kolonisten die het Abanyiginya - Abega koninkrijk 

hielpen om hun heerschappij over heel Rwanda uit te breiden tot de noordelijke en westelijke regio's 

die tot dan autonoom waren gebleven9. Het is na de Conferentie van Berlijn10 dat Rwanda zijn 

huidige grenzen kreeg, het is de koloniale macht die de etnische labels "Hutu-Tutsi", die in de 

verschillende clans bestonden maar niet de huidige vorm hadden, formaliseerde. 

De politieke crisis in Rwanda is niet etnisch van aard, zoals het huidige discours ons wil doen geloven. 

Het is het beheer van de macht dat de hoofdoorzaak is : gebrek aan democratie en goed bestuur 

maakt het voor de politieke elite mogelijk om grieven van groepen op basis van etniciteit of regio uit 

te buiten om aan de macht te komen en die voor zichzelf te houden bij gebrek aan sterke 

instellingen. 

Slecht bestuur in Rwanda wordt vooral gekenmerkt door uitsluiting, discriminatie, vriendjespolitiek 

op basis van regionale of etnische verwantschap. 

Vóór de komst van de Duitse kolonisten waren er politieke crises, waarvan de belangrijkste de 

"staatsgreep" van Rucunshu11 tussen de Abega en de Abanyiginya was, en wanneer men die in de 

etnische spiegel leest, zou men kunnen zeggen dat het een machtsstrijd was binnen dezelfde 

etnische groep: de Tutsi's. 

De revolutie van 1959 was een etnische machtswisseling tussen de Hutu's en de Tutsi's. 

De staatsgreep van 1973 was een machtsstrijd binnen dezelfde etnische groep, de Hutu's, met een 

overheersend regionalistisch karakter. 

De oorlog die in oktober 1990 begon, werd voornamelijk geleid door voormalige Tutsi-vluchtelingen. 

De huidige politieke crisis in Rwanda is een gemengde zaak. Hutu's en Tutsi's zijn op de vlucht voor 

de door de RPF12 gedomineerde macht. De heksenjacht van het RPF op Rwandese vluchtelingen 

maakt deel uit van het streven van het RPF om zijn macht te consolideren en te bestendigen door zijn 

tegenstanders en critici het zwijgen op te leggen. 

 

 

9 http://editions-sources-du-nil.over-blog.com/2020/01/vient-de-paraitre-histoire-du-rwanda-desideologisation-et-

restitution-des-faits-historiques.html 

Histoire et peuplement : ethnies, clans et lignages dans le Rwanda ancien et contemporain. par Antoine Nyagahene : 

http://www.theses.fr/1997PA070030 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Conference 
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Mibambwe_IV_Rutarindwa 
12 Rwandan Patriotic Front, political state party 
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De totstandbrenging van de rechtsstaat, geschraagd door politiek pluralisme en democratische 

machtsoverdracht, zou het mogelijk maken zowel regionalisme als etnicisme uit te roeien. Het is dus 

de vestiging van de rechtsstaat en de continuïteit daarvan die in de praktijk moeten worden 

gebracht. Ondanks het feit dat de oppositie heeft opgeroepen tot een zeer brede nationale dialoog, 

toont de Rwandese regering echter geen politieke wil om zich in dit proces te engageren. 

Voor een duurzame vrede en sociaal-economische ontwikkeling in Rwanda en in de subregio zouden 

de vrienden van Rwanda, de donors en de financiële instellingen druk moeten uitoefenen op de 

Rwandese autoriteiten en hun financiële en politieke steun afhankelijk moeten maken van het 

bestuur van het land op basis van democratische waarden en eerbiediging van de mensenrechten. 
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iii. Samenvatting 

De mensenrechtensituatie in Rwanda biedt geen enkele garantie op veiligheid voor Rwandese 

politieke vluchtelingen en al wie openlijk kritiek durft te uiten op het bestuurssysteem van het 

Rwandees Patriottisch Front (RPF), de partij die sinds 1994 aan de macht is. Elke afwijkende stem 

wordt behandeld als een vijand van Rwanda. In haar rapport13 van februari 2021 noemt de 

Amerikaanse NGO Freedom House Rwanda naast landen als China, Rusland, Iran en Saoedi-Arabië 

een land waar de repressie van tegenstanders een ernstige bron van zorg is. 

De Rwandese autoriteiten oefenen een onverdeelde macht uit, met een verbod op echte politieke 

oppositiepartijen; repressie van opposanten en mensenrechtenactivisten; moorden; fysieke en 

mentale martelingen; gedwongen verdwijningen; controle over mensenrechtenorganisaties en 

mediakanalen; en intimidatie van degenen die oproepen tot politieke openheid en bestuur volgens 

de democratische beginselen. 

De repressieactiviteiten van de Rwandese autoriteiten beperken zich niet tot Rwanda. Zij doen zich 

ook voor in het buitenland, waar tegenstanders van het Rwandese regime het doelwit zijn. Deze 

repressieve activiteiten maken deel uit van een zorgvuldig voorbereid en gecoördineerd programma. 

De bewegingen van de Rwandese oppositie in het buitenland, die als een negatieve kracht worden 

beschouwd, worden door een goed opgeleide en gefinancierde spionagedienst van de Rwandese 

inlichtingendiensten nauwlettend in de gaten gehouden. 

Om mensen in de diaspora op te sporen die zich tegen het regime in Rwanda verzetten, heeft de 

regering meerdere spionagesystemen opgezet. Rwandezen in het buitenland worden geconfronteerd 

met computerbedreigingen, spyware-aanvallen, intimidatie en pesterijen in het binnenland, 

mobiliteitscontroles, fysieke intimidatie, aanrandingen, opsluitingen en moorden14. 

Het Rwandese politieke systeem draait om één politieke partij, het Rwandees Patriottisch Front 

(RPF), dat de touwtjes in handen heeft sinds het in 1994 met geweld de macht heeft gegrepen. Het 

RPF controleert het gerechtelijk apparaat, hetgeen de tenuitvoerlegging van het recht op een eerlijk 

proces sterk bemoeilijkt, gezien de politisering van de genocide. 

In Rwanda maken functionarissen vaak gebruik van het gerechtelijk apparaat om de activiteiten van 

personen die als tegenstanders van de regering en van het RPF worden beschouwd, te bestraffen en 

te beperken. Zij worden vaak vervolgd (wegens divisionisme en genocide-ideologie) en lange tijd 

zonder aanklacht vastgehouden. Wetten die verdeeldheid, genocide-ideologie en ontkenning van 

genocide verbieden, worden op grote schaal toegepast om politieke dissidentie het zwijgen op te 

leggen en onderzoeksjournalistiek de mond te snoeren15. 

Het regime blijft pogingen veinzen om het rechtsstelsel te moderniseren en op peil te brengen door 

prijzenswaardige beginselen en juridische hervormingen aan de dag te leggen als reactie op 

internationale kritiek. Zolang er echter grote verschillen bestaan tussen de tekst van de wet en de 

feitelijke uitvoering van de gerechtelijke procedures, zullen deze normen een façade blijven en zal 

justitie ontsierd blijven door onregelmatigheden en inmenging van allerlei aard, niet alleen ten koste 

van degenen die worden vervolgd, maar ook in het algemeen in strijd met de behoefte aan echte 

justitie die kan bijdragen tot echte verzoening. 

 

 

 

 

13 https://freedomhouse.org/report/transnational-repression/rwanda  
(this item should stay; sorry for the mess)  
15 https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/rwanda/   
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De nationale gevangenissen in Rwanda zijn overbevolkt, er is niet voldoende voedsel, de sanitaire 

omstandigheden zijn erbarmelijk, gevangenen worden bedreigd door bewakers en 

medegevangenen, advocaten hebben beperkte bezoekrechten met hun cliënten, mensen kunnen 

jaren in de gevangenis zitten zonder proces, de medische behandeling is slecht, mensen kunnen zelfs 

uit de gevangenis verdwijnen. Een gevangenis in Rwanda is een gevaarlijke plaats om te zijn. 

De bewijzen van ooggetuigen, het Rode Kruis en mensenrechtenorganisaties zijn overweldigend. 

Maar de Nederlandse regering en rechters denken daar anders over. Op instigatie van de 

Nederlandse Immigratiedienst IND16 sturen zij mensen terug naar Rwanda, naar een 

gevangeniswezen dat zeer onbetrouwbaar en ondoorzichtig is. 

De IND is partijdig, partijdig, onbetrouwbaar en slordig. De Nederlandse procedure waarin mensen 

worden beschuldigd van genocide (1F 17) schendt de mensenrechten. 

Wie door de IND wordt beschuldigd van deelname aan de Rwandese genocide belandt in een zuigend 

moeras, waarin je langzaam maar zeker wegzakt. Het bestuursrecht en de werkwijze van de IND zijn 

de grootste boosdoeners. Je onschuld bewijzen via het bestuursrecht18 is praktisch onmogelijk. 

Het bestuursrecht, bedoeld om burgers te verdedigen tegen overheidsbesluiten, biedt in de praktijk 

weinig ruimte voor een adequate verdediging. 

Tientallen Rwandese gezinnen in Nederland zijn slachtoffer geworden. Hun verblijfsvergunningen 

werden ingenomen, sommigen verloren zelfs hun Nederlandse paspoort en nationaliteit. Zij mochten 

niet meer werken en geen recht meer hebben op uitkeringen, toeslagen en ziektekostenverzekering. 

Zij verkeren al meer dan tien jaar in een permanente staat van armoede, angst en onzekerheid. 

Na een lange procedure beslist uiteindelijk een rechter wat er met de van genocide beschuldigde 

persoon zal gebeuren. Kunnen ze worden uitgewezen naar Rwanda? 

Voor velen is dat een beangstigende optie, omdat zij politiek actief zijn voor de oppositie. Het risico 

op arrestatie in Rwanda, een oneerlijk proces, illegale detentie, marteling of zelfs de dood is groot. 

De beschuldigingen van de IND zijn doorspekt met fouten. Er is geen kennis van de lokale taal of 

cultuur. Dossiers worden samengesteld uit algemene elementen, aangevuld met weinig persoonlijke 

details. De IND vraagt vaak om nader onderzoek in het land zelf. Dit resulteert in een Individueel 

Ambtsbericht (IAB, een proces-verbaal over een individu), waarvan zelfs ambtenaren intern zeggen 

dat de kwaliteit te wensen overlaat. Het is tamelijk schokkend om een situatie waarin iemand wordt 

beschuldigd van de ergste misdaad van genocide, terwijl niemand zeker weet wat er is gebeurd, waar 

het is gebeurd en wanneer het is gebeurd, zeer licht op te vatten. 

De IND geeft bijna nooit toe dat zij zich kan vergissen en neemt bijna nooit argumenten in haar 

beslissing op die in het voordeel van de verdachte zijn. Dit is in strijd met de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb19), die zegt dat een bestuursorgaan, zoals de IND, zijn taken onbevooroordeeld 

moet vervullen. 

 

 

 

 

16 Immigratie- en Nationalisatie Dienst 

17https://nl.wikipedia.org/wiki/Artikel_1F_Vluchtelingenverdrag#:~:text=Het%20bepaalde%20in%20artikel%201F,kunnen%

20maken%20op%20vluchtelingrechtelijke%20bescherming. 
18 De grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden’ als ‘verschrikkelijk ongeluk’. Over de noodzaak van behoorlijk 

bestuur, Alex Brenninkmeijer, Nederlands Juristenblad, 8-01-2021, https://www.njb.nl/media/4103/c-b-b-37e-d-97a-c-c-

4d-20652575d-6b-97e-05c-9_pdf.pdf 
19 https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2021-03-01, artikel 2.4 
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In april 2021 presenteerden Nederlandse advocaten een schokkend zwartboek met vijftig verhalen 

die vertellen hoe ongelooflijk wreed en onmenselijk de IND hun cliënten heeft behandeld.20 Het 

zwartboek beschrijft de activiteiten van de IND als volgt: "... overdreven formalisme, het wegzetten 

van mensen als fraudeurs, een IND die zich rigide aan de regels houdt en daarbij de menselijke maat 

volledig uit het oog verliest..." 

Bijna alle rechters vinden dat de verdachten in aanmerking komen om teruggestuurd te worden naar 

Rwanda. Ook de meeste politici vinden dat mensen kunnen worden uitgewezen of uitgeleverd aan 

Rwanda. De reden lijkt te zijn dat Nederland, omdat het zelf het rechtssysteem heeft helpen 

opbouwen, hen moet terugsturen om te bewijzen dat het systeem werkt. Het tegendeel beweren 

zou jarenlange steun en miljoenen euro's ondermijnen. 

Maar wat de Nederlandse regering zich niet wil realiseren is, dat door financiële steun te geven aan 

Rwanda, Nederland een dictatoriaal systeem helpt waar mensenrechten, politieke ruimte en vrijheid 

van meningsuiting niet bestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 https://www.vajn.org/wp-content/uploads/2021/04/boek-_ongehoord_-onrecht-in-het-vreemdelingenrecht.pdf 
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Hoofdstuk 1 

Rwanda is geen veilige plek voor (politieke) vluchtelingen  

en critici van het systeem 

 

"Het harde optreden van de Rwandese regering laat zien dat ze geen kritiek wil tolereren of een rol 

voor oppositiepartijen wil accepteren, en het zendt een huiveringwekkende boodschap aan degenen 

die de status quo in twijfel zouden durven trekken. Met elke arrestatie in Rwanda zullen er steeds 

minder mensen zijn die zich durven uit te spreken tegen het beleid of misbruik van de staat". 

Ida Sawyer, adjunct-directeur Afrika, Human Rights Watch (HRW : 28 september 2017) 
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Inleiding 

De mensenrechtensituatie in Rwanda biedt geen enkele waarborg voor de veiligheid van de 

Rwandese politieke vluchtelingen en van al diegenen die het wagen openlijk kritiek te leveren op het 

bestuurssysteem van het Rwandees Patriottisch Front (RPF), de partij die sinds 1994 aan de macht is. 

Elke afwijkende stem wordt behandeld als een vijand van Rwanda. In haar rapport21 van februari 

2021 noemt de Amerikaanse NGO Freedom House Rwanda naast landen als China, Rusland, Iran en 

Saoedi-Arabië een land waar de repressie van tegenstanders een ernstige bron van zorg is. 

De Rwandese autoriteiten oefenen een onverdeelde macht uit met een verbod op echte politieke 

oppositiepartijen, onderdrukking van opposanten en mensenrechtenactivisten, moorden, fysieke en 

mentale marteling, gedwongen verdwijningen, controle over mensenrechtenorganisaties en 

mediakanalen, en intimidatie van degenen die oproepen tot openheid van de politieke ruimte en 

bestuur op basis van democratische beginselen. Deze conclusies worden gedeeld in het 

landenrapport van de Verenigde Staten (2020) over Rwanda. Daarin staat dat het land aanzienlijke 

mensenrechtenkwesties heeft, zoals onwettige of willekeurige moorden door de regering, 

gedwongen verdwijningen door de regering en foltering door de regering. Net als Freedom House 

ziet dit rapport politieke arrestaties, politiek gemotiveerde represailles tegen personen die zich 

buiten het land bevinden; willekeurige of onwettige inmenging in de privacy; ernstige beperkingen 

van de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en het recht op internet, waaronder bedreigingen 

met geweld tegen journalisten, censuur en het blokkeren van websites; aanzienlijke inmenging in het 

recht op vreedzame vergadering en de vrijheid van vereniging, zoals al te restrictieve wetten inzake 

niet-gouvernementele organisaties; en beperkingen op politieke participatie.22 

1.1. Rwanda is een politiestaat 

Om de onverdeelde macht te kunnen uitoefenen en afwijkende stemmen het zwijgen op te leggen, 

heeft de RPF-staatspartij gekozen voor een strategie van infiltratie. Elementen van de defensie- en 

veiligheidsdiensten zijn aanwezig in alle administratieve structuren23 van het land, van de 

basisstructuur (dorp = Umudugudu) tot het hoogste niveau (provincie = Intara). 

Officieel is het dorp de basisstructuur, maar er is nog een andere structuur, "Isibo" genaamd, die een 

aantal families binnen het dorp groepeert. Isibo is het equivalent van wat vroeger Nyumba-Kumi 

(tien huizen) werd genoemd. 

In deze omgeving van tien huizen is er een veiligheidsagent van het RPF, die dagelijks een verslag 

maakt van alle bewegingen en gebeurtenissen die in de tien huizen hebben plaatsgevonden. Op het 

gehele nationale grondgebied kan geen vergadering of andere vorm van vereniging van welke aard 

ook worden gehouden zonder de goedkeuring en de aanwezigheid van een veiligheidsagent. Dit is 

een van de redenen waarom Rwanda een politiestaat is waar buren buren bespioneren, families 

families bespioneren, vrienden vrienden bespioneren. 

Elke familie houdt een notitieboekje bij waarin bezoekers worden genoteerd die een nacht zullen 

doorbrengen en de ambtenaar aan het hoofd van de tien huizen op de hoogte brengen. 

1.2. Politieke oppositie is niet toegestaan 

Volgens de Rwandese grondwet worden de vrijheid van vereniging en het meerpartijenstelsel 

erkend24 ; maar ook, via de wet op de politieke partijen25 waarin wordt erkend dat "politieke 

organisaties moeten worden opgericht en toestemming moeten krijgen om vrij te opereren en 

gelijkwaardig moeten zijn tegenover overheidsinstellingen". 

 

21 https://freedomhouse.org/report/transnational-repression/rwanda  
22 https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/rwanda/#.YGQVIRsM9v4.twitter  
23 https://www.gov.rw/government/administrative-structure#:~:text=Rwanda%20is  
24https://www.parliament.gov.rw/fileadmin/Bills_CD/THE_CONSTITUTION_OF_THE_REPUBLIC_OF_RWANDA_OF_2003_REVISE
D_IN_2015.pdf 
25 http://www.rgb.rw/fileadmin/Key_documents/Law_governing_the_PP_and_politicians.pdf   12  



Ondanks de duidelijkheid van de wetteksten is er een belemmering voor de erkenning en registratie 

van politieke partijen die het Rwandese volk een andere visie of alternatief op het bestuur van het 

land willen bieden. 

In 2010 heeft de FDU-Inkingi partij, vertegenwoordigd door de toenmalige voorzitter van de partij, 

Victoire Ingabire Umuhoza, de wens geuit om als erkende partij deel te nemen aan het actieve leven 

van de Rwandese samenleving, maar tot 2019 was het onmogelijk om de FDU-Inkingi partij te 

registreren. In plaats van de partij te registreren, werd Victoire Ingabire beschuldigd van zes 

aanklachten in verband met terroristische daden en genocidale ideologie en door het 

hooggerechtshof veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf26 . 

Zij was het niet eens met dit door talrijke onregelmatigheden ontsierde proces en ging in beroep bij 

het Hooggerechtshof. In plaats van haar vonnis te verlichten, verhoogde dit hof het tot vijftien jaar 

gevangenisstraf voor het samenspannen tegen de autoriteiten door middel van terrorisme en oorlog, 

het minimaliseren van genocide en het verspreiden van geruchten met de bedoeling het publiek aan 

te zetten tot geweld27. 

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2017 ondernam Diane Rwigara, een overlevende 

van de genocide op de Tutsi's in 1994, administratieve procedures om zich als vrije kandidaat te laten 

registreren. Na de aankondiging van haar kandidatuur op 3 mei 2017 werd door de machthebbers 

een campagne van morele pesterijen gestart. Afbeeldingen van haar naakte lichaam circuleerden op 

het internet met als enig doel haar imago te bezoedelen bij de lancering van haar campagne. Nadat 

zij de vereiste sponsoringhandtekeningen had verzameld om te worden aanvaard, werd haar 

kandidatuur toch afgewezen28 onder het voorwendsel dat met sommige handtekeningen was 

geknoeid en deze dus ongeldig waren. Als gevolg daarvan werd haar race voor de 

presidentsverkiezingen op 4 augustus vertraagd. 

Vastbesloten om haar stem te laten horen in de Rwandese politieke arena, richtte zij een vreedzame 

oppositiebeweging op, "Mouvement pour le Salut du Peuple (MSP)". Deze beweging bestond 

hoofdzakelijk uit jongeren die bereid waren zich in te zetten voor verandering en hun afkeuring uit te 

spreken over de dwangmethoden van het RPF. Voor het regime was de aanpak van Diane 

verontrustend en daarom moest zij buiten spel worden gezet. Ze werd in september 2017 

gearresteerd en naar de centrale gevangenis van Kigali gebracht op twee aanklachten: "vervalsing 

van documenten met betrekking tot haar kandidaatsdossier en beschuldigingen van belastingfraude 

binnen het familiebedrijf Premier Tobacco Company". 

De gevallen van Victoire Ingabire en Diane Rwigara staan niet op zichzelf. De meeste 

presidentskandidaten die met Paul Kagame concurreerden, zijn nooit geslaagd. In plaats daarvan 

kwamen zij in juridische problemen en werden zij zelfs gevangen gezet. Toch is dit een land dat 

geprezen wordt omdat het het eerste ter wereld is dat vrouwen mondig maakt. 

 

 

 

 

 

 

 

26 https://www.hrw.org/news/2012/10/30/rwanda-eight-year-sentence-opposition-leader 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/03/rwanda-opposition-leader-s-right-fair-trial-jeopardy/ 
27 https://ijrcenter.org/2017/12/12/african-court-holds-rwanda-violated-victoire-ingabires-freedom-of-expression/ 
28 https://www.hrw.org/news/2017/09/29/rwanda-post-election-political-crackdown 

     https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/rwanda-drop-freedom-of-expression-charges-against-political-

activist-diane-rwigara/ 

   https://www.hrw.org/news/2018/10/10/rwandas-political-thaw-real     13  



Bizimungu Pasteur en Charles Ntakirutinka werden in april 2002 in de gevangenis gegooid nadat zij 

een politieke partij, PDR-Ubuyanja, hadden opgericht. Zij werden door de autoriteiten beschuldigd 

van "etnisch divisionisme" en daarom onwettig verklaard29. Volgens de aanklager van het 

Hooggerechtshof was de PDR-Ubuyanja "slechts een dekmantel om een terroristische groepering op 

te richten". 

Dr. Théoneste Niyitegeka was een van de eersten die Paul Kagame uitdaagde voor de 

presidentsverkiezingen van 2003, terwijl hij rustig zijn beroep als privé-arts uitoefende. Maar nadat 

hij zijn kandidatuur had aangekondigd, werd hij beschuldigd van tot dan toe onbekende 

genocidedaden. Hij zit momenteel een gevangenisstraf van 15 jaar30 uit na een politiek gemotiveerd 

proces dat gebaseerd was op een hoop leugens. 

Gilbert Mwenedata, een andere overlevende van de genocide op de Tutsi's, werd afgewezen als 

kandidaat bij de presidentsverkiezingen van 2017. Hij werd ervan beschuldigd 

sponsorhandtekeningen te hebben vervalst. Toen de geruchten sterker werden over zijn op handen 

zijnde arrestatie door het Rwanda Bureau of Investigation (RIB), ontvluchtte hij het land en ging in 

ballingschap31 . 

Thomas Nahimana en mevrouw Nadine Claire Kansige, beiden lid van de verbannen Ishema-partij, 

strandden enkele dagen op de internationale luchthaven Jomo Kenyatta van Nairobi. Ze keerden 

terug uit ballingschap voor de presidentsverkiezingen van 2017, nadat ze in november 2016 in 

Amsterdam aan boord waren gegaan van Kenya Airways. Toen zij op het punt stonden om vanuit 

Nairobi aan boord te gaan naar Rwanda, kregen zij van de incheckdiensten te horen dat het op 

aanwijzing van de Rwandese douane niet meer mogelijk was om hun reis naar Kigali voort te zetten. 

Na een verblijf van enkele dagen in de transitzone hebben zij uiteindelijk besloten terug te keren 

naar hun land van asiel32. 

1.3. Gebrek aan persvrijheid en vrijheid van meningsuiting 

Ondanks de goedkeuring van een wet in februari 201333 , die de persvrijheid en de onafhankelijkheid 

van de media garandeert, is het beroep van journalist niet gemakkelijk uit te oefenen in Rwanda. Het 

aantal journalisten dat wordt geïntimideerd en lastiggevallen blijft toenemen, volgens Verslaggevers 

zonder Grenzen. Hun ranglijst van 2020 plaatst Rwanda op de 155ste plaats van de 180 landen in de 

wereld.34 

Twee artikelen van een nieuwe wet uit 201835 beperken alle vrijheid van meningsuiting en worden 

steevast gebruikt tegen leden van de oppositie of elke andere opiniemaker. 

 

 

 

 

 

29 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/03/rwanda-urged-end-clampdown-dissent-charles-ntakirutinka-
released/  
30 https://www.hrw.org/news/2008/02/15/rwanda-review-doctors-genocide-conviction  
https://www.ktpress.rw/2017/05/ex-presidential-aspirant-jailed-using-nonexistent-law-court-hears/  
31 https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/former-rwandan-presidential-hopeful-flees-country-1377526  
https://www.ecoi.net/en/document/1422587.html  
32 https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/kenya-forced-to-keep-prelate-as-rwanda-denies-him-entry--
1358474  
33 https://www.rgb.rw/fileadmin/Key_documents/Law-RGS-Gazette/LAW_REGULATING_MEDIA-08-02-2013.pdf  
34 https://rsf.org/en/ranking_table  
https://www.politico.com/magazine/story/2014/02/rwanda-paul-kagame-americas-darling-tyrant-103963/  
https://www.nytimes.com/2012/05/28/opinion/Paul-Kagame-The-Darling-Dictator-of-the-day.html  
https://www.theguardian.com/world/2012/oct/10/paul-kagame-rwanda-success-authoritarian  
35 https://gazettes.africa/archive/rw/2018/rw-government-gazette-dated-2018-09-27-no-special.pdf  
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Volgens Ida Sawyer, adjunct-directeur Afrika, Human Rights Watch: "Het harde optreden van de 

Rwandese regering laat zien dat ze geen kritiek duldt of een rol voor oppositiepartijen accepteert, en 

het zendt een afschrikwekkende boodschap aan hen die de status quo durven aan te vechten. Met 

elke arrestatie in Rwanda zullen er steeds minder mensen zijn die zich durven uit te spreken tegen 

het beleid of misbruik van de staat."36 

Via de Hoge Raad voor de Media, een bemiddelingsorgaan voor de media in Rwanda, en onder de 

dekmantel van de wet op de smaad, bedoeld om bepaalde media het zwijgen op te leggen of zelfs tot 

sluiting te dwingen, belemmeren de nationale veiligheidsdiensten de persvrijheid door 

onafhankelijke media aan te vallen. Uit angst voor hun leven worden sommige mediabeheerders 

gedwongen verhalen te schrijven die hun worden gedicteerd; anderen worden gedwongen in 

ballingschap te gaan. 

Léonard Mugambake: adjunct-hoofdredacteur van de krant Umuvugizi, werd in juni 2010 voor zijn 

huis in Kigali vermoord37. Het motief voor zijn moord blijft onduidelijk, maar volgens sommige 

bronnen werd hij vermoord omdat hij onderzoek deed naar de schietpartij van 19 juni 2010 waarbij 

Kayumba Nyamwasa, voormalig stafchef van het Rwandese leger in ballingschap in Zuid-Afrika, het 

doelwit was. 

Agnès Nkusi Uwimana en Saidati Mukakibibi38 , respectievelijk hoofdredacteur en adjunct-

hoofdredacteur van de krant Umurabyo, werden in 2011 door het Hooggerechtshof van Kigali 

veroordeeld tot respectievelijk 17 en 7 jaar wegens "ondermijning van de staatsveiligheid, laster en 

divisionisme". In hoger beroep bij het Hooggerechtshof werd deze straf omgezet in 4 jaar voor Agnes 

Uwimana en 3 jaar voor Saidati Mukakibibi. 

BBC-uitzendingen in het KinyarwandaNa de uitzending van een documentaire "Rwanda Untold 

Story"39 werden de BBC-uitzendingen in Kinyarwanda in oktober 2014 opgeschort. De krant werd 

beschuldigd van "het schenden van de Rwandese wetgeving inzake ontkenning van genocide, 

revisionisme, aanzetten tot haat en verdeeldheid". In 2015 schorste de hoge raad voor de media 

(Rwanda Media High Council - RMC), op aanbeveling van een onderzoeksteam, de BBC. 

John Ndabarasa werd in augustus 2016 als vermist opgegeven. Zes maanden later dook hij weer op. 

Hij vertelde de media dat hij het land was ontvlucht, voordat hij vrijwillig besloot terug te keren. Dit 

verhaal wekte veel argwaan. 

Human Rights Watch heeft talrijke gevallen in Rwanda gedocumenteerd waarin voormalige 

gedetineerden na maandenlange illegale detentie en na te zijn gemarteld, gedwongen werden om 

valse verklaringen af te leggen40. 

 

 

 

Any person who spreads false information or harmful propaganda with intent to cause public disaffection 
against the Government of Rwanda, commits an offence liable to imprisonment for a term of not less than 
seven (7) years and not more than ten (10) years.  
Article 204: Causing uprising or unrest among the population  
Any person who publicly incites the population to reject the established Government commits an offence liable 
to imprisonment for a term of not less than ten (10) years and not more than fifteen (15) years.  
https://rsf.org/en/news/rwandas-new-penal-code-still-tough-journalists  
 
36 https://www.hrw.org/news/2017/09/29/rwanda-post-election-political-crackdown  
37 https://rsf.org/fr/actualites/le-journaliste-jean-leonard-rugambage-assassine-devant-son-domicile-de-kigali  
38 https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/agnes-uwimana-nkusi-and-saidati-mukakibibi/  
https://cpj.org/2012/12/jailed-rwandan-editors-turn-to-african-commission/  
39 https://www.bbc.com/news/world-africa-29762713  
40 https://www.hrw.org/news/2016/09/29/rwanda-opposition-activist-missing    15  



In het midden van de Covid-19 pandemie was er in april 2020 een golf van arrestaties van 

onafhankelijke bloggers en journalisten41 . Officieel werden zij beschuldigd van het overtreden van de 

opsluitingsregels. 

Er waren echter andere redenen voor hun arrestatie. Sommigen werden gearresteerd omdat ze 

verslag hadden uitgebracht over de brutale en onaangekondigde afbraak van huizen in Kigali. 

Anderen werden gearresteerd omdat zij verslag hadden uitgebracht over de erbarmelijke 

omstandigheden waarin de bevolking leefde ten gevolge van een wanordelijke en wrede opsluiting in 

verband met Covid-19. 

Tot de journalisten die door de repressie van april 2020 zijn getroffen, behoren: Theo Nsengimana 

van Umubavu TV; Ivan Mugisha van de East African krant; John Gahamanyi van de krant New Times; 

Butera van de krant Bloomberg; Valentin Muhirwa en David Byiringiro van het onlinekanaal van 

AFRIMAX TV, Niyonsenga Dieudonné alias Cyuma van Ishema TV en zijn chauffeur Komezusenge 

Fidèle. De heer Niyonsenga is onlangs vrijgesproken van alle beschuldigingen en na 11 maanden 

onnodige hechtenis vrijgelaten. 

1.4. Arrestaties, gedwongen verdwijningen, moord op tegenstanders en activisten van de civiele 

maatschappij 

Sinds het Rwandees Patriottisch Front (RPF) in juli 1994 aan de macht is gekomen, hebben zijn 

veiligheidsdiensten zich schuldig gemaakt aan flagrante schendingen van de mensenrechten op het 

gehele grondgebied van Rwanda en buiten zijn grenzen. 

De meest recente veroordelingen zijn uitgesproken tijdens de 37e zitting van de universele 

periodieke doorlichting (UPR) van Rwanda, die op 25 januari 2021 in de Mensenrechtenraad in 

Genève is gehouden. Het eindverslag schetst een somber beeld van de mensenrechten in Rwanda.42. 

De Mensenrechtenraad is ernstig bezorgd over willekeurige arrestaties, foltering, gedwongen 

verdwijningen, herhaalde politiek gemotiveerde moorden. De doelwitten zijn leden van de oppositie, 

de civiele samenleving en sommige opinieleiders. 

1.5. Slachtoffers: leden van de FDU-Inkingi 

Naast Victoire Ingabire Umuhoza, voorzitter van de FDU-Inkingi, die het eerste slachtoffer van de 

RPF was, worden andere leden van haar partij43 regelmatig lastiggevallen, vermoord en als vermist 

opgegeven. 

Illuminée Iragena44 , lid van de FDU-Inkingi, is sinds maart 2016 als vermist opgegeven. Zij werd 

gearresteerd nadat zij Victoire Ingabire in de gevangenis had bezocht. Naaste bronnen menen dat 

Illumine e Iragena doodgemarteld is. 

Léonille Gasengayire, penningmeester van de FDU-Inkingi partij, is drie keer gearresteerd. In het 

voorjaar van 2016 werd zij voor de eerste keer gearresteerd en ervan beschuldigd Victoire Ingabire 

een gedrukt exemplaar te hebben gebracht van het boek dat Ingabire had geschreven. Drie dagen 

later werd zij vrijgelaten, maar in augustus 2016 werd zij opnieuw door de politie gearresteerd in 

Kivumu, een dorp ten westen van Kigali. Ze werd beschuldigd van het aanzetten tot opstand en 

onrust naar aanleiding van opmerkingen die ze zou hebben gemaakt tijdens een besloten 

bijeenkomst. Na zeven maanden voorarrest werd ze in maart vrijgelaten 

 

 

41https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/rwanda  
https://monitor.civicus.org/updates/2020/09/09/multiple-journalists-arrested-throughout-covid-19-lockdown-period/  
42https://www.ecoi.net/en/file/local/2042308/a_hrc_wg.6_37_rwa_2_E.pdf  
https://freedomhouse.org/report/transnational-repression/rwanda?s=08  
https://rw.usembassy.gov/u-s-statement-at-the-universal-periodic-review-of-rwanda/  
https://www.gov.uk/government/speeches/37th-universal-periodic-review-uk-statement-on-rwanda  
43 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/RWANDA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf  
44 https://www.hrw.org/news/2016/09/29/rwanda-opposition-activist-missing      16  



2017. Zes maanden later, in september 2017, werd zij voor de derde keer gearresteerd, samen met 

zeven leden van de FDU-partij. Zij werden allen beschuldigd van het vormen van een gewapende 

opstand. Na drie jaar detentie werd ze vrijgesproken van alle beschuldigingen. 

Théophile Ntirutwa, coördinator van de FDU-activiteiten in Kigali, werd in september 2016 

gearresteerd. Hij werd op een geheime locatie vastgehouden en geslagen en ondervraagd over zijn 

lidmaatschap van de partij FDU-Inkingi. Twee dagen later werd hij vrijgelaten. In september 2017 

werd hij opnieuw gearresteerd met zeven andere leden van de FDU-partij en beschuldigd van het 

vormen van een gewapende opstand. Na tweeënhalf jaar gevangenisstraf werd hij vrijgesproken en 

vrijgelaten. Op 11 mei 2020 ontsnapte Theophile aan een moordaanslag45 omdat de aanvallers de 

verkeerde persoon neerschoten. In plaats van de echte moordenaars te vervolgen, beschuldigden de 

politie en het RIB Theophile van de moord op de persoon die door persoonsverwisseling om het 

leven was gekomen. Sindsdien zit hij in de gevangenis. 

Jean Damascène Habarugira, leider van de FDU-Inkingi in de oostelijke provincie, is op 8 mei 2017 

vermoord46. 

Boniface Twagirimana, 1e vicevoorzitter van de FDU-Inkingi partij, is sinds oktober 2018 als vermist 

opgegeven. Volgens de bewakers van de Mpanga gevangenis waar hij gevangen zat, is hij ontsnapt. 

Dit is moeilijk te geloven, gezien het feit dat deze gevangenis een maximaal beveiligde gevangenis is. 

Anselme MUTUYIMANA, assistent van Madame Victoire Ingabire is op 8 maart 2019 dood 

aangetroffen; zijn lichaam lag in het bos in het noordwesten van het land. 

Eugène NDEREYIMANA, hoofd van FDU-Inkingi in de oostelijke provincie, werd in juli 2019 als vermist 

opgegeven terwijl hij naar het oosten van het land reisde om een partijbijeenkomst bij te wonen. 

Syldio Dusabumuremyi, nationaal coördinator van FDU-Inkingi, werd in september 2019 vermoord. 

Al deze moorden en verdwijningen van FDU-leden zijn gedocumenteerd door Human Rights Watch47. 

1.6. Slachtoffers: Leden van andere politieke partijen 

Kagwa Rwisekera, vicevoorzitter van de Democratische Groene Partij en overlevende van de 

genocide op de Tutsi's, werd onthoofd48 aangetroffen in juli 2010, een maand voor de 

presidentsverkiezingen van 2010. 

De omstandigheden van zijn dood zijn nooit duidelijk geworden. Andere leden van zijn partij zoals 

Jean Damascène Munyeshyaka, nationaal secretaris van de partij, werden lastiggevallen en worden 

sinds juni 2014 vermist. 

Bernard Ntaganda: Stichter van de Imberakuri Social Party (PSI), werd veroordeeld tot vier jaar 

gevangenisstraf plus een boete van 100.000 Rwandese franken wegens het ondermijnen van de 

nationale veiligheid, divisionisme, het aanzetten tot etnische verdeeldheid en  

 

 

 

 

 

 

45 https://www.therwandan.com/theophile-ntirutwa-survived-an-assassination-plot-by-the-regime-in-kigali-and-then-he-
was-arrested/  
46 http://www.fdu-rwanda.com/en/english-rwanda-assassination-mr-damascene-habarugira-member-of-the-fdu-inkingi  
47 https://www.hrw.org/news/2017/09/29/rwanda-post-election-political-crackdown  
48 https://www.hrw.org/news/2010/07/21/rwanda-allow-independent-autopsy-opposition-politician   
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het organiseren van demonstraties zonder toestemming49. Nadat Ntaganda in de gevangenis was 

gegooid, na intriges georkestreerd door de RPF, werd zijn partij opgesplitst in twee fracties, waarvan 

de ene loyaal bleef aan Bernard Ntaganda tot zijn vrijlating vier jaar later en de andere geleid werd 

door Christine Mukabunani die de dissidente tak leidt in de schaduw van de RPF. Twee andere leden 

van het PSI, Sylvère Mwizerwa, en Donatien Mukeshimana werden eveneens veroordeeld tot 

respectievelijk drie en twee jaar op dezelfde beschuldigingen als Bernard Ntaganda. 

Diane Rwigara, haar problemen begonnen op de dag dat zij zich kandidaat wilde stellen voor het 

hoogste ambt in het land. Drie dagen na de aankondiging van haar voornemen om zich kandidaat te 

stellen voor het presidentschap, werden naaktfoto's van haar gepubliceerd op sociale netwerken met 

de bedoeling haar te vernederen en te intimideren. Haar kandidatuur werd afgewezen omdat zij 

werd beschuldigd van het strafbare feit van het gebruik van valse documenten die werden 

gepresenteerd als sponsoring die nodig was voor inschrijving op de kandidatenlijsten50. 

1.7. Slachtoffers : personen die kritiek hebben op het Rwandese regime 

Gustave Makonene, een overlevende van de genocide en agent van de ngo Transparency 

International (TI), werd in juli 2013 gewurgd aangetroffen aan de oever van het Kivu-meer. Op het 

moment van zijn moord was hij bezig met een onderzoek naar een zaak van corruptie en illegale 

handel in mineralen waarbij twee politieagenten betrokken waren51. 

Gepensioneerd brigadegeneraal Rusagara werd op 18 augustus 2014 gearresteerd. Het Openbaar 

Ministerie beweerde dat Rusagara gunstige opmerkingen had gemaakt over het Rwanda National 

Congress (RNC), een oppositiegroep in ballingschap, kritiek had geuit op president Paul Kagame, en 

had geklaagd over het gebrek aan vrijheid van meningsuiting en economische vooruitgang in 

Rwanda, waarbij hij Rwanda een "politiestaat" en een "bananenrepubliek" zou hebben genoemd. 

Dr. Gasakure Emmanuel was de persoonlijke arts van het staatshoofd. Het motief voor zijn dood op 

25 februari 2015 blijft twijfelachtig. Officieel zou hij hebben geprobeerd een dienstdoende 

politieman te ontwapenen, die hem onmiddellijk neerschoot52. Zijn familie sprak van een 

moordaanslag; hij wist te veel over de presidentiële familie. 

Op 31 maart 2016 veroordeelde het Militair Hooggerechtshof van Kanombe kolonel Tom 

Byabagamba en gepensioneerd brigadegeneraal Frank Rusagara tot respectievelijk 21 en 20 jaar 

gevangenisstraf wegens het aanzetten tot oproer en het aantasten van het imago van de regering. 

Het openbaar ministerie had hen ervan beschuldigd kritiek te hebben uitgeoefend op de regering, de 

betrokkenheid van de staat bij moorden op tegenstanders te hebben aangeklaagd en zich te hebben 

beklaagd over het buitenlands en economisch beleid. "De Rwandese autoriteiten hebben het recht 

om echte veiligheidsovertredingen te vervolgen, maar deze zaak is een duidelijk gebruik van 

strafvervolging om kritiek op regeringsacties of -beleid het zwijgen op te leggen," zei Daniel Bekele, 

Afrika-directeur van Human Rights Watch.53 

 

 

 

 

 

49 https://www.amnesty.org/en/press-releases/2011/02/rwanda-opposition-politician-jailed-exercising-rights/  
50 https://www.hrw.org/news/2018/10/10/rwandas-political-thaw-real  
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/07/rwandan-dissident-politician-diane-rwigara-protests-innocence-as-trial-
opens  
51 https://www.hrw.org/news/2014/07/20/quiet-murder-rwanda  
https://www.hrw.org/news/2014/07/19/why-whole-world-still-silent-murder-rwandan-activist-makonene  
52 https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/kigali-probes-shooting-of-former-kagame-doctor--1333004  
53 https://www.hrw.org/news/2016/04/01/rwanda-ex-military-officers-convicted-over-comments  
https://www.freedom-now.org/rwanda-un-declares-detention-of-former-military-officers-arbitrary-calls-for-release/   
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Donat Mutunzi, advocaat en mensenrechtenactivist, werd begin april 2018 als vermist opgegeven. 

Zijn dood werd op 23 april van dezelfde maand bekendgemaakt. Officieel pleegde hij zelfmoord in 

zijn detentiecel54. 

Kizito Mihigo: De dood van deze overlevende van de genocide en charismatische zanger van 

religieuze liederen heeft tot verontwaardiging geleid bij een groot deel van de bevolking, zowel 

binnen als buiten het land. En terecht: hij was erin geslaagd om niet alleen de sympathie te wekken 

van jongeren zoals hij, maar van alle Rwandezen, omdat hij met zijn liederen alleen maar vrede 

predikte. Vóór 2014 was hij een "lieveling" van de president en de Rwandese regering. Dat 

veranderde in 2014 na de release van een lied getiteld "Igisobanuro cy'urupfu" (verklaring van de 

dood). Volgens Kizito Mihigo mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen de doden. Hij zei dat 

de pijn van het verlies van een geliefde onafhankelijk is van het gebruikte middel of de juridische 

definitie van het misdrijf. Met deze woorden overschreed hij de rode lijn, omdat hij daarmee de 

misdaden van het RPA, de gewapende vleugel van het RPF, toegaf. Dit lied werd verbannen van alle 

radio- en televisiezenders in Rwanda. Hij werd de vijand van het RPF. Begin april 2014 werd hij 

ontvoerd en op een geheime locatie vastgehouden. Toen zijn verdwijning de nationale en 

internationale gemeenschap zorgen begon te baren, werd hij voor journalisten geparadeerd en 

beschuldigd van collaboratie met de rebellie. 

In februari 2015 werd hij veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Door de presidentiële gratie die 

aan een aantal gevangenen werd verleend, behoorde Kizito Mihigo tot degenen die gratie kregen en 

werd hij in september 2018 vrijgelaten uit de gevangenis. Hij dacht dat hij vrij was, maar besefte dat 

dat niet zo was. Het werd hem verboden om door te gaan met zijn campagne voor bewustwording 

van eenheid en nationale verzoening via zijn stichting KMP (Kizito Mihigo for Peace). In februari 2020 

werd hij gearresteerd. Volgens de politie probeerde hij de zuidgrens van Rwanda over te steken naar 

Burundi om zich aan te sluiten bij gewapende groepen. Vier dagen later werd hij op maandagochtend 

17 februari dood aangetroffen in zijn cel55. 

Innocent Mussa Bahati, was een jonge Rwandese kunstenaar en overlevende van de genocide, die 

zich placht uit te drukken in poëtische verzen over sociale problemen zoals armoede en de 

tekortkomingen van het onderwijssysteem. Hij werd als vermist opgegeven op 7 februari 202156 

terwijl hij op weg was naar het district Nyanza, Zuidelijke Provincie. Kort voor zijn verdwijning had hij 

een gedicht geschreven en voorgedragen, getiteld "Urwandiko rwa Benegakara" (Brief aan de 

nakomelingen van Gakara), waarin hij de leiders van de landen ten zuiden van de Sahara, waaronder 

Rwanda, uitnodigde om de strategieën van de strijd tegen Covid-9 aan te passen aan de plaatselijke 

realiteit van hun respectieve landen, in plaats van blindelings de strategieën van de westerse landen 

te kopiëren en over te nemen. 

Yvonne Idamange Iryamugwiza, is een jonge vrouw die eind januari 2021 op sociale netwerken 

verscheen. Zij is zeer kritisch over de Rwandese regering wat betreft het wanbeheer van de Covid-19 

pandemie, de hongersnood die endemisch is geworden in Rwanda, de corruptie, de slechte 

levensomstandigheden van de overlevenden van de Tutsi-genocide en het onderwijssysteem. Zij 

beschuldigde het regime ervan de stoffelijke resten van hun dierbaren in musea in het hele land 

tentoon te stellen om geld te verdienen aan toeristen en buitenlandse hulp  

 

 

 

54https://www.therwandan.com/me-donat-mutunzi-a-rwandan-lawyer-was-found-dead-in-police-custody/  
https://www.ecoi.net/en/document/2004185.html  
55https://www.hrw.org/news/2020/08/17/rwanda-6-months-no-justice-kizito-mihigo  
https://www.hrw.org/news/2020/02/20/rwanda-ensure-justice-over-kizito-mihigo-death  
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/rwanda  
56 https://www.therwandan.com/where-is-bahati-innocent-enforced-disappearances-in-rwanda/   
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in plaats van in de strijd tegen een herhaling van de genocide. Enkele uren na de publicatie van haar 

laatste video op 15 februari 2021 werd zij in haar woning57 gearresteerd en op het politiebureau van 

Remera in hechtenis genomen voor verhoor. Zij wordt beschuldigd van het aanzetten tot een 

volksopstand en het verstoren van de openbare orde, het verspreiden van geruchten, het 

minimaliseren van de genocide en het nut van genocideherdenkingsmonumenten, en het zich 

verzetten tegen arrestatie door een wetshandhaver te verwonden. 

1.8. De betekenis van de oppositie in de ogen van het Rwandese regime 

Iedereen die zijn stem verheft om de wijze van besturen van het RPF, die wreedheid, terreur, 

aanslagen en fysieke uitschakeling inhoudt, aan de kaak te stellen, wordt met ontmenselijkende 

kwalificaties bejegend. Zij worden genocidaires en voortvluchtigen genoemd als zij in het buitenland 

wonen, verraders of vijanden van het land, terroristen, divisionisten of duivels vermomde 

democratie- en mensenrechtenactivisten. Zij worden ervan beschuldigd verliefd te zijn op de 

ideologie van genocide en deze uit te dragen. Als het een jongere is, wordt hij/zij ervan beschuldigd 

de genocide-ideologie uit de borst van hun moeder te hebben gezogen. 

In een artikel dat op 31 juli 2019 werd geplaatst in het regeringsgezinde dagblad Igihe, maakte Tom 

Ndahiro, een zelfbenoemde onderzoeker op het gebied van genocide en genocidale ideologie, 

ontmenselijkende opmerkingen over Victoire Ingabire, waarbij hij zelfs zover ging om haar te 

vergelijken met het ebolavirus58. Er zij aan herinnerd dat het dit soort uitspraken was die een 

beslissende rol hebben gespeeld in de Rwandese genocide van 1994. 

Op 17 mei 2020 lanceerde een andere RPF-fanaat, Ellen Kampire, publiekelijk een oproep tot 

moord59 tegen Victoire Ingabire. 

De mensen die deze uitspraken publiceren en oproepen tot moord op critici van de regering op 

sociale netwerken en andere particuliere, door de staat gesubsidieerde kranten, opereren 

permanent en straffeloos vanwege hun banden met de regering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 https://www.newtimes.co.rw/news/yvonne-idamange-arrested-charged-inciting-public-disorder-assault  
https://www.jambonews.net/en/actualites/20210222-brussels-paris-geneva-the-hague-lyon-rwandans-are-fed-up/  
58 https://mobile.igihe.com/twinigure/ubibona-ute/article/abakwiza-ingengabitekerezo-ya-jenoside-bakwiye-akato  
59 https://youtu.be/J3mCNtbR-5k   
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Hoofdstuk 2 

Rwandezen buiten Rwanda (diaspora) zijn niet veilig 

 
‘Tot onze grote schande was ons verlangen om Rwanda te laten slagen veel groter dan ons 
vermogen om in te zien tegen welke prijs dit succes werd afgekocht.’  
 
De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu  
(onze behoefte aan het succes van Rwanda overtrof ruimschoots onze wens of ons vermogen om te 

zien tegen welke prijs dit succes werd afgekocht: . http://michelawrong.com/books/ , 01 april 2021) 

 

 

    Copyright: Clay Knight 
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Inleiding 

De activiteiten van de Rwandese staatspolitie beperken zich niet tot Rwanda. Zij is ook actief in het 

buitenland waar tegenstanders van het Rwandese regime het doelwit zijn. Hun repressieve 

activiteiten maken deel uit van een zorgvuldig voorbereid en gecoördineerd programma. De 

bewegingen van de Rwandese oppositie in het buitenland, die als een negatieve kracht worden 

beschouwd, worden door een goed opgeleide en gefinancierde spionagedienst van de Rwandese 

inlichtingendiensten nauwlettend in de gaten gehouden. 

Volgens het rapport van Freedom House (2021): "De regering richt zich meestal tegen personen die 

haar uitdagen door kritiek of actief verzet, of die haar versie van de Rwandese geschiedenis in twijfel 

trekken. De autoriteiten hebben een zeer ruime opvatting over wat een afwijkende mening is en 

proberen controle uit te oefenen over de gehele diaspora, ook via haar ambassades en officiële 

diasporaorganisaties. Zelfs de communicatie met Rwandese landgenoten die tegen de regering in het 

geweer zijn gekomen, houdt een risico in "60. 

Om mensen in de diaspora te vinden die zich verzetten tegen het regime in Rwanda, heeft de 

regering meerdere spionagesystemen opgezet. Rwandezen in het buitenland worden geconfronteerd 

met computerbedreigingen, spyware-aanvallen, intimidatie en pesterijen in het binnenland, 

mobiliteitscontroles, fysieke intimidatie, aanrandingen, opsluitingen en moorden61. 

2.1. Spionage en het reinigen van het Westen 

Het Rwandese regime maakt er geen geheim van dat het het klimaat van haat en terreur onder 

dissidenten in het buitenland wil verspreiden en versterken. 

Zo startte de Rwandese regering in 2019 een operatie genaamd "cleaning the west "62 om de 

Rwandese oppositie in het Westen aan te pakken. In november 2019 zei generaal James Kabarebe, 

de Rwandese oud-minister van Defensie en topadviseur voor veiligheidszaken van president Kagame, 

over de oppositie buiten Rwanda tegen jonge genocide-overlevenden: "Staan we toe dat ze een 

niveau bereiken waarop ze een bedreiging worden, of moeten we ze in een positie houden waarin ze 

nutteloos zijn en geen bedreiging voor ons vormen? "63 

Senator professor Jean-Pierre Dusingizemungu, voorzitter van de vereniging IBUKA64, verklaarde in 

april 2020, tijdens de periode van de 26ste herdenking van de genocide, openlijk dat het nodig was 

inspiratie te putten uit joodse vrienden om achter de genocidaires aan te gaan met als doel hen te 

berechten, hen te terroriseren (gutesha umutwe), hen te mishandelen en te destabiliseren 

(guhungeta) en andere niet nader genoemde daden (wat impliceert dat ze worden gedood). Een 

vertegenwoordiger van een ONG "Umurinzi Initiative" vertelde de aanwezigen dat zijn project bezig 

was fondsen te werven om de heksenjacht op vermeende genocidaires over de hele wereld te 

bekostigen65. 

 

 

 

60 https://freedomhouse.org/report/transnational-repression/rwanda  
61 https://freedomhouse.org/report/transnational-repression/rwanda  
https://www.bbc.com/news/world-africa-54801979  
62 http://www.therwandan.com/operation-cleaning-the-west-kagame-new-operation-to-shut-down-the-opposition-based-
in-the-west/ 
63 https://www.youtube.com/watch?v=SEYYboG8iRw  
http://www.fdu-rwanda.com/en/english-rwanda-president-kagame-top-security-adviser-unveils-a-blood-chilling-
stratagem-of-drumming-up-an-alleged-permanent-hutu-threat-to-maintain-a-grip-on-power/#more-6460  
64 Ibuka is a lobby group, active for survivors of the genocide. There are 15 associations in various countries. The 
organizations are very pro-regime. Ibuka means “remember”, which is the objective of the umbrella  
65 https://www.youtube.com/watch?v=vIlGmCrzClM&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=TwqQeXZXULI&feature=youtu.be  
http://www.fdu-rwanda.com/en/rwanda-lusage-du-genocide-comme-arme-politique-de-violence/#more-6563   
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Naast de klassieke spionagesystemen heeft het RPF-regime nog 3 andere systemen ingevoerd.  

1. Ten eerste is er het "kom en zie"-programma (Umushyikirano). Via dit jaarlijkse programma 

worden leden van de diaspora die pro-regime zijn (positieve diaspora), uitgenodigd naar Rwanda te 

komen. Officieel is het programma bedoeld om de deelnemers te laten zien welke vooruitgang het 

land heeft geboekt en hen te interesseren voor investeringen in Rwanda. In werkelijkheid is er een 

ander motief: zij krijgen ontmoetingen met ambtenaren van inlichtingendiensten die hen vragen 

betrokken te raken bij RPF-activiteiten buiten het land. In ruil daarvoor ontvangen zij een financiële 

vergoeding of een andere vorm van stimulansen. 

2. Ten tweede is er het Itorero-programma/Ingando. Dit programma betreft alle Rwandezen die net 

hun middelbare school hebben afgemaakt. Dit programma vindt elk jaar plaats en brengt zowel 

jongeren uit het binnenland als jongeren uit de diaspora van de regeringsgezinden bijeen. Het is een 

indoctrinatieprogramma waarbij de deelnemers leren "van hun land (d.w.z. RPF) te houden", koste 

wat het kost. 

Geen enkele jongere in Rwanda kan aanspraak maken op een baan of een studiebeurs zonder het 

certificaat van deelname aan dit gedwongen ideologische opleidingsprogramma te hebben behaald. 

Naast de ideologische opleiding volgen de deelnemers paramilitaire activiteiten, waaraan zij een 

certificaat van deelname behalen. 

Zodra de diaspora naar huis is teruggekeerd, komen zij opnieuw bijeen op de Rwandese ambassade 

in hun respectieve gastlanden om trouw te zweren en een eed66 af te leggen ten overstaan van de 

ambassadeur van het land dat onder hun jurisdictie valt, waarbij zij zich er met ziel en zaligheid toe 

verbinden de doelstellingen van de regerende partij RPF te gehoorzamen en de dood door ophanging 

te aanvaarden als zij ooit hun eed van trouw verraden: "Als ik u ooit verraad of van de plannen en 

bedoelingen van het RPF afwijk, verraad ik alle Rwandezen en moet ik gestraft worden door 

ophanging aan een kruis" (vertaling uit het Kinyarwanda). 

Zij leggen ook een plechtige verklaring af dat zij "vijanden van Rwanda (d.w.z. critici), waar zij zich 

ook bevinden" zullen bestrijden. Het is geen geheim dat degenen die zij als vijanden van Rwanda 

beschouwen, uiteraard de critici van het regime zijn. 

3. En ten derde is er de Rwanda Dag. Het is een dag van ontmoetingen tussen de Rwandese 

president, hoge kaderleden van het land, economische subjecten zoals zakenlieden, kaderleden van 

het land en leden van de pro-FPR diaspora. Deze bijeenkomst brengt over het algemeen bijna 

vierduizend mensen samen. Afgezien van de zakenlieden worden de kosten van het verblijf en de reis 

gedekt door fondsen afkomstig van de Rwandese belastingbetaler. Er zij op gewezen dat de 

hongersnood in het land welig tiert met een chronisch ondervoedingscijfer67 onder kinderen van 

ongeveer 38 procent. De Rwanda-dag biedt een gelegenheid om leden van het spionagenetwerk en 

doodseskaders over de hele wereld te verspreiden om leden van de oppositie te neutraliseren. 

2.2. Ambassades coördineren de spionageactiviteiten 

De coördinatie van deze spionageactiviteiten is in handen van het personeel van de Rwandese 

ambassades in het buitenland. Alle Rwandese ambassades zijn hierbij betrokken, maar een van de 

meest gevreesde is de Rwandese ambassade in Brussel. Naast de buurlanden van Rwanda is België - 

als vroegere kolonisator van Rwanda - het land dat de meeste Rwandese vluchtelingen buiten Afrika 

opvangt. Daarom richten de Rwandese inlichtingendiensten hun maximale inspanningen daarop. 

 

 

 

66 https://www.bbc.com/news/world-africa-54801979  
67 https://www.rfi.fr/en/africa/20160208-Rwandan-agricultural-policies-hurting-poorest-poor-study  
http://www.fdu-rwanda.com/en/english-politique-agricole-1995-2016-au-rwanda-contraste-entre-les-belles-statistiques-
de-productions-agricoles-et-les-famines-chroniques/  
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/Rwanda-Nutrition-Profile-Mar2018-508.pdf  

https://www.worldbank.org/en/country/rwanda/publication/tackling-stunting-rwandas-unfinished-business  23  



De Rwandese ambassade in Brussel is dan ook de spil van alle Rwandese spionageactiviteiten68 in de 

Europese Unie. 

De Belgische inlichtingendiensten en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)69 

kregen kennis van een groep mensen van Rwandese origine die zich groepeerden in wat de 

Intervention Group (opgericht in 2014) en de Rwanda Cash ASBL werd genoemd. De missie van deze 

organisaties was het destabiliseren van de activiteiten, acties en projecten van de politieke oppositie. 

Ze moesten ook inlichtingenactiviteiten uitvoeren binnen de Rwandese gemeenschap in Europa en 

inlichtingenactiviteiten uitvoeren binnen lokale en internationale politieke instellingen die van 

strategisch belang konden zijn voor Rwanda. De twee organisaties moesten ook de pro-FPR diaspora 

beschermen en zorgen voor de bescherming van Rwandese VIPS en in het bijzonder de veiligheid van 

de Rwandese president tijdens zijn reizen in Europa. 

In augustus 2015 onthulde de Vlaamse krant "Het Belang van Limburg "70 dat het Rwandese regime 

zou proberen om dissidenten en tegenstanders in België uit de weg te ruimen. Kigali stuurde 

hiervoor goed getrainde commando's naar België. De Belgische Staatsveiligheid verleende 

bescherming aan verschillende geviseerde personen. 

In 2017 kreeg Serge Ndayizeye, een journalist bij Radio Itahuka, een online medium dat behoort tot 

de politieke partij Rwanda National Congress (RNC) en zeer kritisch staat tegenover het Rwandese 

regime, van de Belgische federale politie te horen dat hij een zeer hoog risico liep. Hij had slechts drie 

keuzes: ofwel onder voortdurende politiebescherming blijven, ofwel in een safe house verblijven, 

ofwel op het eerste vliegtuig naar de Verenigde Staten stappen waar hij woont. Serge was naar 

Brussel gereisd om een anti-Kagame demonstratie te verslaan die deelnam aan de Europese 

Ontwikkelingsdagen. 

Niet alleen de Rwandezen die kritisch zijn over het Rwandese regime zijn doelwit. In 2014 kreeg 

journaliste Judi Rever uit Montreal, terwijl ze op reportagemissie in België was, van de Belgische 

politie te horen dat haar leven echt in gevaar was71. Tijdens haar verblijf van een week in België werd 

haar dichte bescherming verleend. In januari 2021 onthulde zij in een radioprogramma "Bien 

Entendu "72 dat zij ook in haar thuisland, Canada, werd bedreigd, 

De Rwandese ambassade in Canada is ook zeer actief. Zo is een Rwandese RPF-functionaris in 2018 

Canada binnengekomen via een Franstalige studiebeurs. Officieel was het om studieredenen, maar 

haar echte missie was om een Canadees van Rwandese afkomst te bespioneren die tegen het regime 

in Kigali was. Voordat ze naar Canada vloog, had ze samen met een dertigtal andere jongeren een 

militaire opleiding gevolgd in het kamp van Gako om de basisbeginselen te leren van spionage. 

 

 

 

68 Belgium: The secretive operations of the Rwandan embassy in Brussels  

https://www.jambonews.net/actualites/20190618-belgique-les-activites-obscures-de-lambassade-du-rwanda-
a-bruxelles/  
69 The FSMA launches a warning against the activities of the non-profit organization Rwanda Cash : 
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_la-fsma-lance-une-mise-en-garde-contre-les-activites-de-l-asbl-
rwanda-cash?id=7946351  
70 https://www.hbvl.be/cnt/dmf20150805_01805879  
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2015/08/06/_rwandese_moordeskadersookinonslandactief-1-2408263/  
71 Death squads from Rwanda active in Belgium: https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_belgique-une-
journaliste-anti-kagame-protegee-par-la-surete-de-l-etat?id=9049887  
72 https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bien-entendu/segments/entrevue/338315/genocide-

rwandais-these-explosive-judi-

rever?fbclid=IwAR3uxFs18U0z5FJfqjuBu7hkpo0pY2KmQQfW_YFQ6vw8H68u7tDDWwAtjHo    24  



In een programma73 dat op Radio Canada werd uitgezonden, erkende de spionne de feiten en gaf zij 

alle details van haar missie. 

De Rwandese ambassade in het Verenigd Koninkrijk beschikt over een spionagenetwerk dat deel 

uitmaakt van de in Brussel gevestigde Intervention Group. De leden van deze groep zijn jongeren die 

de indoctrinatie en paramilitaire training hebben ondergaan die elk jaar in Rwanda wordt 

georganiseerd. 

In 2014 kregen René Mugenzi en Jonathan Musonera, beiden zeer kritisch over de Rwandese 

regering, van de Londense Metropolitan Police te horen dat hun leven in gevaar was74 . Zij kregen 

bescherming. Een voormalige agent van de Rwandese geheime dienst werd daarna in Folkestone 

gearresteerd door Britse agenten van de terrorismebestrijdingspolitie, voordat hij werd uitgezet op 

verdenking van het beramen van een complot tegen de twee Rwandese critici die in Londen 

wonen75. 

Ook in het Rwandese consulaat van Australië vindt spionage plaats. In 2017 ontving Noel Zihabamwe 

bedreigingen tijdens een bijeenkomst die leden van de Rwandese diaspora samenbracht in Sydney76. 

Hij werd ervan beschuldigd dat hij weigerde deel te nemen aan de activiteiten van het Rwandese 

consulaat. Volgens hem waren deze activiteiten illegaal en ondermijnden zij de veiligheid van 

Rwandezen die in Australië wonen. Als vergelding werden zijn twee broers in Rwanda een maand na 

de pesterijen van Noel Zihabamwe vermist. Zijn broers werden door de politie ontvoerd toen zij met 

een bus van het openbaar vervoer reisden. De ontvoering vond plaats in september 2019 in 

Nyagatare, in de oostelijke provincie van het land. 

2.3. Het spionagenetwerk van Rwanda in Afrika 

In maart 20210 werd Déo Mushayidi, een overlevende van de genocide op de Tutsi's en de enige 

overlevende van zijn familie, ontvoerd in Burundi en overgebracht77 naar Rwanda, waar hij een 

levenslange gevangenisstraf uitzit wegens deelname aan vermeende terroristische activiteiten die 

verband houden met de FDLR, die vijandig staat tegenover de Rwandese regering. Hij was uitvoerend 

secretaris van de in 2014 opgerichte partij PDP-Imanzi. 

Charles Ingabire, overlevende van de genocide en voormalig hoofdredacteur van de online krant 

Inyenyeri News, werd in november 2011 dood78 aangetroffen in Kampala. Hij was in 2007 uit Rwanda 

gevlucht en had zijn toevlucht gezocht in Oeganda, waar hij onder bescherming van de UNHCR 

verbleef.  

René Rutagungira, een Rwandese spion van de inlichtingendienst in Kampala, werd gearresteerd 

voor de dood van Ingabire en gevangen gezet. Onder druk van Paul Kagame werd Rutagungira 

vrijgelaten en overgedragen aan de Rwandese autoriteiten. Kagame eiste zijn vrijlating als 

voorwaarde voor de normalisering van de betrekkingen tussen Rwanda en Oeganda, die de laatste 

jaren gespannen waren. Wij hebben vernomen dat hij is overgeplaatst naar de Rwandese ambassade 

in Mozambique. Hij is een getrainde huurmoordenaar. 

Kenia is het Oost-Afrikaanse land waar veel aanslagen, verdwijningen en moorden zijn gepleegd. In 

oktober 1996 werd Augustin Bugirimfura, een zakenman en   

 

 

 

73 https://ici.radio-canada.ca/info/2019/10/espionnage-rwanda-gouvernement-canada-paul-kagame/  
74 https://www.theguardian.com/world/2011/may/20/rwanda-exiles-warned-assassination-threat  
75 https://www.bbc.com/news/world-africa-13475635  
76 https://www.smh.com.au/national/nsw/we-need-help-community-leader-faces-alleged-threats-and-
intimidation-20201005-p56206.html  
77 https://www.newtimes.co.rw/section/read/81215  
78 https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-afrique/20111217.RUE6522/un-journaliste-rwandais-assassine-en-ouganda-
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Théoneste Lizinde, voormalig parlementslid na de machtsovername door de RPF en voormalig lid van 

de inlichtingendienst onder het regime van Juvenal Habyarimana, werd vermist vanuit Lizinde's huis 

in de Keniaanse hoofdstad. 79  Twee dagen later werden hun lichamen gevonden in de buitenwijken 

van Nairobi. Ze waren doodgeschoten. 

Seth Sendashonga, voormalig minister van Binnenlandse Zaken in de regering die na de genocide 

door het RPF werd gevormd, overleefde een eerste moordaanslag in februari 1996. In mei 1998 werd 

hij doodgeschoten. Tijdens een bijeenkomst van hoge regeringsfunctionarissen met Paul Kagame in 

maart 2019 rechtvaardigde de president de dood van Sendashonga met het argument dat hij de rode 

lijn had overschreden'80  . "Over de vraag of Seth Sendashonga is gestorven omdat hij de grens heeft 

overschreden, heb ik niet veel te zeggen, maar ik zal me er niet voor verontschuldigen", zei de 

president. 

Jean Chrysostome Ntirugiribambe, voormalig officier onder het Habyarimana-regime en 

onderzoeker bij het ICTR, werd in juni 2015 ontvoerd terwijl hij boodschappen deed in een 

supermarkt in Nairobi81. Zijn ontvoering zou zijn gefaciliteerd door een agent van de Rwandese 

ambassade in Oeganda, kolonel James Burabyo, in opdracht van Jack Nziza, toenmalig hoofd van de 

Rwandese inlichtingendienst. 

Emile Gafirita werd in november 2014 ontvoerd in Nairobi, Kenia. Zijn ontvoering vond plaats terwijl 

hij naar Parijs zou gaan waar hij door de rechters Marc Trévidic en Nathalie Poux82 zou worden 

gehoord in de zaak van de aanslag van 6 april 1994 tegen het vliegtuig van president Habyarimana. 

Guillaume Rutembesa was een jonge Rwandese activist en overlevende van de genocide van 1994. 

Hij verbleef in Kenia waar hij de vluchtelingenstatus had nadat hij voor zijn activisme in Rwanda 

gevangen was gezet, eind 2016. In Kenia was hij vaak het doelwit van beledigingen en bedreigingen 

van aanhangers van het Kigali-regime. Twee weken voor zijn verdwijning had een van de RPF-

fanaten, Damien Nkaka, een voormalig soldaat van het RPA (Rwandan Patriotic Army) hem in het 

bijzonder in deze bewoordingen gewaarschuwd: "Hondje Rutembesa, denk je dat je je beter kunt 

verbergen dan Sendashonga?"; Rutembesa is vermist sinds november 202083. 

Net als Kenia is ook Zuid-Afrika een land waar veel aanslagen en moorden zijn gepleegd. 

Op 1 januari 2014 werd Patrick Karegeya, voormalig hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst 

van Rwanda en een van de oprichters van het Rwanda Nationaal Congres (RNC), dood aangetroffen 

in een hotelkamer in Johannesburg. 

De reactie van Paul Kagame op de dood van Karegeya is een duidelijke erkenning dat Rwanda 

verantwoordelijk is voor de moord: "Wie het land verraadt zal de prijs betalen. Dat verzeker ik u. 

 

 

 

 

 

 

79 https://www.hrw.org/news/2014/01/28/rwanda-repression-across-borders  
80 https://www.theguardian.com/world/2013/may/19/kagame-africa-rwanda  
https://www.therwandan.com/rwanda-kagame-confessed-to-the-assassination-of-seth-sendashonga%EF%BB%BF/  
https://www.chronicles.rw/2019/03/09/president-kagame-to-ugandas-museveni-am-begging-you-deal-with-this-matter/  
https://www.kenyans.co.ke/news/58856-witness-nairobi-murder-rwanda-minister-dies  
81 https://www.therwandan.com/the-abduction-mr-jean-chrysostome-ntirugiribambe/  
https://l-hora.org/en/request-for-formal-investigation-jean-chrysostome-ntirugiribambe-ictr-witness-and-ictr-
investigatorlegal-officer-kidnapped-23-june-2015-in-nairobi-kenya-rwandan-political-prisoners-support-network/  
83 https://www.jambonews.net/actualites/20201211-rwanda-kenya-inquietudes-apres-la-disparition-de-lactiviste- 

 guillaume-rutembesa/   
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Als je een land teleurstelt, als je zijn volk kwaad wilt doen, zul je uiteindelijk de gevolgen moeten 

dragen. Iedereen die nog in leven is en samenzweert tegen Rwanda, wie hij ook is, zal de prijs betalen 

... Wie ze ook zijn, het is slechts een kwestie van tijd84 ". 

Louise Mushikiwabo, destijds minister van Buitenlandse Zaken, schreef op 5 januari 2014 op haar 

persoonlijke Twitteraccount over Karegeya: "Het gaat er niet om hoe je begint, het gaat erom hoe je 

eindigt. Deze man was een zelfverklaarde vijand van mijn regering en mijn land, verwacht je 

medelijden? "85. 

Kayumba Nyamwasa, voormalig stafchef van het leger onder het presidentschap van Paul Kagame 

en lid van de RNC, ontsnapte in juni 2010 aan een moordaanslag86 in Zuid-Afrika, waar hij sinds 

februari van datzelfde jaar zijn toevlucht had gezocht. 

Ook de moord op Seif Bamporiki moet worden vermeld. Na de moord op Patrick Karegeya en de 

poging tot moord op Kayumba Nyamwasa was het Seif Bamporiki, coördinator van de RNC-partij, die 

in februari 202187 werd vermoord. 

2.4. De ontvoering van Paul Rusesabagina 

Paul Rusesabagina88 , beroemd als de held van Hotel Rwanda omdat hij tijdens de genocide van 1994 

ongeveer 1200 Tutsi-vluchtelingen in Hotel des Milles Collines had gered, werd op 28 augustus 2020 

in Dubai ontvoerd. Sinds hij de prestigieuze Medal of Freedom van voormalig president George W 

Bush had ontvangen, was Paul Rusesabagina het doelwit van de Rwandese inlichtingendiensten, die 

hem beschuldigden van betrokkenheid bij terroristische activiteiten tegen de Rwandese staat. Nadat 

Rusesabagina vanuit Dubai in Kigali was geland, verklaarde president Kagame dat Rusesabagina uit 

eigen vrije wil naar Kigali was teruggekeerd. 

Vier maanden later moest Johnston Busingye, de Rwandese minister van Justitie, in het programma 

UpFront van Al Jazeera toegeven dat het privéjet waarmee Paul Rusesabagina was vervoerd, gehuurd 

was door de Rwandese regering89. Zijn verklaring maakte duidelijk dat Rwanda verantwoordelijk was 

voor de ontvoering. Het geval van Paul Rusesabagina is een geval van internationaal terrorisme en 

moet als zodanig worden behandeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 https://www.theguardian.com/news/2019/jan/15/rwanda-who-killed-patrick-karegeya-exiled-spy-chief  
https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/19/we-choose-good-guys-and-bad-guys-beneath-the-myth-
of-model-rwanda  
https://www.hrw.org/news/2019/09/13/rwandans-charged-murder-exiled-critic  
85 https://twitter.com/LMushikiwabo/status/419861033776193538  
86 https://www.bbc.com/news/world-africa-28981317  
https://www.hrw.org/news/2014/01/28/rwanda-repression-across-borders  
87 https://www.bbc.com/news/world-africa-56119088  
88 https://www.bbc.com/afrique/region-53965923  
https://www.youtube.com/watch?v=2uXvQpIOVEU&feature=youtu.be  
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/27/hotel-rwanda-hero-says-he-was-kidnapped-before-arrest  
89 https://www.youtube.com/watch?v=2uXvQpIOVEU   
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Hoofdstuk 3 

Het rechtssysteem in Rwanda is niet onafhankelijk 

 

 

"We hebben twee soorten justitie: het gewone type dat geschreven wetten volgt en een ander type 

dat we gebruiken voor mensen die koppig zijn". 

  President Paul Kagame (Rwanda-Rubavu; 11 mei 2019) 
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Inleiding 

Het Rwandese politieke systeem draait om één politieke partij, het Rwandees Patriottisch Front 

(RPF), dat de touwtjes in handen heeft sinds het in 1994 met geweld de macht heeft gegrepen. Het 

RPF controleert het gerechtelijk apparaat, hetgeen de uitvoering van het recht op een eerlijk proces 

sterk bemoeilijkt, gezien de politisering van de genocide. 

In Rwanda gebruiken functionarissen het rechtssysteem vaak om de activiteiten te bestraffen en te 

beperken van personen die worden gezien als tegenstanders van de regering en van het RPF. Zij 

worden vaak vervolgd wegens separatisme en genocide-ideologie en lange tijd zonder aanklacht in 

hechtenis gehouden. Wetten die verdeeldheid, genocide-ideologie en ontkenning van genocide 

verbieden, worden op grote schaal toegepast om politieke dissidentie het zwijgen op te leggen en 

onderzoeksjournalistiek het zwijgen op te leggen90. 

Het regime blijft pogingen veinzen om het rechtsstelsel te moderniseren en op peil te brengen door 

prijzenswaardige principes te hanteren en wettelijke hervormingen door te voeren om tegemoet te 

komen aan de internationale kritiek. Zolang er echter grote kloven bestaan tussen de tekst van de 

wet en de feitelijke uitvoering van gerechtelijke procedures, zullen deze normen een façade blijven 

en zal justitie ontsierd blijven door onregelmatigheden en inmenging van allerlei aard, met name ten 

koste van degenen die worden vervolgd, maar ook in het algemeen in strijd met de behoefte aan 

echte justitie die kan bijdragen tot echte verzoening. 

In 2019 verklaarde president Paul Kagame tijdens een bezoek aan de westelijke provincie publiekelijk 

het volgende: "We hebben twee soorten justitie: het gewone type dat geschreven wetten volgt en 

een ander type dat we gebruiken voor mensen die koppig zijn. "91 

3.1. Burgers worden niet beschermd door de Rwandese wet 

Het vermoeden van onschuld en het recht op een openbaar en eerlijk proces voor eenieder die voor 

misdaden wordt vervolgd, zijn in de wet verankerd92. De toepassing van deze beginselen varieert 

echter naar gelang van de aard van de zaken die door de Rwandese rechtbanken worden behandeld. 

Rechtszaken met een politieke connotatie of die verband houden met de Rwandese genocide 

worden systematisch onderworpen aan behandelingen die ver verwijderd zijn van de beginselen van 

eerlijkheid en vinden plaats in omstandigheden die indruisen tegen de onafhankelijkheid van de 

rechterlijke macht. 

3.2. Het Rwandese rechtssysteem 

De Rwandese rechterlijke macht bestaat uit zowel gewone als gespecialiseerde rechtbanken. De 

gewone rechtbanken zijn verdeeld in verschillende niveaus. Een hoger echelon wordt 

vertegenwoordigd door het Hooggerechtshof en is onderverdeeld in verschillende afdelingen. Een 

intermediair niveau wordt vertegenwoordigd door de tussenliggende rechtbanken. En ten slotte is er 

een basisniveau dat wordt vertegenwoordigd door de primaire rechtbanken. Gespecialiseerde 

rechtbanken zijn onder meer de handelsrechtbanken en de militaire rechtbanken93. 

De opdracht die de grondwet van Rwanda aan de rechterlijke macht toekent, is de "bescherming van 

rechten en vrijheden". Daartoe zijn in dezelfde grondwet de onafhankelijkheid van de rechterlijke 

macht ten opzichte van de uitvoerende en de wetgevende macht en haar financiële en 

administratieve autonomie vastgelegd94. 

 

90 https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/rwanda/  
91 https://www.youtube.com/watch?v=SLz5v4t3QjE&feature=youtu.be (min. 43.54-44.25)  
92 Article 29 of the Constitution of Rwanda  
Critical Evaluation of Right to a Fair Trial in Rwandan Criminal Law  
https://www.researchgate.net/publication/344432206_Critical_Evaluation_of_Right_to_a_Fair_Trial_in_Rwandan_Crimina
l_Law  
93 https://www.judiciary.gov.rw/  
94 Article 150 of the Constitution of Rwanda          29  



Hoewel deze grondwet een lovenswaardige opdracht aan het gerechtelijk apparaat toevertrouwt, 

moet toch worden vastgesteld dat er een aanzienlijke kloof bestaat tussen de verklaarde 

doelstellingen van het gerechtelijk apparaat en de realiteit van de gevallen die op het terrein en in 

het dagelijkse leven van de Rwandese burgers worden waargenomen. 

3.3. Geen eerlijke processen voor de politieke oppositie 

Zoals gezegd, wordt de politieke oppositie vaak beschuldigd van genocide-activiteiten, verdeeldheid 

of ontkenning van de genocide. Veel genocidevervolgingen zijn ontsierd door inmenging in de 

rechtsgang door machtige personen en door andere schendingen van het recht op een eerlijke 

rechtsgang. 

Een rapport van Human Rights Watch zegt hierover: 

"Een voormalig minister van justitie, rechters en voormalige rechters, voormalige openbare 

aanklagers en advocaten vertelden allen over gevallen van inmenging in het rechtssysteem die zij 

hadden meegemaakt of waarvan zij tot in detail op de hoogte waren. Een voormalige ambtenaar die 

goed op de hoogte was van dergelijke praktijken, zei dat rechters in belangrijke zaken zelden werden 

omgekocht, maar onder druk werden gezet door de uitvoerende macht en door machtige personen 

buiten de regering. Hij zei dat rechters "zouden weten wat te doen". Of, als er enige twijfel was over 

de beslissing, kregen ze een telefoontje om te vertellen "dit is wat er wordt verwacht". 95 

De politieke greep van het RPF op de macht en zijn lange levensduur illustreren de paradox tussen de 

bepalingen van de Rwandese grondwet en de politieke realiteit van het land. De wet voorziet 

weliswaar in vrijheid van vereniging en meerpartijenstelsel96 , maar bevat ook strenge wettelijke 

bepalingen over het proces van oprichting en registratie van een politieke partij. Het 

registratieproces is daardoor moeizaam, willekeurig en vaak eindeloos97. Als de partij eenmaal is 

opgericht, wordt deze belemmering met andere middelen bestendigd, zoals een ongelijke en 

oneerlijke behandeling wanneer de politieke partij het niet eens is met het beleid van de RPF-

regering en zij van plan zijn een echte politieke oppositie te voeren. Het regime zal over het 

algemeen onoverkomelijke hindernissen opwerpen om elk reëel vermogen tot bestaan in het 

politieke landschap van het land te beperken : verbod op politieke bijeenkomsten, zeer weinig 

aandacht in de nationale media en meestal door een vijandige bril, pesterijen en intimidatie van 

leden en sympathisanten. 

3.4. De processen tegen Victoire Ingabire en andere critici 

Deze praktijk van het onderdrukken van de oppositie is in het verleden al vele malen geïllustreerd. 

De oppositiepartij Forces Démocratiques Unifiées - Inkingi (FDU) heeft nooit haar registratie bij de 

autoriteiten verkregen, ondanks het feit dat zij reeds in 2010 een aanvraagprocedure had opgestart. 

De FDU heeft te lijden gehad onder talloze aanvallen in de vorm van willekeurige arrestaties en 

detentie van leden en sympathisanten en zelfs gedwongen verdwijningen. 

In 2012 werd Victoire Ingabire, de toenmalige voorzitter van de FDU, veroordeeld tot acht jaar 

gevangenisstraf wegens samenzwering tegen de autoriteiten door middel van terrorisme en oorlog 

en het ontkennen van de genocide. De veroordeling kwam er na een proces dat werd ontsierd door 

talrijke onregelmatigheden: intimidatie en illegale ondervragingspraktijken, het niet in aanmerking 

nemen van ontlastend bewijs98. 

 

https://www.parliament.gov.rw/fileadmin/Bills_CD/THE_CONSTITUTION_OF_THE_REPUBLIC_OF_RWANDA_OF
_2003_REVISED_IN_2015.pdf  
95 https://www.hrw.org/report/2008/07/25/law-and-reality/progress-judicial-reform-rwanda  
96 Article 35 and 54 of the Constitution of Rwanda  
97 La Démocratie mise sous tutelle au Rwanda by the International Federation for Human Rights  
https://www.fidh.org/IMG/pdf/rwanda699fraout2017web.pdf  
98 Rwanda: Eight-Year Sentence for Opposition Leader by Human Rights Watch  

https://www.hrw.org/news/2012/10/30/rwanda-eight-year-sentence-opposition-leader    30  



Haar proces symboliseert een eerste emblematisch geval van het ontbreken van een echt recht op 

een eerlijk proces en de willekeurige toepassing van het vermoeden van onschuld totdat het 

tegendeel is bewezen. Regeringsambtenaren hebben zich daadwerkelijk bemoeid met het verloop 

van het proces door publiekelijk verklaringen af te leggen waarin de schuld van de beschuldigde werd 

gesuggereerd nog voordat de eerste rechtszitting had plaatsgevonden99. Van de minister van 

Buitenlandse Zaken Louise Mushikiwabo tot de minister van Plaatselijk Bestuur James Musoni en de 

president van de Republiek Paul Kagame, legden regeringsambtenaren in het openbaar belastende 

verklaringen af die vervolgens werden opgepikt en grotendeels versterkt door regeringsgezinde 

media.  

Het proces werd dus sterk beïnvloed door de druk die het regime op de rechterlijke macht 

uitoefende. Indertijd concludeerde Human Rights Watch dat:  

"... het Rwandese rechtssysteem niet onafhankelijk is en dat rechters, aanklagers en getuigen 

kwetsbaar blijven voor druk van de regering, vooral in zaken waarbij tegenstanders en critici 

betrokken zijn "100.  

In hoger beroep werd Ingabire veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. Ze ging in beroep bij het 

Afrikaanse Hof voor de Rechten van de Mens en het Volk (AfCHPR). In november 2017 oordeelde het 

hof dat Rwanda inderdaad het recht op vrijheid van mening en meningsuiting van Victoire Ingabire 

Umuhoza had geschonden, evenals haar recht op een adequate verdediging. De Rwandese regering 

werd veroordeeld tot het betalen van herstelbetalingen, maar tot op heden heeft het Rwandese 

regime deze uitspraak genegeerd101.  

Sinds het proces tegen Ingabire zijn er geen tekenen van belangrijke veranderingen in het 

rechtssysteem, ondanks de talrijke aanbevelingen van internationale niet-gouvernementele 

organisaties.  

Integendeel, de politieke inmenging is toegenomen en daarmee ook het aantal processen dat wordt 

gevoerd in flagrante strijd met het beginsel van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. 

Bernard Ntaganda, oprichter van de Parti Social Imberakuri (PSI), werd het slachtoffer van talrijke 

gerechtelijke pesterijen, die in 2010 tot zijn arrestatie en detentie leidden omdat hij zich kritisch had 

uitgelaten over bepaalde regeringsmaatregelen102.  

Talrijke andere zaken hebben aangetoond dat justitie ondergeschikt is aan de politieke macht, wat 

een belemmering vormt voor de grondwettelijke beginselen van het vermoeden van onschuld en het 

recht op een eerlijk proces.  

Een ander voorbeeld betreft het proces tegen Léopold Munyakazi. Tegen hem werden twee 

aanhoudingsbevelen uitgevaardigd wegens het misdrijf genocide, het ontkennen van genocide en 

het minimaliseren van genocide, terwijl hij in de Verenigde Staten verbleef. 

99 Rwanda – Justice in Jeopardy by Amnesty International 
https://www.amnesty.org/download/Documents/12000/afr470012013fr.pdf  
100 Rwanda: Eight-Year Sentence for Opposition Leader by Human Rights Watch  
https://www.hrw.org/news/2012/10/30/rwanda-eight-year-sentence-opposition-leader  
101 https://www.victoire-ingabire.com/Eng/12th-april-2012-stop-intimidation-of-defense-witnesses-in-
ingabires-trial/  
Application 003/2014 judgment 24 November 2017  
https://ijrcenter.org/2017/12/12/african-court-holds-rwanda-violated-victoire-ingabires-freedom-of-
expression/  
http://www.african-court.org/en/images/Cases/Judgment/003-2014-
Ingabire%20Victoire%20Umuhoza%20V%20Rwanda%20-%20Judgement%2024%20November%202017.pdf  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2016-1065_EN.html  
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/10/rwanda-ensure-appeal-after-unfair-ingabire-trial/  
102 La Démocratie mise sous tutelle au Rwanda by the Internation 
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Na een langdurige uitleveringsprocedure waarin werd aangevoerd dat hij werd vervolgd vanwege zijn 

politieke opvattingen, werd hij uiteindelijk uitgeleverd aan Kigali. In eerste aanleg werd hij 

veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij ging in beroep en het vonnis dat in juli 2018 werd 

uitgesproken, sprak hem vrij van de meeste aanklachten. Niettemin werd hij veroordeeld tot negen 

jaar gevangenisstraf wegens ontkenning en minimalisering van de genocide103.  

In plaats van Rwanda te helpen een rechtssysteem op te zetten dat beter onpartijdig en 

rechtsstatelijk recht kan spreken, werd de aanzienlijke financiële bijdrage van Nederland aan justitie 

in Rwanda sinds 2008104 gebruikt om het repressieve apparaat van het RPF-regime te versterken.  

3.5. Beroep bij het Oost-Afrikaanse Hof van Justitie 

Ingabire ging met succes in beroep bij het Afrikaanse Hof, anderen stapten naar het Oost-Afrikaanse 

Hof van Justitie (EACJ)105. Kolonel Severine Rugigana Ngabo, die door Rwandese rechtbanken werd 

berecht en veroordeeld wegens ondermijning van de veiligheid van het land, werd vrijgesproken 

door het EACJ, dat erkende dat de omstandigheden van zijn arrestatie en detentie in strijd waren 

met de verdragen die zijn ondertekend door alle leden van het EACJ waarvan Rwanda lid is106.  

Tribert Ayabatwa Rujugiro107 won de rechtszaak in verband met de veilingverkoop van zijn 

eigendom108. Hij is de oprichter van het Union Trade Center in Kigali. In 2013 nam de Rwandese 

regering dit winkelcentrum van twintig miljoen dollar in beslag; zij beweerden dat het verlaten was.  

In zijn vonnis109 van november 2019 veroordeelde het EACJ de Rwandese regering tot herstel van de 

rechten van Kennedy Gihana110 door teruggave van het Rwandese paspoort dat om louter politieke 

redenen was ingetrokken. Het hof oordeelde dat de beslissing arbitrair was.  

Als een slechte verliezer en om te protesteren tegen al deze rechterlijke uitspraken heeft Rwanda 

gekozen voor de politiek van de lege stoel door zich terug te trekken uit bepaalde verdragen111 , met 

name het mensenrechtenverdrag dat onderdanen van landen van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap 

in staat stelt klachten in te dienen tegen hun eigen land in geval van schendingen van de 

mensenrechten.  

3.6. De Gacaca-rechtbanken: groot onrecht  

In de nasleep van de genocide werden bijna 130 duizend verdachten van genocide opeengepakt in 

Rwandese gevangenissen. Met een rechtssysteem dat tijdens de genocide zwaar was verwoest, bleek 

het een enorme uitdaging te zijn om onder deze omstandigheden recht te spreken.  

De Gacaca-rechtbanken werden in 2001112 opgericht in een poging om het knelpunt in het justitiële 

en penitentiaire systeem op te lossen. Het Rwandese regime koos voor deze op de gemeenschap 

gebaseerde systeem van gemeenschapsrechtbanken, geïnspireerd op het traditionele Rwandese 

Gacaca-model. 

 

103 https://www.washingtonpost.com/local/education/cleared-of-murders-convicted-of-speech-bittersweet-end-to-case-
of-accused-goucher-professor/2018/09/06/d8de0518-b07c-11e8-aed9-001309990777_story.html  
104 http://www.buitenpostdewereld.org/weblog-rwanda-2010/how-much-paid-the-dutch-for.html  
105 https://www.justiceinitiative.org/publications/east-african-court-
justice#:~:text=The%20East%20African%20Court%20of%20Justice%20(EACJ)%20hears%20cases%20on,%2C%20Rwanda%2
C%20Uganda%20and%20Tanzania.  
106 https://africanlii.org/ea/judgment/east-african-court-justice/2012/10  
107 https://africanlii.org/ea/judgment/east-african-court-justice/2018/78  
108 https://apnews.com/press-release/accesswire/business-tobacco-products-manufacturing-kigali-africa-east-africa-
83ee3ad50bb9f2380ea71019357335c0  
109 https://africanlii.org/afu/judgment/african-court/2019/10-0,  
110 https://www.news24.com/drum/News/lawyer-who-walked-6000km-from-rwanda-to-south-africa-african-humility-kept-
me-alive-20191216  
111 https://ijrcenter.org/2016/03/14/rwanda-withdraws-access-to-african-court-for-individuals-and-ngos/  
112 Organic law 26 January 2001  
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Het was vooral de bedoeling de gerechtelijke procedures voor beschuldigden van genocide te 

versnellen en de gevangenisbevolking te verminderen.  

Sinds 2005 hebben iets meer dan twaalfduizend op gemeenschappen gebaseerde gacaca-

rechtbanken ongeveer 1,2 miljoen zaken behandeld. 113 De Gacaca-rechtbanken eindigden in 2012114, 

de regering vond dat ze hun werk hadden gedaan. Ongeveer 65 procent van bijna twee miljoen 

mensen werd schuldig bevonden.115  

Het systeem van de Gacaca-rechtbanken omvatte de actieve deelname van leden van de lokale 

gemeenschap en de uitspraak door lokale rechters, evenals een aantal Gacacacawetten om de 

processen te reguleren. Hoewel het experiment een verademing voor het rechtssysteem bleek te zijn 

door het op gang brengen van rechtszaken die jarenlang waren vastgelopen, werden er verschillende 

tekortkomingen en mislukkingen geconstateerd116.  

De belangrijkste van deze tekortkomingen vloeiden voort uit de doelbewuste aanpak van het Gacaca-

rechtssysteem om het recht op een eerlijk proces van de beschuldigden te beperken. De 

Gacacawetten voorzagen niet in maatregelen om een eerlijk proces te waarborgen in de zaken die 

aan de rechtbanken werden voorgelegd. Het meest opvallend was het ontbreken van het recht op 

een verdediger in de procedures of zelfs het gebrek aan middelen om de processen voor te bereiden 

op het verzamelen van bewijsmateriaal bijvoorbeeld. In theorie moest de eerlijkheid van de 

processen worden gewaarborgd door de deelneming van leden van de plaatselijke gemeenschap die 

getuige waren geweest van de gebeurtenissen tijdens de genocide. In de meeste gevallen van 

partijdige processen bleven de leden van de gemeenschap echter zwijgen uit angst voor mogelijke 

represailles. 

Een andere bron van tekortkomingen in het Gacaca-rechtssysteem was het gebrek aan juridische 

opleiding van de rechters die, in sommige gevallen, geen formele opleiding hadden genoten. 

Bovendien werden zij niet bezoldigd en werd van hen meestal verwacht dat zij hun gezond verstand 

en algemene beginselen van billijkheid zouden gebruiken in plaats van een op bewijzen gebaseerd 

oordeel. Dit heeft in veel gevallen geleid tot gebrekkige en vooringenomen beslissingen en 

veroordelingen, gebaseerd op onvoldoende bewijs.  

Een andere belangrijke tekortkoming van het Gacaca-rechtssysteem is dat misdaden die door RPF-

soldaten zijn begaan, zijn uitgesloten van de jurisdictie van deze rechtbanken. Het RPF-regime heeft 

ervoor gezorgd dat deze misdaden tijdens de processen niet aan de orde konden komen. Als gevolg 

van deze tekortkomingen valt niet te ontkennen dat er zich tijdens het experiment met het stelsel 

van Gacaca-rechtbanken gerechtelijke dwalingen en ernstige onrechtvaardigheden hebben 

voorgedaan ten nadele van verscheidene beschuldigden aan wie het recht op een eerlijk proces werd 

ontzegd.  

In het algemeen vertoont het Rwandese rechtssysteem tekortkomingen wat betreft zijn 

onafhankelijkheid van de politieke macht en het regime; dit belemmert in hoge mate de uitvoering 

van het recht op een eerlijk proces gezien de politisering van de genocide waaraan het regime zich 

schuldig blijft maken.  

3.7. Militairen behandelen burgerzaken  

Tussen 2010 en 2017 heeft Human Rights Watch gedocumenteerd dat het leger van Rwanda vaak 

willekeurig mensen vasthoudt en martelt, door ze te slaan, te verstikken,  

 

https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/4582/3677.pdf?sequence=1  
113 https://www.hrw.org/report/2011/05/31/justice-compromised/legacy-rwandas-community-based-gacaca-courts  
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10402650903099369  
114 Organic law n°04/2012/ol of 15/06/2012 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/98238/116823/F1869279459/RWA-98238.pdf  
115 https://www.bbc.com/news/world-africa-18490348  
116 Justice Compromised by Human Rights Watch  
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elektrische schokken te gebruiken en schijnexecuties op te voeren in militaire kampen rond Kigali en 

in het noordwesten. De meeste gedetineerden werden onder dwang ontvoerd en maandenlang 

geïsoleerd vastgehouden in erbarmelijke omstandigheden117. 

3.8. Genocideprocessen buiten Rwanda 

De ontoereikendheid van het gerechtelijk systeem voor misdaden die verband houden met 

genocide 

Het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda (ICTR), dat op 8 november 1994 door de 

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd opgericht, had tot taak: 

"personen te vervolgen die verantwoordelijk zijn voor genocide en andere ernstige schendingen van 

het internationaal humanitair recht, begaan op het grondgebied van Rwanda en zijn buurlanden 

tussen 1 januari 1994 en 31 december 1994"118. 

Met de oprichting van het ICTR wilde de internationale gemeenschap een gerechtelijk antwoord 

bieden dat in verhouding stond tot de omvang van de genocidemisdaden en de realiteit van een 

complexe politieke situatie waarin een groot aantal van de vermeende misdadigers buiten de 

grenzen van Rwanda waren verspreid na de overname door het RPF te zijn ontvlucht. Dit vereiste 

onder meer de capaciteit om op internationale schaal onderzoek te doen teneinde personen te 

identificeren en op te sporen, hen te arresteren en in hechtenis te nemen, getuigenissen en bewijzen 

te verzamelen, te zorgen voor de verzending van documenten en de beschuldigden voor het gerecht 

te brengen119. Bovendien heeft de oprichting van het ICTR onder auspiciën van de VN-Veiligheidsraad 

het Tribunaal internationale jurisdictie en voorrang boven nationale jurisdicties verleend, wat heeft 

bijgedragen tot de versterking van zijn capaciteit om tijdens de processen het nodige werk te 

verrichten. 

Het belang van de middelen waarover de rechtbanken beschikken, is zeer groot wanneer men de 

aard zelf van de genocide-misdaden en de specifieke kenmerken van de Rwandese cultuur in 

aanmerking neemt. Het nauwkeurig vaststellen van feiten en het vinden van bewijzen is bijzonder 

moeilijk in een context van politiek conflict in een verdeelde maatschappij. De zaak wordt verder 

bemoeilijkt door het feit dat het wettelijk bewijs grotendeels gebaseerd is op getuigenverklaringen, 

gezien het algemeen gebrek aan documentatie of ander fysiek bewijsmateriaal. De onderzoekers 

moeten rekening houden met talrijke beperkingen en obstakels wanneer zij te maken krijgen met 

getuigen, die het meestal moeilijk hebben om een neutraal en accuraat verslag te geven van de 

feiten zoals die zich hebben voorgedaan. 

Het ICTR beëindigde zijn werkzaamheden op 31 december 2015 en liet restfuncties over aan het 

International Residual Mechanism for Criminal Tribunals van de Verenigde Naties ("het 

mechanisme"). Dergelijke restfuncties omvatten beroepsprocedures, herziening van ICTR-vonnissen 

en het bewaren van archieven.120 

Het ICTR heeft 93 personen in staat van beschuldiging gesteld, met 61 veroordelingen en 14 

vrijspraken tot gevolg. Het heeft twee aanklachten ingetrokken en twee personen zijn overleden 

voordat hun proces was afgerond. Vijf zaken werden overgedragen aan nationale rechtbanken in 

Frankrijk en Rwanda.121 

De meningen blijven verdeeld over de vraag of het hof al dan niet gerechtigheid heeft geschied. Er 

heerst een algemeen gevoel dat het ICTR nooit zijn volledige rechtsmacht heeft uitgeoefend om alle 

misdaden tegen de menselijkheid te berechten, of die nu zijn begaan door etnische Hutu's en Tutsi-

rebellengroepen of door  

117 https://www.hrw.org/news/2021/02/01/un-countries-call-out-rwandas-rights-record  
118 The ICTR in Brief   https://unictr.irmct.org/en/tribunal  
119 About the ICTR by Cécile Aptel  
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5fzet4.htm  
120 Functions of the Mechanism   https://www.irmct.org/en/about/functions  
121 https://ijrcenter.org/international-criminal-
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het Rwandees Patriottisch Front (RPF), dat nu de regeringspartij van Rwanda is. Het gevoel bestaat 

dat het ICTR de Rwandese slachtoffers en overlevenden van de genocide in de steek heeft gelaten122. 

Volgens Human Rights Watch is de grootste mislukking van het ICTR misschien wel zijn onwil geweest 

om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te vervolgen die in 1994 door het 

Rwandees Patriottisch Front (RPF) zijn begaan. Hoewel de omvang en de aard van deze moorden niet 

gelijk of vergelijkbaar waren met de genocide, hebben de slachtoffers en hun families ook recht op 

gerechtigheid. Hoewel het ICTR een duidelijk mandaat had om deze misdaden te vervolgen, is geen 

enkele RPF-zaak voor vervolging aan het ICTR voorgelegd123. 

"Dit politieke aspect van het tribunaal is zeer frustrerend, omdat het een officieel verhaal biedt: 

waarin de genocide-misdaden tegen de Tutsi-bevolking als de enige misdaden naar voren zijn 

gebracht. De werkelijkheid is... dat het RPF tijdens de burgeroorlog en tijdens de genocide in het hele 

land een enorm aantal misdaden heeft begaan, en omdat het tribunaal heeft nagelaten die naar 

behoren te onderzoeken of te vervolgen, denk ik dat dit een van de grootste mislukkingen van het 

tribunaal zal zijn. "124 

3.9. Genocideprocessen in Rwanda voldoen niet aan internationale normen 

Met de voltooiing van de werkzaamheden van het ICTR is het mechanisme begonnen met de 

overdracht van twee processen aan de nationale jurisdictie in Rwanda, de processen Uwinkindi en 

Munyagishari. Ook andere buitenlandse jurisdicties hebben op verzoek van het Rwandese regime 

vermeende daders van genocidemisdaden aan Rwanda uitgeleverd. Canada, Denemarken, de 

Democratische Republiek Congo en Nederland hebben allen verdachten voor vervolging naar 

Rwanda overgebracht. 

Volgens Amnesty International mogen verdachten echter niet voor berechting aan Rwandese 

rechtbanken worden overgedragen zolang niet is aangetoond dat de processen aan de internationale 

rechtsnormen zullen voldoen.125 

Bij het uitvaardigen van uitleveringsverzoeken beloofde het regime hervormingen door te voeren om 

het gerechtelijk apparaat de nodige middelen te verschaffen en in staat te stellen deze processen te 

voeren op een niveau dat voldoet aan de internationale normen die onder meer gericht zijn op het 

garanderen van het vermoeden van onschuld en een eerlijk proces voor de beschuldigden. 

Hoewel sommige hervormingen zijn aangenomen en uitgevoerd, zoals de instelling van 

rechtsbijstand voor beklaagden, bestaan er nog steeds discrepanties tussen de realiteit van de 

doeltreffendheid en de oorspronkelijke bedoelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 https://www.dw.com/en/ictr-a-tribunal-that-failed-rwandan-genocide-victims-and-survivors/a-51156220  
123 https://www.hrw.org/news/2015/12/23/rwanda-international-tribunal-closing-its-doors#  
124 https://www.bbc.com/news/world-africa-35070220  
https://en.wikipedia.org/wiki/In_Praise_of_Blood  
https://richardwilsonauthor.com/2010/09/14/secret-un-briefing-on-1994-atrocities-full-text-of-the-gersony-report/  
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Martin Witteveen, een Nederlandse deskundige op het gebied van internationale misdrijven en 

voormalig adviseur van het Nationaal Openbaar Ministerie in Rwanda (NPPA), heeft deze 

discrepanties geïllustreerd in zijn aanvullend deskundigenrapport van juni 2015126. In het rapport 

erkende Witteveen dat het rechtssysteem functioneel is en in staat is om gevallen van genocide te 

onderzoeken en te vervolgen, overgebracht vanuit andere jurisdicties die eerlijke procesrechten voor 

verdachten en internationale normen vereisen. Ondanks deze erkenning uitte Witteveen echter 

ernstige twijfels over de kwaliteit van de advocaten die de verdachten vertegenwoordigen en hun 

vermogen om genocidezaken te behandelen. 

In de vijf zaken die in zijn rapport127 werden geobserveerd en geanalyseerd, bleken de prestaties van 

de advocaten ver onder het niveau te liggen dat volgens internationale normen vereist is. Wanneer 

het ministerie van Justitie er wel in slaagde om verdedigers ter beschikking van de verdachten te 

stellen, ontbrak het hen aan de kennis en ervaring om een goede verdedigingsstrategie op te 

bouwen. In andere gevallen leidden aanhoudende meningsverschillen tussen de toegewezen 

advocaten en het ministerie van Justitie over honoraria of andere contractuele voorwaarden tot 

ernstige tekortkomingen in de verdedigingsstrategie, waardoor de zaken van de verdachten werden 

ondermijnd. 

Volgens Witteveen hangt de geconstateerde zwakte in de verdediging samen met het schrille 

contrast tussen de uitgebreide bijstand en internationale donaties die het Nationaal Openbaar 

Ministerie geniet, en de geringe steun die de Rwandese Orde van Advocaten, die de verdachten 

moet verdedigen, ontvangt. Het verschil in beschikbare middelen weegt duidelijk op tegen het recht 

van de verdachten op een eerlijk proces en ondermijnt het vermogen van de advocaten van de 

verdediging om geloofwaardig onderzoek te verrichten met het oog op het leveren van ontlastend 

bewijs in een context waarin internationale normen vereist zijn. 

In 2008 en 2009 waren de districtsrechter en het hooggerechtshof het erover eens dat zowel 

getuigen van de aanklager als van de verdediging waren aangevallen en gedood. 

"De Kamer van Beroep is van oordeel dat er voor de Kamer van het Proces voldoende informatie was 

over de intimidatie van getuigen die in Rwanda hebben getuigd en dat getuigen die voor het 

Tribunaal hebben getuigd, te maken hebben gehad met bedreigingen, foltering, arrestaties en 

detenties, en in sommige gevallen zijn vermoord". Dit was een zaak waarin het ICTR weigerde de 

verdachte over te dragen128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 Additional Expert Report by Martin Witteveen  
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127 Additional Expert Report by Martin Witteveen  
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Hoofdstuk 4 

Gevangenissysteem voldoet niet aan internationale normen. 

 

"Om hen te dwingen te bekennen of anderen te beschuldigen, hebben functionarissen de meeste 

gevangenen die door Human Rights Watch zijn geïnterviewd, ernstig gefolterd of mishandeld. 

Verschillende voormalige gedetineerden vertelden over zware mishandelingen, elektrische schokken, 

verstikking en schijnexecuties." 

Human Rights Watch, 2017, rapport 'We zullen u dwingen te bekennen. Marteling en onwettige 

militaire detentie in Rwanda' 
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Inleiding 

Rwanda is een van de landen ter wereld met het hoogste percentage opsluitingen129. De nationale 

gevangenissen in Rwanda zijn overbevolkt, er is niet genoeg eten, de sanitaire omstandigheden zijn 

erbarmelijk, gevangenen worden bedreigd door bewakers en medegevangenen, advocaten hebben 

beperkte bezoekrechten bij hun cliënten, mensen kunnen jaren in de gevangenis zitten zonder 

proces, de medische behandeling is slecht, mensen kunnen zelfs uit de gevangenis verdwijnen. 

Een gevangenis in Rwanda is een gevaarlijke plaats om te zijn. 

Het bewijs van ooggetuigen, het Rode Kruis en mensenrechtenorganisaties is overweldigend. Maar 

de Nederlandse regering en rechters denken daar anders over. Ze sturen mensen terug naar Rwanda, 

naar een gevangeniswezen dat zeer gevaarlijk is. 

4.1. Uitzetting of uitlevering 

Er is een groot verschil voor een persoon of hij wordt uitgewezen of uitgeleverd aan Rwanda. Als een 

land een asielzoeker niet toestaat in zijn land te wonen, wordt er geen verblijfsvergunning gegeven 

en kan die persoon worden teruggestuurd naar Rwanda. Dat heet uitzetting. 

Als Rwanda denkt dat er misdaden zijn gepleegd door een Rwandees die in het buitenland woont, 

kan het het land waar de Rwandees woont vragen om hem of haar naar Rwanda te sturen. Dit wordt 

uitlevering genoemd130. Bij een officiële uitlevering vraagt Rwanda om een arrestatiebevel, 

rechtstreeks aan het land waar de betrokkene woont of via Interpol. "Het wordt gewoonlijk mogelijk 

gemaakt door een bilateraal of multilateraal verdrag. Sommige staten zullen uitleveren zonder 

verdrag, maar die gevallen zijn zeldzaam". 

Aan uitleveringen zijn eisen verbonden, waaronder het verbod op foltering, onmenselijke of 

vernederende behandeling voor een eerlijk proces en juridische follow-up.131 

Uitlevering is dus omgeven met allerlei juridische voorwaarden. Om deze voorwaarden te omzeilen 

haalt Rwanda illegaal personen uit het buitenland. Bijvoorbeeld de voormalige held van Hotel 

Rwanda, Paul Rusesabagina132. Hij stapte in Dubai in een vliegtuig, denkend dat hij naar Burundi ging. 

In plaats daarvan belandde hij in de gevangenis van Kigali. Deze illegale uitlevering kreeg veel 

internationale aandacht. Het Europees Parlement nam zelfs een resolutie aan waarin het vroeg om 

een onderzoek en zijn diepe bezorgdheid uitsprak over de medische toestand van Rusesabagina. In 

de resolutie staat ook: 

'veroordeelt politiek gemotiveerde processen, de vervolging van politieke tegenstanders en 

vooroordelen over de uitkomst van processen; dringt er bij de Rwandese autoriteiten op aan de 

scheiding van de bestuurlijke, wetgevende en rechterlijke macht te waarborgen, met name de 

onafhankelijkheid van de rechterlijke macht; roept Rwanda op zijn politieke sfeer open te stellen en 

zijn staat van dienst op het gebied van de mensenrechten te verbeteren; verwacht van Rwanda dat 

het uitvoering geeft aan de aanbevelingen van de universele periodieke doorlichting van het land 

door de Mensenrechtenraad in Genève op 25 januari 2021.133 

 

 

129 https://www.statista.com/statistics/262962/countries-with-the-most-prisoners-per-100-000-inhabitants/  
130 https://www.cfr.org/backgrounder/what-extradition “Extradition is the formal process of one state 
surrendering an individual to another state for prosecution or punishment for crimes committed in the 
requesting country’s jurisdiction. It typically is enabled by a bilateral or multilateral treaty. Some states will 
extradite without a treaty, but those cases are rare”.  
131https://www.researchgate.net/publication/272997383_Refugee_Exclusion_and_Extradition_in_the_Netherl
ands_Rw (something missing here?) 
132 https://www.hrw.org/news/2021/03/02/rwandan-judiciary-under-scrutiny  
133 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0055_EN.html   
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4.2. Uitlevering en gevangenisstraf in Rwanda 

In het algemeen worden de gevangenen overgebracht naar gevangenissen die aan de internationale 

normen voldoen en worden zij berecht door speciale rechtbanken, overeenkomstig de wet op de 

overdracht134. De uitgeleverde personen worden naar de Mpanga gevangenis gebracht, die gebouwd 

is met financiering van Nederland, in feite de enige gevangenis met internationale normen in 

Rwanda. De nieuwe Mageragere-gevangenis in Kigali heeft de omstandigheden van de 

gedetineerden verbeterd, maar voldoet nog steeds niet aan de internationale normen. 

4.3. Uitzetting en gevangenis 

De uitwijzing is van toepassing op een persoon die illegaal in een land verblijft. Voor Rwandezen 

geldt dit in het algemeen voor asielzoekers die beschuldigd worden van genocide-activiteiten en 

daarom uitgesloten zijn van internationale bescherming. Na definitieve uitsluiting van bescherming 

kan men niet meer in dat land blijven, bijvoorbeeld in Nederland, en wordt men zonder enige eisen 

naar Rwanda gerepatrieerd. In geval van arrestatie door de Rwandese autoriteiten bij aankomst 

worden mensen in gewone gevangenissen opgesloten en kunnen zij een lange procedure doorlopen 

voordat zij worden berecht. Voor uitgewezen personen is er geen steun of internationaal toezicht. 

Alleen het Internationale Rode Kruis heeft toegang tot de Rwandese gevangenissen en kan de 

situatie volgen. 

4.4. Overvolle gevangenissen 

In 2019 zegt een mensenrechtenrapport van de VS over Rwanda: 

"De fysieke omstandigheden in de gevangenissen die worden beheerd door de Rwanda Correctional 

Service (RCS) benaderden in sommige opzichten de internationale normen, hoewel meldingen van 

overbevolking en voedseltekorten veel voorkwamen. Volgens de RCS steeg de gevangenisbevolking 

van minder dan 52 000 gevangenen in 2015 tot meer dan 66 000 in de loop van het jaar, wat de 

overbevolking sterk verergerde. Veroordeelden en personen in voorlopige hechtenis in RCS-

gevangenissen kregen één keer per dag te eten, en familieleden mochten geld storten zodat 

veroordeelden en gedetineerden extra voedsel konden kopen in gevangeniskantines, maar 

mensenrechtenverdedigers meldden dat gebrek aan voedsel een probleem bleef "135. 

Veel mensen slapen in kleine ruimtes, soms is er niet genoeg ruimte voor een enkele matras. Ook 

staan ze, met z'n vieren op een vierkante meter, op de modderige centrale binnenplaats. Het duurt 

uren om de latrines te bereiken, of de kookvuren waar ze eten136. 

In veel gevangenissen krijgen de gevangenen 5 planken om te gebruiken als bed en om persoonlijke 

bezittingen in op te bergen. De sanitaire omstandigheden zijn slecht. Ziekten en infecties komen vaak 

voor, vooral omdat de gevangenisdiensten geen zeep en schoonmaakmiddelen voor douches en 

latrines uitdelen. 

Er is niet genoeg voedsel voor de gedetineerden. De gevangene krijgt 's morgens een kop pap en 's 

avonds een kop maïs en bonen. Maar door het grote aantal gevangenen krijgen zij dit rantsoen soms 

maar eens in de 2 of 3 dagen. 

Sinds 1994 luidt het internationale Rode Kruis de alarmbel over de overbevolking in de 

gevangenissen van Rwanda137. 

Meer dan 71.000 gedetineerden zitten opgesloten in 13 gevangenissen verspreid over het land. 

Aanvankelijk hadden zij een capaciteit van 57.000 gedetineerden. 

 

134 https://www.ecoi.net/file_upload/1504_1217829493_organic-law-concerning-transfer-of-cases-to-the-
republic-of-rwanda-from-the-international-criminal-tribunal-for-rwanda-and-from-other-states.pdf  
135 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/RWANDA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf  
136 Amazingplanetnews · March 7, 2016; http://amazingplanetnews.com/top-10-most-violent-prisons-in-the-
world/8/  
137 https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/57jmug.htm  
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De senaat heeft een grondig onderzoek gehouden en vastgesteld dat de overbevolking toeneemt: 

van 99,6 procent in 2014 tot 125 procent in 2019. In 2020 heeft de Rwandese senaat zijn 

bezorgdheid geuit138 over het hoge aantal gedetineerden in de overbevolkte gevangenissen. De 

senaat heeft de regering gevraagd dat probleem op te lossen139. Tijdens een zitting in oktober 2020 

waarschuwden de senatoren dat als het probleem niet zou worden opgelost, het veel negatieve 

gevolgen zou kunnen hebben voor zowel de regering als de gedetineerden. De Senaat beval de 

regering aan te overwegen de gevangenissen te ontlasten door onder meer amnestie te verlenen aan 

degenen die daarvoor in aanmerking komen, de gevangenisfaciliteiten uit te breiden en 

elektronische enkelbandjes in te voeren. De regering werd ook aangespoord om gemeenschapswerk 

als een ander strafmodel te gaan gebruiken.  

4.5. TIG: gemeenschapswerk of slavernij? 

TIG (Travail d'Intérêt Général) is een alternatief voor gevangenen die veroordeeld zijn voor genocide 

of misdaden tegen de menselijkheid (tweede categorie) en die hun verblijf in de gevangenis willen 

verkorten140. Om in een TIG te komen, moeten mensen voor de Gacaca hebben bekend en berouw 

hebben getoond.141  

Het wordt voorgesteld als gemeenschapswerk, maar de werkomstandigheden zijn hard, de 

huisvesting en het voedsel zijn slecht. Ze krijgen geen salaris. TIG wordt daarom ook wel gezien als 

een vorm van slavernij. De veroordeelden worden ingezet voor verschillende klussen, waaronder het 

bouwen van huizen voor overlevenden en het aanleggen van wegen. Via TIG is er een reserve aan 

gratis arbeidskrachten voor RPF-kaderleden.142  

4.6. Advocaten wordt de toegang geweigerd 

Zelfs in normale tijden is het moeilijk om je advocaat in vertrouwen te ontmoeten. Vaak weigeren 

gevangenisbeambten advocaten eenvoudigweg de toegang tot hun cliënten. Stelt u zich dus de 

situatie voor tijdens de Covid-pandemie.  

Mensen in detentie zijn bijzonder kwetsbaar voor de uitbraak143. Gevangenen leven gedurende 

langere periodes in opgesloten omstandigheden. Hygiëne en gezondheidszorg zijn moeilijk 

toegankelijk in detentiecentra, en dat geldt des te meer tijdens een pandemie. En de overdracht van 

ziekten in overbevolkte inrichtingen is wijdverbreid, waardoor het leven van zowel gevangenen als 

personeel in gevaar komt. Het coronavirus heeft zich al verspreid in gevangenissen over de hele 

wereld.  

4.7. Mensen blijven jaren in de gevangenis zonder dossier of proces 

Volgens Amnesty International mogen verdachten niet voor berechting aan Rwandese rechtbanken 

worden overgedragen zolang niet is aangetoond dat de processen aan de internationale normen 

voor rechtspleging zullen voldoen.144  

De meeste tekortkomingen van het Rwandese rechtssysteem worden gesignaleerd in het rapport van 

de heer Martin Witteveen, een Nederlandse jurist op het gebied van internationale misdrijven die 

gedetacheerd was bij het Rwandese Ministerie van Justitie en werkte bij de Genocide Fugitive 

Tracking Unit (GFTU). Hij schreef een rapport waarin hij benadrukte dat er geen eerlijk proces is in 

politieke zaken, met name in gevallen van verdachten van genocide.145 

 

 

138 https://www.youtube.com/watch?v=eZC213hX8k8  
139 https://panafricanvisions.com/2020/10/rwanda-overcrowding-in-prisons-worries-senators/  
140https://ilpd.ac.rw/fileadmin/user_upload/ILPD_Document/Publications/STUDY_ON_ALTERNATIVE_TO_IMPRISONMENT.
pdf  
141 http://197.243.22.137/rcs/index.php?id=5  
142 https://www.musabyimana.net/20070929-haro-sur-les-tribunaux-gacaca/  
143 https://africanarguments.org/2020/03/decongest-africa-covid-19-prisons-urgently/  
144 https://www.amnesty.org/download/Documents/60000/afr470132007en.pdf  
145 http://www.buitenpostdewereld.org/untitled/nl--genocide/rapport-martin-witteveen.html  
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In Rwanda wordt de politieke oppositie vaak gearresteerd, voor de rechter gedaagd en veroordeeld 

tot vele jaren gevangenisstraf. Volgens Ida Sawyer, adjunct-directeur Afrika, Human Rights Watch: 

"Het harde optreden van de Rwandese regering laat zien dat zij geen kritiek duldt of een rol voor 

oppositiepartijen accepteert, en het zendt een huiveringwekkende boodschap aan hen die de status 

quo durven aan te vechten. Met elke arrestatie in Rwanda zullen er steeds minder mensen zijn die 

zich durven uit te spreken tegen het beleid of misbruik van de staat. "146 

President Kagame verklaarde publiekelijk: "We hebben twee soorten rechtspraak: de gewone 

rechtspraak die de geschreven wetten volgt en de rechtspraak die we gebruiken om koppige mensen 

aan te pakken".147 

Léopold Munyakazi is een typisch voorbeeld van een politiek proces. Hij was na de genocide eerst in 

de gevangenis gezet en kreeg toen voorwaardelijk, waarna hij in 2004 naar de VS vluchtte. In 2006 

gaf hij lezingen en in 2008 werden twee aanhoudingsbevelen tegen hem uitgevaardigd wegens het 

misdrijf genocide, het ontkennen van genocide en het minimaliseren van genocide. Na een 

langdurige uitleveringsprocedure waarin werd aangevoerd dat hij werd vervolgd wegens zijn 

politieke opvattingen, werd hij uiteindelijk uitgeleverd aan Kigali. In eerste aanleg werd hij 

veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij ging in beroep en eiste dat zijn proces ter plaatse in 

Kamonyi zou plaatsvinden. Het vonnis dat op 20 juli 2018 werd uitgesproken, sprak hem vrij van het 

misdrijf genocide, maar veroordeelde hem niettemin tot negen jaar gevangenisstraf wegens 

ontkenning en minimalisering van de genocide. 

4.8. Mensen verdwijnen uit gevangenissen 

Gedwongen verdwijningen zijn in Rwanda aan de orde van de dag. Het regerende Rwandan Patriotic 

Front (RPF) bleef ook in 2019 de volledige controle uitoefenen over de politieke ruimte in Rwanda. 

Verschillende oppositieleden en een journalist verdwenen of werden onder mysterieuze 

omstandigheden dood aangetroffen. Hoewel het Rwanda Investigation Bureau (RIB) zei onderzoek te 

hebben gestart naar de zaken, deelden ze zelden hun bevindingen.148 Er waren verschillende 

meldingen van politiek gemotiveerde verdwijningen in de loop van 2017. Binnenlandse organisaties 

die kritisch staan tegenover de staatsveiligheidsdienst meldden inmenging in hun operaties door de 

regering en noemden een gebrek aan capaciteit en onafhankelijkheid om misstanden in de 

veiligheidssector te onderzoeken.149 

In de nacht van 7 oktober 2018 'verdween' de Rwandese oppositieleider Boniface Twagirimana uit 

zijn cel in de high-profile maximaal beveiligde gevangenis Mpanga in het zuiden van Rwanda. 

Sindsdien hebben zijn familie en vrienden geen informatie over zijn verblijfplaats. Volgens de 

regering is Twagirimana ontsnapt. Maar dit verhaal wordt door zijn vrienden en collega's betwist. Zij 

zeggen, volgens andere gedetineerden, dat Twagirimana is ontvoerd en weggereden in een voertuig 

van de staatsgevangenis150. 

4.9. Politiecellen en militaire kampen zijn niet veilig 

Nationale gevangenissen zijn niet veilig, dat geldt ook voor politiecellen. Neem bijvoorbeeld de 

zanger Kizito Mihigo. Op 17 februari 2020 maakte de politie bekend dat Kizito Mihigo151 dood was 

aangetroffen in zijn cel op het Remera politiebureau in Kigali, vier dagen na zijn arrestatie nabij de 

grens met Burundi. De politie zei dat het zelfmoord was. Kort voor zijn dood vertelde hij echter aan 

Human Rights Watch dat hij bedreigd werd en valse getuigenissen moest afleggen tegen politieke 

tegenstanders, en dat hij het land wilde ontvluchten omdat hij vreesde voor zijn veiligheid. 

 
 
 
 
 
146 https://www.hrw.org/news/2017/09/29/rwanda-post-election-political-crackdown  
147 https://www.youtube.com/watch?v=SLz5v4t3QjE&feature=youtu.be (min. 43.54-44.25)  
148 https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/rwanda#  
149 https://www.refworld.org/docid/58ec89dbc.html  
150 https://www.hrw.org/news/2018/11/08/one-month-rwandan-opposition-leader-disappeared  
151 https://www.hrw.org/news/2020/08/17/rwanda-6-months-no-justice-kizito-mihigo    41  



Mishandeling en foltering van tegenstanders en andere critici van het RPF-regime vinden plaats in 

illegale detentiecentra waartoe alleen beulen toegang hebben. In deze centra worden 

gearresteerden onderworpen aan alle vormen van fysieke, morele en psychologische mishandeling. 

4.10. Onwettige militaire detentie, marteling 

In 2017 heeft Human Right Watch systematische patronen van marteling, gedwongen verdwijningen, 

illegale en willekeurige detentie, oneerlijke processen en andere ernstige 

mensenrechtenschendingen in militaire detentiecentra in Rwanda aan de kaak gesteld, van 2010 tot 

2016, in duidelijke strijd met het Rwandese en internationale recht.152 In dit rapport staat dat tussen 

2010 en 2016 tientallen mensen die verdacht werden van samenwerking met "vijanden" van de 

Rwandese regering, onwettig werden vastgehouden en gemarteld in militaire detentiecentra door 

Rwandese legermilitairen en inlichtingenofficieren. Sommige van deze mensen werden op 

onbekende locaties vastgehouden, onder meer incommunicado, gedurende langere perioden en 

onder onmenselijke omstandigheden. 

In juli 2018 heeft het VN-subcomité inzake de voorkoming van foltering (SPT), in zijn zoektocht naar 

de waarheid over het bestaan van deze martelcentra, zijn bezoek aan Rwanda geannuleerd vanwege 

een gebrek aan medewerking van de Rwandese autoriteiten153. Het hoofd van de SPT-delegatie 

verklaarde "Wij hebben ons werk op sommige plaatsen niet kunnen afmaken en er zijn ernstige 

beperkingen opgelegd aan de toegang tot bepaalde plaatsen van detentie; wij hebben ook geen 

vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren met sommige personen die van hun vrijheid waren 

beroofd. Bovendien hebben velen van hen die wij wel hebben kunnen ondervragen, uiting gegeven 

aan hun vrees voor represailles. We mogen de personen die met ons hebben samengewerkt niet in 

gevaar brengen "154. 

Het VS-landenrapport van 2019155 beschuldigt Rwanda en benadrukt dat mensenrechtenverdedigers 

talrijke gevallen hebben gemeld van illegaal vastgehouden personen die in onofficiële detentiecentra 

werden gemarteld. Pleitbezorgers beweerden dat militair, politie- en inlichtingenpersoneel foltering 

en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing toepasten om informatie te 

verkrijgen en bekentenissen af te dwingen voordat de personen naar formele detentiefaciliteiten 

werden overgebracht. 

In 2020 rapporteerde Human Rights Watch156 ook centra die hebben gediend als onofficiële 

detentiefaciliteit waar straatkinderen, straatverkopers, sekswerkers, daklozen en bedelaars 

willekeurig worden opgesloten. 

Een huiveringwekkend rapport van Human Rights Watch geeft veel details over de omstandigheden 

in sommige van de militaire kampen: "Om hen te dwingen te bekennen, of anderen te beschuldigen, 

hebben functionarissen de meeste gevangenen die door Human Rights Watch zijn geïnterviewd, 

ernstig gefolterd of mishandeld. Verscheidene voormalige gevangenen vertelden over zware 

mishandelingen, elektrische schokken, verstikking en schijnexecuties. "157 

 

 

 

 

152 https://www.hrw.org/report/2017/10/10/we-will-force-you-confess/torture-and-unlawful-military-detention-rwanda  
https://www.hrw.org/news/2017/10/10/rwanda-unlawful-military-detention-torture  
https://www.hrw.org/news/2017/11/14/submission-committee-against-torture-rwanda  
153 https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/rwanda  
154 https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22273&LangID=E  
155 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/RWANDA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf  
156 https://www.hrw.org/report/2020/01/27/long-we-live-streets-they-will-beat-us/rwandas-abusive-detention-children  
157 https://www.hrw.org/report/2017/10/10/we-will-force-you-confess/torture-and-unlawful-military-detention-rwanda   
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Tijdens harde verhoren worden gedetineerden gefolterd om uiteindelijk misdaden of overtredingen 

te bekennen die door de veiligheidsdiensten van RIB en DMI zijn verzonnen. 

In een video158 die in juni 2020 werd geplaatst, vertelt een voormalige gedetineerde hoe hij in de 

eerste dagen van zijn arrestatie en opsluiting moreel en fysiek werd gemarteld in de beruchte 

martelgevangenis die bekend staat als "Chez Gacinya". Deze detentiecentra, die noch officieel noch 

bij wet toegestaan zijn, bevinden zich over het algemeen binnen militaire kampen, of zijn particuliere 

woningen of huizen die voor dit doel gebouwd zijn, de zogenaamde safe houses. HRW is dergelijke 

praktijken blijven aanklagen, maar tevergeefs. 

Toen Rwanda tijdens de 37e zitting van de Universal Periodic Review in januari 2021 werd verzocht 

de aanwezigheid van deze illegale martelcentra in Rwanda toe te lichten, ontkende de minister van 

Justitie van de Rwandese regering Jonhston Busingye aanvankelijk het bestaan van deze centra. Kort 

daarna erkende hij officieel de ernstige beschuldigingen aan het adres van de Rwandese regering en 

beloofde hij verhaal te halen159. 

4.11. Mensen worden lastiggevallen door bewakers en medegevangenen 

Op 25 maart 2013 werd Sylvain Sibomana, lid van de oppositiepartij FPU-Inkingi, gearresteerd en 

mishandeld tot hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Het enige wat hij had gedaan was 

een politieagent die het gebouw van het Hooggerechtshof bewaakte, vragen waarom de politie hem 

en een collega de toegang tot het proces tegen mevrouw Victoire Ingabire Umuhoza ontzegde. Na 

hun arrestatie werden zij aangeklaagd wegens minachting van overheidsfunctionarissen, het 

aanzetten tot oproer en het veroorzaken van onrust onder de bevolking.160 

In januari 2020 werden zeven leden van de oppositiepartij FDU-Inkingi veroordeeld van zeven tot 

tien jaar gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan het vormen van of aansluiten bij een 

ongeregelde gewapende macht. Drie leden werden vrijgesproken161. Na hun vrijlating gaven de drie 

mannen video-interviews aan lokale YouTube-kanalen, waarin zij gedetailleerd verslag deden van 

hun voorlopige hechtenis, mishandeling en foltering, onder meer in "Kwa Gacinya", een onofficiële 

detentiefaciliteit in de wijk Gikondo in Kigali, en in de gevangenissen van Mageragere en Nyanza. Een 

van de drie mannen, Venant Abayisenga, is in juni 2020 vermist geraakt, toen hij telefoonkrediet 

wilde kopen162. 

Kortom, de Rwandese gevangenissen voldoen bij lange na niet aan de internationale normen. 

Mensen leven in erbarmelijke omstandigheden in overvolle gevangenissen. Mensen verdwijnen, 

worden gemarteld, bedreigd door bewakers en gevangenen. De mensenrechten worden 

geschonden, zowel in gewone als in militaire gevangenissen. Hoewel er enige verbeteringen zijn wat 

betreft de eerbiediging van de mensenrechten in penitentiaire inrichtingen, heeft de Nationale 

Commissie voor Mensenrechten (NCHR) nog steeds veel problemen geconstateerd, zoals 

overbevolking, waarbij verdachten en veroordeelde gevangenen dezelfde kamer delen. 

Verontrustend is ook dat tijdens de overbrenging van gevangenen dossiers zoekraken: "Wij hebben 

de directie van de gevangenissen geadviseerd voorzichtiger te zijn bij het overbrengen van 

gevangenen, omdat wij hebben ontdekt dat er soms dossiers zoekraken tijdens het proces,  

 
 
 
Jailed hero of 'Hotel Rwanda' claims he was tortured at 'slaughterhouse' after arriving in Kigali:  
https://abcnews.go.com/International/jailed-hero-hotel-rwanda-claims-tortured-slaughterhouse-
arriving/story?id=77748884  
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/05/19/hero-hotel-rwanda-tells-terror-trial-tortured-regime-secret/  
158 https://youtu.be/48DDWYR1FVI  
159 https://igihe.com/amakuru/u-rwanda/article/u-rwanda-rwemeye-kuzubahiriza-inama-rwagiriwe-mu-kubahiriza-
uburenganzira-bwa  
160 http://www.fdu-rwanda.com/en/english-rwanda-urgent-appeal-torture-and-illegal-detention-of-sylvain-sibomana-fdu-
inkingi-interim-secretary-general/  
161 https://www.hrw.org/news/2016/09/29/rwanda-opposition-activist-missing  
162 https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/rwanda  
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wat leidt tot detentie zonder ondersteunende dossiers "163. 

4.12. Internationale gevangenissen in Rwanda 

De enige gevangenis met internationale normen in Rwanda is de Mpanga gevangenis, gebouwd met 

financiering van Nederland 164 . Zij is geopend in 2005 en heeft een bevolking van meer dan 

zevenduizend mannen. Het is een hybride gevangenis, waar nationale en internationale gevangenen 

in verschillende afdelingen zijn ondergebracht. Er zijn twee soorten internationale gevangenen in de 

Mpanga gevangenis. De eerste zijn beschuldigde of veroordeelde genocidaires. De tweede soort 

komt uit het West-Afrikaanse land Sierra Leone.165 

Jean Baptiste Mugimba en Jean Claude Iyamuremye zijn in november 2016 vanuit Nederland 

uitgeleverd aan Rwanda. Zij verblijven momenteel in de gevangenis van Mpanga, terwijl hun 

processen zeer traag vorderen. In haar monitorverslag van Mugimba, voor de periode oktober tot 

december 2020, wees de monitororganisatie ICJ (Internationale Commissie van Juristen, aangesteld 

door Nederland) op algemene kwesties over de genocideprocessen in Rwanda, waaronder het 

vermoeden van onschuld, alsook de moeilijke toegang tot de gevangenissen tijdens de COVID-19 

pandemieperiode. In dit verband verwees de Monitor ook naar de Mandela-regels inzake 

communicatie en in het bijzonder Regel 58 over communicatie met familie166. Gebrek aan media-

aandacht voor de zaak betekende dat het publiek de hoorzittingen niet kon volgen. In eerdere 

rapporten klagen de twee gevangenen over slechte gezondheidszorg, bewakers die hen bespioneren, 

beperkte toegang van hun advocaten en gebrek aan privacy om aan hun zaak te werken en de zaak 

met hun advocaten te bespreken. 

4.13. Geen mogelijkheden om zich voor te bereiden op het proces zonder bespioneerd te worden 

Normaal gesproken wordt al het geschrift dat de gevangenis binnenkomt en verlaat, gelezen door 

gevangenispersoneel, waardoor de verdediging elke vertrouwelijkheid met hun cliënten wordt 

ontzegd. 

Dit wordt bevestigd door de minister van Justitie, Johnston Busingye167 betreffende de zaak van 

Paul Rusesabagina.168 De communicatie met zijn advocaat was onderschept, een flagrante 

schending van zijn verdediging. 

Victoire Ingabire is het beste voorbeeld van hoe politieke processen in Rwanda verlopen in een 

omgeving die niet bevorderlijk is voor onpartijdige en eerlijke politieke processen. Zij is gearresteerd 

en gevangengezet omdat zij zich tijdens de verkiezingen van 2010 tegen president Kagame wilde 

verzetten onder de naam FDU-Inkingi. In een brief van 6 mei 2011 aan de president van het High 

Court, thans de huidige minister van Justitie, klaagden haar advocaten over de moeilijkheden om 

vertrouwelijk met hun cliënt te communiceren wegens de voortdurende aanwezigheid van 

gevangenispersoneel dat alle gesprekken controleert en op de voet volgt. In hun brief van 27 

september 2011 klaagden de advocaten over de weigering van de president van het High Court om 

te antwoorden op de opmerkingen die in het openbaar tot hen waren gericht en die een kennelijke 

partijdigheid ten gunste van de openbare aanklager inhielden. 

Ingabire werd gearresteerd en veroordeeld tot 15 jaar. Zij ging in beroep bij het Afrikaanse Hof voor 

de rechten van de mens en van het volk (AfCHPR). Op 24 november 2017 oordeelde de rechtbank dat 

Rwanda het recht op vrijheid van mening en meningsuiting van Victoire Ingabire Umuhoza heeft 

geschonden, evenals haar recht op een adequate verdediging;  

 

 

163 http://sportnewsharusha.blogspot.com/2014/12/human-rights-violations-in-rwanda.html  
164 http://www.buitenpostdewereld.org/weblog-rwanda-2010/how-much-paid-the-dutch-for.html  
165 https://ruminationsfromrwanda.blog/2019/06/27/mpanga-prison/  
166 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/01/11/monitoring-rapport-
uitlevering-jean-baptiste-m.-oktober-december-2020/Monitoring+rapport+uitlevering+Jean+Baptiste+M.+okt-
dec+2020.pdf  
167 https://www.youtube.com/watch?v=2uXvQpIOVEU  
168 https://www.nytimes.com/2020/09/18/world/africa/rwanda-paul-rusesabagina.html     44  



de Rwandese regering werd veroordeeld tot het betalen van herstelbetalingen, maar het Rwandese 

regime negeert deze uitspraak nog steeds169 

4.14. Gevangenen zitten jaren in de gevangenis zonder berecht te zijn 

Volgens de wet170 mag de duur van een bevel tot voorlopige hechtenis niet meer dan zes maanden 

bedragen. Maar we hebben mensen gezien die meer dan twintig jaar zonder proces vastzaten. Dr. 

Runyinya Barabwiliza 171 werd in september 1994 in hechtenis genomen. Zijn proces begon bijna 17 

jaar later in april 2011.  

Dr. Bernard Mutwewingabo is waarschijnlijk het meest huiveringwekkende voorbeeld: hij zit al 27 

jaar zonder proces in de gevangenis. 

Na zo lang zonder proces te zijn vastgehouden, worden velen veroordeeld tot lange 

gevangenisstraffen, waaronder levenslange gevangenisstraf. Zij worden soms geheel of gedeeltelijk 

veroordeeld op basis van bekentenissen of getuigenverklaringen die onder foltering zijn verkregen. 

Anderen worden vrijgesproken en na lange voorlopige hechtenis vrijgelaten172. 

Jean Baptiste Mugimba en Jean Claude Iyamuremye werden in 2016 uitgeleverd door Nederland en 

hun proces begon 3 jaar later. In december 2019 vroegen Nederlandse Kamerleden waarom hun 

processen zo lang duurden, en waarom Nederland meer mensen wilde uitleveren. De minister 

antwoordde in februari 2020 dat: 

"Op 12 november 2016 zijn genocideverdachten Jean-Claude I. en Jean-Baptiste M. uitgeleverd aan 

Rwanda. Het precieze stadium van het strafrechtelijk onderzoek in Rwanda op het moment van de 

uitleveringen was niet bekend en werd irrelevant geacht voor de beoordeling van de 

uitleveringsverzoeken." 

Een vreemde uitspraak als je een arrestatiebevel voor zijn uitlevering hebt uitgevaardigd, gebaseerd 

op informatie uit Rwanda. 

In antwoord op een parlementair referaat173 noemde de minister van Justitie de Monitoring 

reports174 van het ICJ geven aan : 

"In september 2017 zijn de rechtszaken tegen Jean-Claude I. en Jean-Baptiste M. begonnen. 

Sindsdien bevinden de procedures zich in de procesfase en vindt de inhoudelijke behandeling van de 

zaken, in overeenstemming met artikel 2 van de Rwandese Overdrachtswet, plaats voor het 

Hooggerechtshof. In de Reporting Brief International Crimes van 27 maart 2019 is echter abusievelijk 

vermeld dat de procedure zich nog in de "pre-trial fase" zou bevinden. Uit het meest recente 

Monitoring Report over Jean-Baptiste M. van 15 december 2019 blijkt dat het High Court het 

Openbaar Ministerie en de verdediging in oktober 2019 heeft gevraagd om "concluding observations 

and submissions". Op basis van deze informatie ben ik niet van mening dat er op dit moment sprake 

is van een onredelijke vertraging in het proces."  

Is deze verklaring echt redelijk en verantwoord?" 

 

169 https://www.victoire-ingabire.com/Eng/12th-april-2012-stop-intimidation-of-defense-witnesses-in-ingabires-trial/  
Application 003/2014 judgment 24 November 2017  
https://ijrcenter.org/2017/12/12/african-court-holds-rwanda-violated-victoire-ingabires-freedom-of-expression/  
http://www.african-court.org/en/images/Cases/Judgment/003-2014-
Ingabire%20Victoire%20Umuhoza%20V%20Rwanda%20-%20Judgement%2024%20November%202017.pdf  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2016-1065_EN.html  
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/10/rwanda-ensure-appeal-after-unfair-ingabire-trial/  
170 relating to the criminal procedure Nº 027/2019 of 19/09/2019  
171 http://rwandansrights.org/dr-runyinya-17-years-of-miscarriage-of-justice-that-had-been-halted-3-years-ago-has-been-
given-blessing-to-resume/  
172 https://www.hrw.org/report/2017/10/10/we-will-force-you-confess/torture-and-unlawful-military-detention-rwanda  
173 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/02/07/antwoorden-
kamervragen-over-stand-van-zaken-van-de-processen-in-rwanda/antwoorden-kamervragen-over-stand-van-zaken-van-de-
processen-in-rwanda.pdf  
174 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/15/monitoring-rapport-uitlevering-jean-baptiste-m.-

dec.-2019-feb.-2020            45  



Mugimba en Iyamuremye zitten in de gevangenis, eerst in Nederland sinds 2012, daarna in Rwanda 

sinds november 2016, tot maart 2021 zijn ze nog niet berecht. 

In verschillende monitoringsrapporten blijkt dat Mugimba klaagt over de onnodige vertragingen die 

zijn proces blijft oplopen. Op 19 december 2019 had Iyamuremye nog steeds onopgeloste problemen 

met zijn rechtsbijstand.175 

Het driemaandelijkse Monitoring Report betreffende Mugimba, van juni tot september 2020 zegt: 

"De Beklaagde herinnerde eraan dat de Aanklager acht getuigen had opgeroepen en dat de 

Verdediging er tijdens de zitting van 9 september bij het Hof op had aangedrongen om de 

getuigenverklaringen van drie getuigen buiten beschouwing te laten omdat ze allemaal 

tegenstrijdigheden vertoonden. Voorts merkte hij op dat geen van de getuigen hem rechtstreeks had 

beschuldigd, maar alleen had verklaard dat zij hadden gehoord over zijn betrokkenheid bij de 

genocide. De Beklaagde vertelde de waarnemer dat vier veroordeelde voormalige militaire 

gevangenen waren overgebracht naar de speciale omheiningen van de Mpanga gevangenis, bekend 

als de Delta Wing, die bedoeld was voor internationale gedetineerden en gevangenen. De Beklaagde 

meende dat één van de veroordeelde gevangenen een voormalig directeur van de Mageregere 

gevangenis was. De beklaagde vertelde de waarnemer dat hij geruchten had gehoord dat de vier 

veroordeelde gevangenen schuldig waren bevonden aan het doden van Hutu's als vergelding tegen 

de Tutsi's tijdens de genocide. De waarnemer merkt dit op als een relevant punt van zorg en zal het 

bij het volgende bezoek aan de gevangenis aan de orde stellen bij de gevangenisdirecteur. Wat de 

communicatie met zijn familie betreft, vertelde hij de waarnemer dat familiebezoeken waren 

stopgezet vanwege Covid-19. Hij kon nu alleen nog maar bellen met zijn vrouw en kinderen".176 

4.15. Mishandeling in de gevangenis 

Voor wie ziek is, is een Rwandese gevangenis niet de plaats om te zijn. 

Het Afrikaanse Hof voor de Rechten van Mensen en Volkeren oordeelde in november 2020 dat 

Rwanda de voormalige Canadees Léon Mugesera heeft onderworpen aan "wrede, onmenselijke en 

vernederende behandeling". In zijn uitspraak veroordeelde het Hof Rwanda tot betaling van 25 

miljoen Rwandese frank, of bijna drieëndertigduizend dollar (33.000 dollar), aan Léon Mugesera en 

zijn familie, waarvan 10 miljoen dollar voor morele schade177. 

Dit brengt het geval van Bernard Ntaganda, leider van de politieke partij P.S. Imberakuri, weer in 

herinnering. Na zijn arrestatie, in het voorjaar van 2010, werd hij gemarteld en in isolatie geplaatst. 

Maanden later, in oktober, werd hij met spoed naar de intensive care gebracht als gevolg van de 

folteringen door het RPF. Omdat zijn toestand verslechterde, zette de dokter hem op een speciaal 

dieet van vers voedsel dat zijn familie hem dagelijks bezorgde. Enkele maanden later, terug in de 

gevangenis, begonnen de folteringen en mishandelingen opnieuw: een nieuwe gevangene werd aan 

Ntaganda gekoppeld met de opdracht hem slecht te behandelen. Toen het Internationale Rode Kruis 

Ntaganda in de Mpanga gevangenis wilde bezoeken, stelde de directeur van de gevangenis 

voorwaarden aan het ICRC: het bezoek mocht alleen plaatsvinden in aanwezigheid van 

gevangenisbewakers. Het ICRC weigerde en pas na contact met het hoofdkwartier van de gevangenis 

in Kigali, kon het Rode Kruis hem ontmoeten zonder bewakers. Het is na dit bezoek met het ICRC dat 

Bernard Ntaganda toestemming kreeg om een dokter te bezoeken178. 

 

 

 

 

175 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/15/monitoring-rapport-uitlevering-jean-claude-i.---dec.-
2019-feb.-2020  
176 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/15/monitoring-report-uitlevering-jean-baptiste-m-june--
-september-2020  
177 Affaire Léon Mugesera | Le Rwanda condamné pour traitement cruel et inhumain (lapresse.ca)  
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Hoofdstuk 5 

 

 

De procedure in Nederland is in strijd met de mensenrechten 

"Je kunt niet winnen als je als individu tegen de overheid vecht...." 

 Pieter Omtzigt (januari 2021, Tweede Kamerlid CDA). 
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Inleiding 

De IND de Nederlandse immigratiedienst, is partijdig, onbetrouwbaar en slordig. De Nederlandse 

procedure waarin mensen worden beschuldigd van genocide (1F 179) schendt de mensenrechten. 

Wie door de IND wordt beschuldigd van deelname aan de Rwandese genocide, komt terecht in een 

zuigend moeras, waarin je langzaam maar zeker wegzakt. Het bestuursrecht en de werkwijze van de 

IND zijn de grootste boosdoeners. Je onschuld bewijzen via het bestuursrecht180 is praktisch 

onmogelijk. Nederlandse ouders, slachtoffer van de rijksbelastingdienst weten dat maar al te goed181. 

De in Nederland wonende Rwandezen, beschuldigt van genocide weten dat ook. Het bestuursrecht, 

bedoeld om burgers te verdedigen tegen overheidsbesluiten, biedt in de praktijk weinig ruimte voor 

een adequate verdediging. 

Tientallen Rwandese gezinnen in Nederland zijn slachtoffer. Hun verblijfsvergunningen werden 

ingenomen, sommigen verloren zelfs hun Nederlandse paspoort en nationaliteit. Zij mochten niet 

meer werken en geen recht meer hebben op uitkeringen, toeslagen en ziektekostenverzekering. Zij 

verkeren al meer dan tien jaar in een permanente staat van armoede, angst en onzekerheid. 

Na een lange procedure beslist uiteindelijk een rechter wat er gaat gebeuren. Kunnen ze worden 

uitgewezen naar Rwanda? 

Voor velen is dat een beangstigende optie, omdat ze politiek actief zijn voor de oppositie. De kans is 

groot om opgepakt te worden, een oneerlijk proces te krijgen, illegaal vastgehouden te worden, 

gemarteld te worden of dood te gaan. 

De werkwijze van de IND maakt het nog erger. Hun beschuldigingen staan bol van de fouten. Er is 

gebrek aan kennis van taal of cultuur. Dossiers worden samengesteld uit algemene elementen, 

aangevuld met enkele persoonlijke gegevens. De IND vraagt vaak om nader onderzoek in het land 

zelf. Dit resulteert in een Individueel Ambtsbericht (IAB, een proces-verbaal over een individu), 

waarvan zelfs ambtenaren intern zeggen dat de kwaliteit te wensen overlaat. Iemand wordt 

beschuldigd van het ergste misdrijf dat er is, terwijl niet zeker is wat er is gebeurd, waar het is 

gebeurd en wanneer het is gebeurd. 

De IND geeft bijna nooit een fout toe en betrekt bijna nooit argumenten in haar beslissing die in het 

voordeel van de verdachte zijn. Dit is in strijd met de Algemene wet bestuursrecht (Awb182), die zegt 

dat een bestuursorgaan, zoals de IND, zijn taken onbevooroordeeld moet vervullen. 

In april 2021 presenteerden Nederlandse advocaten een schokkend zwartboek met vijftig verhalen 

over hoe ongelooflijk wreed en onmenselijk de IND hun cliënten behandelde.183 Het zwartboek 

beschrijft de activiteiten van de IND als volgt: 

 

 

 

 

 

 

179https://nl.wikipedia.org/wiki/Artikel_1F_Vluchtelingenverdrag#:~:text=Het%20bepaalde%20in%20artikel%201F,kunnen
%20maken%20op%20vluchtelingrechtelijke%20bescherming.  
180 De grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden’ als ‘verschrikkelijk ongeluk’. Over de noodzaak van behoorlijk 
bestuur, Alex Brenninkmeijer, Nederlands Juristenblad, 8-01-2021, https://www.njb.nl/media/4103/c-b-b-37e-d-97a-c-c-
4d-20652575d-6b-97e-05c-9_pdf.pdf  
181 Ongekend onrecht. Rapport parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, 17 december 2020, 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/21/kabinetsreactie-rapport-%E2%80%9Congekend-
onrecht%E2%80%9D---samenvatting  
182 https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2021-03-01, artikel 2.4  
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"... overdreven formalisme, het wegzetten van mensen als fraudeurs, een IND die zich star aan de 

regels houdt en daarbij de menselijke maat volledig uit het oog verliest..." 

Vrijwel alle Nederlandse rechters vinden dat de verdachten in aanmerking komen om teruggestuurd 

te worden naar Rwanda. Ook de meeste politici vinden dat mensen kunnen worden uitgezet of 

uitgeleverd aan Rwanda. Nederland heeft immers zelf meegewerkt aan de opbouw van het 

rechtssysteem. Het tegendeel beweren zou jarenlange steun ondermijnen. 

5.1. Het IND Rwanda project 

Het begon allemaal in 2006. Tijdens een kennismakingsgesprek184 suggereerde een nieuwe IND-

ambtenaar aan zijn baas dat Rwandese vluchtelingen opnieuw onderzocht zouden moeten worden. 

Mogelijk zouden er genocidaires tussen zitten. Er werd contact gezocht met het ministerie van 

Buitenlandse Zaken en in 2008 werd het zogenaamde Rwanda Project een feit. De 1F-eenheid van de 

IND zou de dossiers beoordelen aan de hand van een aantal criteria. Wat die criteria waren, is niet 

openbaar gemaakt. 

Eind 2009 werden 17 dossiers "geselecteerd" en in 2010 gingen de eerste brieven van de IND de deur 

uit. De ontvangers werden beschuldigd van liegen tijdens hun asielprocedure en van genocide-

activiteiten. Voor hen en hun families was dit het begin van een nachtmerrie waaruit bijna geen 

ontsnappen meer mogelijk was. Uitzetting naar Rwanda werd een serieuze dreiging. 

5.2. De beschuldigingen van de IND staan bol van de fouten 

De beschuldiging, onschuldig 'Voornemen' genoemd, bestaat uit een algemeen deel en een 

persoonlijk deel. De eerste keer dat men zo'n rapport ziet, schrikt men: dit rapport gaat over een 

echte crimineel. Maar wie beter kijkt, ziet dat het algemene deel lang is, terwijl het persoonlijke deel 

vaak maar een paar bladzijden telt, inclusief de IAB. Dit verslag staat vaak bol van de fouten. Dorpen 

worden door elkaar gehaald. Namen zijn verkeerd gespeld. 

Gedurende de hele procedure, inclusief de hoorzittingen en de rechtszaak, is de IND erop gebrand 

om hun doelwitten het 1F-stempel te geven. Zo worden aantoonbare onjuistheden als waarheid 

gepresenteerd. De IAB's worden selectief, onjuist, onvolledig of onjuist geciteerd. Bronnen worden 

onvolledig geciteerd, waardoor een vertekend beeld ontstaat. Gunstige informatie en positieve 

bronnen worden genegeerd. Er worden onjuiste conclusies getrokken. Soms doet de IND alsof 

bronnen ooggetuigen zijn, terwijl ze in feite navertellen wat ze van anderen hebben gehoord (van 

horen zeggen). IND gebruikt ook rapporten van onbetrouwbare organisaties zoals African Rights. 

5.3. Slechte kwaliteit van IAB 

Heel belangrijk voor de procedure is de IAB, het proces-verbaal over een individu. Hoe komt een IAB 

tot stand? De IND vraagt het Ministerie van Buitenlandse Zaken om een onderzoek in Rwanda naar 

de verdachte. De IND formuleert de vragenlijst. De Nederlandse ambassade in Kigali vraagt een 

vertrouwenspersoon (vaak een Rwandese advocaat) om dit onderzoek uit te voeren. Het resultaat 

wordt naar de eenheid 1F van Buitenlandse Zaken gestuurd. Deze eenheid controleert de bronnen, 

behalve de menselijke bronnen. Dat is een praktische onmogelijkheid. De 1F-eenheid is de enige die 

de zogenaamde achtergronddocumenten mag zien, vaak verslagen van gesprekken met de getuigen. 

Deze afdeling vraagt de ambassade zo nodig om nadere uitleg en stelt dan het IAB op. Vervolgens 

gaat de IAB naar de IND. 

Uiteindelijk beslist de rechter of uitzetting is toegestaan. Zij hechten veel waarde aan het IAB. Maar 

dat is onterecht. In 1998, concludeerde de Nationale Ombudsman: "De kwaliteit van individuele 

processen-verbaal is onvoldoende gewaarborgd... Er zijn ook een aantal tekortkomingen 

 

 

184 Informatie verkregen via Wob-verzoek,  
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/wob-verzoeken/2020/08/04/besluit-wob-verzoek-

uitlevering-persoon-aan-rwanda/Openbaar+gemaakte+documenten+Rwanda.pdf      49  



in de rapportage en verificatie van informatie van onderzoeken in het land van herkomst185". 

In 2007 onderzocht de Nationale Ombudsman opnieuw de kwaliteit van de IAB's. Er is niet veel 

veranderd: "De manier waarop de IND deze rapporten gebruikt duidt op vooringenomenheid en 

partijdigheid186". 

In een brief een jaar later aan de Tweede Kamer klaagt de Nationale ombudsman over het gebrek 

aan informatie: "Nederland schermt via de IAB's onevenredig veel concrete informatie af, waardoor 

over het bewijsmateriaal in de procedure geen hoor en wederhoor mogelijk is187". 

De Ombudsman staat niet alleen in zijn kritiek. Advocaten, professoren en journalisten hebben keer 

op keer benadrukt dat de IAB's vele gebreken bevatten. Zelfs ambtenaren zijn kritisch. Zo staat in een 

verslag van het verzoeningsoverleg Internationale Misdrijven (IM) van 14 mei 2018: "Tijdens het 

Rwanda-overleg van 3 april is gebleken dat de IAB's niet altijd voldoende concreet zijn. Het is 

bijvoorbeeld niet altijd duidelijk om welke gebeurtenissen en welke periode het gaat188." 

Iemand wordt bijvoorbeeld beschuldigd van de ergste misdaad die er is, en toch is het onzeker wat er 

is gebeurd, wanneer het is gebeurd en waar het is gebeurd. Maar de IND, Buitenlandse Zaken en de 

meeste rechters houden zich doof voor alle kritiek, ook voor interne kritiek. De IAB's zijn zorgvuldig 

opgesteld, zo wordt gezegd. 

Rechters kijken ook naar het ambtelijk thematisch bericht, dit geeft een algemeen overzicht van de 

situatie in een land. Voor Rwanda was er veel kritiek op het laatste ambtsbericht.189 Het gaf een veel 

te rooskleurig beeld: "Het ambtsbericht Rwanda 2016, is onjuist en onbetrouwbaar en gebaseerd op 

selectief bewijsmateriaal." 

5.4. IND: slordig werk 

Van zorgvuldigheid is geen sprake. Niet in de IAB's, noch in het onderzoek dat in Rwanda is 

uitgevoerd en waarop zij zijn gebaseerd. Rwanda is een streng gecontroleerde samenleving waar 

iedereen die niet thuishoort in een dorp of buurt190 , "als verdacht individu" wordt gerapporteerd aan 

de chef van de buurt. Het is voor de Vertrouwenspersoon van de Nederlandse ambassade, vaak een 

Rwandese advocaat, dan ook niet mogelijk om onafhankelijk onderzoek te doen. Mensen geven 

meestal politiek correcte antwoorden omdat ze het gesprek moeten melden aan de 

vertegenwoordiger van de partij van de staat in hun gebied. 

Bovendien is er geen controle op menselijke bronnen. Afgezien van de Vertrouwenspersoon weet 

niemand of ze echt bestaan en wat ze gezegd hebben. Er is geen opname van het gesprek, geen 

kopie van een identiteitsbewijs.191 Dat is begrijpelijk gezien het risico dat getuigen lopen. Maar het 

betekent wel dat niemand de mondelinge bronnen kan controleren. Het is vaak onduidelijk of het 

gaat om ooggetuigen of bronnen die anderen citeren. Bovendien zijn de bronnen in een aantal 

gevallen te koppelen aan één bron, zodat het lijkt alsof die ene bron 

 

 

 

 

185 Rapport Nationale Ombudsman 1998: Kwaliteit van individuele ambtsberichten in asielzaken onvoldoende gewaarborgd.  
186 Rapport Nationale Ombudsman 2007: 2007/200  
187 Brief Nationale Ombudsman aan Tweede Kamer september 2008  
188 Informatie verkregen via Wob-verzoek:  
       https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/wob-verzoeken/2020/09/15/besluit-op-wob-
verzoek-inzake-documenten-asielaanvraag-15-september-2020/Gewitte+stukken+deel+1+tot+en+met+deel+3.pdf  
189 https://www.njb.nl/blogs/het-ambtsbericht-rwanda-waarom-weer-zon-onjuiste-voorstelling-van-zaken/  
190 See chapter 4  
191 Brandpunt: De lange arm van Kagame. https://tvblik.nl/brandpunt/9-november-2014   
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de anderen heeft gerekruteerd. Het is ook niet duidelijk of de bronnen contact met elkaar hebben 

gehad. 

Omdat de namen van veel districten en plaatsen in Rwanda na de genocide zijn veranderd, zijn ook 

geografische verwijzingen dubieus. Soms wordt in één officieel rapport verwezen naar een district, 

dat later verandert in een dorp met dezelfde naam, maar op een heel andere locatie. 

Bovendien is de kans groot dat de Vertrouwenspersoon te maken krijgt met 'bronnen' die in verband 

kunnen worden gebracht met de Genocide Fugitive Tracking Unit (GFTU)192. De Vertrouwenspersoon 

zou dan kant-en-klare informatie kunnen krijgen, voorbereid door de GFTU. Het is niet uniek dat in 

Rwanda mensen gedwongen worden om een valse verklaring af te leggen. En tenslotte kunnen 

bronnen er zelf beter van worden als zij iemand beschuldigen om zo grond, huis of goederen van de 

verdachte te verkrijgen. 

In een aantal gevallen lijkt het erop dat de IND zelfs onderzoeken laat overdoen als de resultaten hen 

niet bevallen. Zo heeft een Rwandese Vertrouwenspersoon een onderzoek gedaan naar Joseph 

Mugenzi. Hij vond niets bijzonders, waarop prompt een andere Vertrouwenspersoon werd gestuurd 

om een tweede onderzoek te doen. En verrassend genoeg vond hij tijdens dit tweede onderzoek 

menselijke bronnen die Mugenzi beschuldigden. Uiteindelijk werd het tweede rapport naar 

Nederland gestuurd, het eerste werd in een zeer grote bureaula gelegd193. 

Een aantal keren heeft Nederland zelf onderzoekers gestuurd. Voor hen is het nog ingewikkelder. Zij 

kennen de geschiedenis en cultuur onvoldoende, worden begeleid door het Rwandese OM, de politie 

en de Genocide Fugitive Tracking Unit en zijn afhankelijk van tolken wier onafhankelijkheid niet kan 

worden vastgesteld. 

Mensen worden dus aangeklaagd dankzij officiële rapporten die bol staan van de fouten en 

gebaseerd zijn op bronnen die niemand kan verifiëren. 

Onderzoek van de Nationale Ombudsman toont aan dat het IAB leidt tot de afwijzing van 

asielaanvragen in tachtig procent van de gevallen194. 

5.5. Bungelend in niemandsland 

Degenen die beschuldigd worden van 1F lopen een groot risico om in 'niemandsland' terecht te 

komen. Vaak is er te weinig bewijs voor strafrechtelijke vervolging, maar blijft het 1F-stempel van de 

IND staan. De hoogste rechter, de Raad van State, geeft rechters en IND bijna altijd gelijk. 

Er kan dan een situatie ontstaan waarin de verdachte niet wordt veroordeeld of vrijgesproken, maar 

ook niet wordt toegelaten tot de Nederlandse inrichtingen vanwege het 1F-stempel; waardoor er 

geen sprake is van vluchtelingenbescherming. 

In maart 2015 schreef een lid van het Nederlands Juristen Comité: "Mensen die hun onschuld op geen 

enkele manier kunnen bewijzen laten bungelen in een juridisch niemandsland is niet eerlijk. (...) 

Vluchtelingen (...) na achttien jaar verblijf in Nederland uitzetten of 1F-ers jarenlang in de illegaliteit  

 

 

 

192 In addition to the Interpol project, the Rwandan National Prosecution Services established the Genocide Fugitive 
Tracking Unit (GFTU) in 2007, tasked with identifying the whereabouts of genocide suspects abroad, investigating 
allegations and cooperating with national prosecution services and international judicial bodies to either prosecute the 
accused domestically or extradite them to Rwanda. European states continue to assist Rwanda in building up relevant 
expertise. The Netherlands, in particular, signed a letter of intent with the Rwandan government in 2010 which allowed the 
exchange of non-operational knowledge between Dutch and Rwandan public prosecution, judiciary and bar associations. In 
2012, the GFTU issued a list with names of more than 70,000 genocide fugitives who had been convicted by gacaca courts 
in absentia.  
193 Brandpunt: De lange arm van Kagame. https://tvblik. 
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laten leven zonder deugdelijke (strafrechtelijke) toetsing is geen geloofwaardig en humaan 

asielbeleid195." 

5.6. Vasthoudende IND 

Als de IND eenmaal een dossier in handen heeft, kunnen zij dat moeilijk loslaten, ook al is er in 

sommige gevallen helemaal geen dossier in Rwanda. Het meest sprekende voorbeeld is Lin 

Muyizere, de echtgenoot van Victoire Ingabire Umuhoza. In de zomer van 2010 lag een verzoek om 

een IAB op te stellen op het bureau van de Nederlandse ambassadeur in Kigali. Op dat moment was 

de situatie daar zeer explosief. Er waren regelmatig granaataanvallen, media werden stilgelegd, 

journalisten werden verjaagd, gearresteerd of zelfs vermoord. In augustus werden 

presidentsverkiezingen gehouden. 

Rwanda verklaarde herhaaldelijk dat het geen enkele zaak had met Muyizere. En omdat hij de 

echtgenoot is van oppositieleidster Victoire Ingabire Umuhoza, hebben ze zeker de tijd genomen om 

hem door te lichten. Als er iets - hoe klein ook - tegen hem was gevonden, zouden ze het tegen hem 

hebben gebruikt. Maar er kwam niets naar boven. Toch kreeg hij in 2014 het rapport van de IND, 

waarin stond dat hij verdacht werd van genocide activiteiten. In de loop van zijn procedure werd zijn 

paspoort ingetrokken, net als zijn Nederlanderschap. Intussen werd zijn vrouw gearresteerd en in 

hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Muyizere werd ernstig ziek. Toch zette de IND 

de procedure voort. Muyizere ging in hoger beroep en in december 2018 won hij de zaak tegen de 

Nederlandse staat, wat betekent dat hij al zijn rechten en paspoort terug kreeg. 

Hetzelfde geldt voor de eerste Rwandees die als gevolg van het Rwanda-project werd uitgezet, Jean 

Gervais Munyaneza. Hij vloog met een aantal Nederlandse marechaussees en een 'laissez passer' 

naar Kigali. Rwanda was not amused. Ze hadden geen dossier, ze hadden niet om deze man 

gevraagd. Slechts met de grootste moeite mocht hij Rwanda binnen. Sindsdien woont hij bij familie in 

Kigali. 

Zijn broer werd een jaar later gedeporteerd. Hij werd onmiddellijk gearresteerd en in een gewone 

gevangenis gestopt omdat hij niet onder de Overbrengingswet viel. Na vijf jaar onderzoek oordeelde 

de rechter dat hij zijn proces in vrijheid mocht afwachten. Hij weet nog steeds niet wanneer zijn 

proces zal eindigen.196 Zijn zaak wordt ook aanhangig gemaakt bij het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens, en dat is een langdurige procedure die minstens een jaar zal duren. 

Jean Baptiste Mugimba, ook een slachtoffer van de IND, werd in november 2016 uitgeleverd op 

verzoek van Rwanda. Ook in zijn zaak werd vorig jaar duidelijk dat getuigen hadden gelogen. Tijdens 

een van de verhoren deed een getuige van het OM die geacht werd tegen hem te getuigen, het 

tegenovergestelde en sprak hem vrij van alle blaam.197 In het voorjaar van 2021 werd bekend dat de 

rechters vroegen om heropening van zijn proces in mei 2021, omdat ze meer getuigen wilden horen. 

Hoogst ongebruikelijk, want de aanklager en de advocaten van de verdediging hadden allemaal hun 

eindpleidooi gehouden. 

Jean Claude Iyamuremye198 werd op hetzelfde moment uitgeleverd; zijn zaak verloopt trager dan die 

van Mugimba, maar ook hier lijkt het bewijs flinterdun. Het was de IND die een zaak tegen hen 

begon.199. Tijdens de procedure werd het een uitleveringszaak omdat Rwanda erom vroeg. 

 

 

 

 

195 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/vluchtelingen-in-juridisch-niemandsland~b3aa0d01/  
196 Anonymous source in The Netherlands, name known by editor  
197 https://www.radiyoyacuvoa.com/a/4764022.html  
https://www.topafricanews.com/2019/01/31/umutangabuhamya-wubushinjacyaha-yashinjuye-mugimba/  
198 https://www.vn.nl/ik-een-moordenaar-integendeel/  
199 https://www.vn.nl/was-deze-man-een-moordenaar-in-rwanda/       52  



Rwanda was bang dat beide verdachten geen proces in Nederland zouden krijgen vanwege de 

kosten. De Rwandese regering was ook bang dat als het proces in Nederland zou plaatsvinden, de 

straf te laag zou zijn. 

5.7. Toezicht op uitgeleverde Rwandezen rammelt 

Mugimba en Iyamuremye mochten van de rechter worden uitgeleverd omdat zij onder de 

Overdrachtswet vielen, in een internationale gevangenis zouden verblijven en zogenaamd konden 

rekenen op een eerlijk proces onder toezicht van internationale advocaten. Dit lijkt echter niet het 

geval te zijn. De kennis van de rechters laat te wensen over, evenals de kwaliteit van de monitors, de 

International Commission on Justice200. In een e-mail van 22 juni 2018 schreef de toenmalige 

Nederlandse ambassadeur Frederique de Man: "... helaas moeten wij constateren dat ook nu vragen 

naar voren komen in de voorbereidende zittingen. Wij hebben de monitors van het ICJ gevraagd om 

voortaan meer analytische rapporten op te stellen met een duidelijke verwijzing naar de bestaande 

wetgeving en in het bijzonder naar de overdrachtswet. Uit het laatste verslag van de waarnemers 

bleek dat er rechters zijn die niet zo vertrouwd zijn met deze wet." 

De verslagen van de waarnemers komen onregelmatig en zij geven geen analyses of advies, hoewel 

dit in hun contract is overeengekomen. Soms werd over complete rechtszittingen slechts in twee 

zinnen verslag uitgebracht. 

In het verslag van de IM-afstemmingsvergadering van 5 november 2018 staat: "Tijdens het overleg 

tussen (weggelaten.) is besloten dat AIRS201 zal sturen op betere monitoring van de processen in 

Rwanda door ICJ." 

De monitoren beloven het beter te doen, betekende in de praktijk niet veel. In een e-mail van 13 

december 2019 wordt nog steeds aangedrongen op verbetering van de rapportage. Het contract 

werd daarom in 2020 aangepast met extra eisen. Hoewel de rapportages nu regelmatiger komen, is 

de kwaliteit van de grotendeels openbare rapportages nog steeds niet verbeterd. 

5.8. Administratieve procedure: zwemmen met een loden bal 

Zeggen dat de administratieve procedure het de beschuldigde niet gemakkelijk maakt, is een 

understatement. Tijdens de procedure hoeft de IND alleen maar aannemelijk te maken dat er een 

ernstig vermoeden van oorlogsmisdaden bestaat. Het hoeft niet bewezen te worden. Er is geen 

sprake van een serieuze rechtszaak over schuldig of niet, het gaat alleen om de procedures. 

Als de procedure volgens de rechter goed is gevolgd en als er geen bezwaren zijn om iemand uit te 

zetten naar Rwanda, kan de verdachte worden teruggestuurd. 

Voor de advocaten is het een oneerlijke strijd: de verdachte moet zijn onschuld bewijzen, maar 

getuigen en bronnen worden niet geaccepteerd omdat ze, volgens de IND, "niet objectief zijn". Vaak 

heeft de verdediging ook een informatieachterstand ten opzichte van de IND. 

De IND maakt en beoordeelt de inhoud van de beschuldigingen. Opvallend is dat de rechter de 

inhoud van de beschuldigingen niet mag toetsen. De rechter kijkt alleen naar de gevolgde 

procedures. De hoogste beroepsinstantie, de Raad van State, bestaat uit veel oud-politici en is dus in 

feite een politiek orgaan. In de meeste gevallen is de Raad van State het met de rechter eens. 

Volgens cijfers van het ministerie van Justitie heeft de IND meer dan 20 procent kans om een hoger 

beroep te winnen. Een asielzoeker heeft daar minder dan vijf procent kans op. 

 

 

 

 

200 https://www.icj-kenya.org/  
201 Afdeling internationale Rechtshulp in Strafzaken 
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5.9. Nederland gaf miljoenen euro's ter ondersteuning van het rechtssysteem 

Voor de genocide was Nederland niet actief in Rwanda. Dat veranderde toen minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk in mei 1994 Rwanda bezocht. Wat hij daar zag schokte hem 

diep en zorgde ervoor dat hij diep betrokken raakte bij Rwanda. 

Nederland had voor en tijdens de genocide nauwelijks militaire steun gegeven, ondanks het sterke 

aandringen van Pronk. Ontwikkelingshulp aan Rwanda werd gezien als de aflossing van een 

ereschuld, en hoewel er in die tijd veel tekenen van mensenrechtenschendingen waren, had dit geen 

invloed op Pronks houding of de financiële hulp. Er werd steun verleend aan veiligheid, bestuur en 

vooral justitie. Nederland werd een van de belangrijkste sponsors van het ICTR en Gacaca: de 

volksrechtbanken die de gewone rechtbanken moesten aflossen. Aanvankelijk waren deze 

rechtbanken zeer amateuristisch, en na verloop van tijd kwam er steeds meer kritiek op hun 

functioneren. Nederland erkende de tekortkomingen, maar vond het toch een goed instrument voor 

verzoening. Daarnaast droeg Nederland grotendeels bij aan de internationale vleugel van de 

gevangenis in Mpanga, aan gerechtsgebouwen en aan de opleiding van rechters en advocaten. In 

2010, 2012 en 2014 werd de ontwikkelingshulp tijdelijk opgeschort na de publicatie van het VN 

Mapping Report en de destabilisatie van Oost-Congo. 

Toch werden de opschortingen steeds teruggedraaid, en werd er zelfs nieuwe hulp gegeven, 

ongeacht de mensenrechtensituatie in Rwanda. Nederlandse diplomaten zwegen over het gebrek 

aan politieke ruimte en vrijheid van meningsuiting. De processen tegen de Rwandese politica Victoire 

Ingabire, die 16 jaar in Nederland had gewoond, werden nauwelijks in het openbaar genoemd. 

Nederland achtte het niet zijn verantwoordelijkheid, omdat Ingabire de Rwandese en niet de 

Nederlandse nationaliteit had. De Nederlandse ambassade volgde het proces echter wel op de voet, 

en de ambassadeur bezocht haar meerdere malen. 

In deze jaren kon Nederland zich dankzij zijn steun aan de justitiële sector profileren als een 

betrouwbare actor in een conflictgevoelig gebied. Rwanda werd in deze periode gretig om 

verdachten van genocide in eigen land te berechten, en de Nederlandse steun was van onschatbare 

waarde om dit te laten slagen. Tegen deze achtergrond werden in 2008 de eerste stappen gezet in 

het Rwanda-project: herbeoordeling van de Rwandese dossiers over mogelijke genocide-activiteiten. 

Het was onvermijdelijk dat de meeste politici, officieren van justitie en rechters van mening waren 

dat mensen kunnen worden uitgewezen of uitgeleverd aan Rwanda. Nederland heeft immers zelf 

meegewerkt aan de opbouw van het rechtssysteem. Het tegendeel beweren zou jarenlange steun en 

miljoenen euro's ondermijnen. 

5.10. Nederland financiert een systeem van repressie  

Het Rwandese rechtssysteem functioneert ten koste van financiële steun van verschillende westerse 

landen. Nederland is een van de vier grote financiële contribuanten aan Rwanda. Jarenlang heeft 

Nederland het Rwandese rechtssysteem op verschillende gebieden financieel gesteund: kosten van 

bepaalde administratieve diensten, Gacaca-rechtbanken, het Hooggerechtshof, NGO's voor 

rechtsbijstand, opleiding van gerechtsambtenaren202. 

Gezien de staat van dienst van Rwanda op het gebied van mensenrechten, zoals gepresenteerd 

tijdens de Algemene Vergadering van de VN-Mensenrechtenraad in Genève in januari 2021203, is het 

de hoogste tijd dat de Nederlandse 

 

 

 

202 http://www.buitenpostdewereld.org/weblog-rwanda-2010/how-much-paid-the-dutch-for.html  
203 https://www.ecoi.net/en/file/local/2042308/a_hrc_wg.6_37_rwa_2_E.pdf  
https://rw.usembassy.gov/u-s-statement-at-the-universal-periodic-review-of-rwanda/  
https://www.gov.uk/government/speeches/37th-universal-periodic-review-uk-statement-on-rwanda   
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belastingbetaler de Nederlandse regering ter verantwoording roepen. Want wat is het resultaat van 

al dat geld? 

Het Rwandese rechtssysteem is tot stilstand gekomen. Niet alleen is de kwaliteit van de 

dienstdoende magistraten onbevredigend, maar belangrijker nog, het Rwandese rechtssysteem is 

een sluiproute geworden om tegenstanders uit de weg te ruimen en kritische geluiden het zwijgen 

op te leggen. Het wordt tijd, als het nog niet te laat is, dat de financiers van het Rwandese 

rechtsstelsel inzien dat zij een systeem van repressie financieren. 

In plaats van Rwanda te helpen een rechtssysteem op te zetten dat beter onpartijdig en 

rechtsstatelijk recht kan spreken, is de aanzienlijke financiële bijdrage van Nederland aan de 

rechtspraak in Rwanda gebruikt om het repressieve apparaat van het RPF-regime te versterken, dat 

de bevolking zwaar onderdrukt204. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204 https://freedomhouse.org/report/transnational-repression/rwanda  
     https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/rwanda  
     https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/rwanda  
     https://www.hrw.org/news/2014/01/28/rwanda-repression-across-borders#   
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Conclusie 

De mensenrechten van de Rwandese vluchtelingen zijn geofferd op het altaar van de politieke 

opportuniteit, nu de Nederlandse regering een succesverhaal zoekt om de steun van de Nederlandse 

belastingbetaler en de Europese Unie aan het Rwandese rechtssysteem te rechtvaardigen. 

Maar het is glashelder dat het Rwandese rechtssysteem tot op heden aan geen enkele voorwaarde 

voor een eerlijk proces voldoet. De normen voor een eerlijk proces worden routinematig met voeten 

getreden in vele gevoelige politieke zaken, waarin vaak veiligheid gerelateerde aanklachten worden 

gebruikt om prominente critici van de regering te vervolgen. 

Het is dan ook nauwelijks aanvaardbaar dat de Nederlandse Immigratiedienst IND blijft vertrouwen 

op door het Rwandese autoritaire regime afgelegde getuigenverklaringen die zijn verkregen van 

getuigen in Rwanda onder dwang, betaald of anderszins gestimuleerd, of van personen die volledige 

loyaliteit aan de regering hebben gezworen in officiële ceremonies, waarbij zij hun eigen doodvonnis 

ondertekenen in geval van disloyaliteit. Sommige van deze valse getuigen zijn gevangenen die een 

valse getuigenis afleggen in ruil voor de belofte van vrijlating of een mindere aanklacht. Aan de 

andere kant vechten de advocaten met de handen op de rug gebonden, want de verdachte moet zijn 

onschuld bewijzen, en de getuigen en bronnen van de verdediging worden stelselmatig afgewezen 

omdat ze volgens de IND "niet objectief zijn". 

Prioriteit geven aan politieke en economische belangen boven respect voor mensenrechten is een 

recept voor toekomstige implosie in Rwanda. 

Het huidige beleid van Nederland ten aanzien van Rwanda ondermijnt nationale verzoening door bij 

te dragen aan het verankeren van repressie en selectieve rechtspraak die bijdraagt aan het creëren 

van precies die omstandigheden die hebben geleid tot conflict en genocide in Rwanda. Mocht dit 

opnieuw gebeuren, God verhoede het, dan zou Nederland zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. 

Het is onze weloverwogen mening dat de Nederlandse regering moet ophouden critici uit te zenden 

naar een notoir repressief regime dat een staat van dienst heeft op het gebied van foltering en 

ontvoering van tegenstanders uit het buitenland. Het is op lange termijn niet in het belang van de 

bevolking van Nederland en van Rwanda dat de Nederlandse regering een systeem in stand houdt 

dat niet duurzaam is. 
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Bijlage 1: 

De historische achtergrond van Rwanda205 

Er zijn twee belangrijke tegengestelde stromingen van historici over de moderne geschiedenis van 

Rwanda die zich bezighouden met de oorsprong van de verschillende etnische groepen in Rwanda: 

de migratietheorie en de theorie van de sociale differentiatie206. 

Om niet te ver te gaan in deze debatten, hebben wij gekozen voor wat algemeen bekend is uit de 

migratietheorie. 

Oorspronkelijke bevolking in Rwanda, Burundi en Congo, 700 v. Chr. 

De Twa zijn het oorspronkelijke pygmeeënvolk dat leefde in Burundi, Rwanda en Congo. Het zijn 

jager-verzamelaars; ze leven van wat het woud te bieden heeft. 

De eerste Hutu's vestigden zich rond 700 v. Chr. in het Grote Merengebied. Zij behoren tot de 

Bantoevolkeren, die zich sinds 1000 v.C. langzaam over Centraal-Afrika hebben verspreid. De Bantoes 

waren landbouwers en waren op zoek naar nieuw land. Zij vonden dat in het Grote Merengebied. In 

Rwanda en Boeroendi vestigden zich vooral de Bantoe Hutu's, in Kongo vestigden zich andere 

Bantoe-stammen zoals de Mongo, Luba en Longo. 

De Tutsi's arriveren in Rwanda en Burundi 

Pas in de dertiende eeuw na Christus arriveerden de Tutsi's in Rwanda en Burundi. Het waren 

veefokkers. De meningen zijn verdeeld over waar ze precies vandaan komen. Ze vertonen onder 

meer verwantschap met de hoge Masai. Hun komst is niet massaal, familie na familie druppelt het 

gebied binnen. 

De Tutsi-cultuur is hiërarchischer dan die van de Twa of de Hutu. Krijgskunsten spelen een grotere 

rol. 

Verschuivende verhoudingen in Rwanda en Burundi, 17e-19e eeuw 

Veehouders en boeren zijn over het algemeen een slechte combinatie. Veehouders zijn nomaden, ze 

hebben veel ruimte nodig voor hun vee. Boeren vestigen zich op één plaats waar ze het land 

bewerken dat ze koesteren, ze houden niet van oogst-schoppende koeien. 

Vanaf de zeventiende eeuw begonnen de Tutsi's met een verovering van het land van de Hutu's, 

omdat zij meer weidegrond nodig hadden. De Tutsi's hadden succes en veroverden steeds meer land 

van de Hutu's, maar dat betekende niet automatisch dat de Tutsi's de heersers werden en de Hutu's 

hun ondergeschikten. Een grote kudde vee betekent echter wel veel status, en daarom hebben veel 

Tutsi's een hogere status als veefokkers dan de Hutu's, die van oudsher boeren waren. 

Omdat de grootte van de veestapel bepalend is voor de status, konden ook Hutu's opklimmen tot 

Tutsi's en Tutsi's terugvallen tot de Hutu-status als ze al hun koeien kwijtraakten. 

In de 19e eeuw waren er twee Tutsi-koninkrijken: Ruanda en Urundi. De Hutu's spelen een 

ondergeschikte rol, zij zijn verplicht allerlei diensten voor de Tutsi's te verrichten. 

 

 

 

 

205 A big part of this historical background comes from the book: Rijke mensen sterven niet, written by Anneke Verbraeken.  
206 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Rwanda  
       http://editions-sources-du-nil.over-blog.com/2020/01/vient-de-paraitre-histoire-du-rwanda-desideologisation-et-
restitution-des-faits-historiques.html  
Histoire et peuplement : ethnies, clans et lignages dans le Rwanda ancien et contemporain. par Antoine Nyagahene : 

http://www.theses.fr/1997PA070030   
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De bovenlaag van de bestuurders bestaat grotendeels uit Tutsi's. De Twa vormen een minderheid, zij 

spelen geen rol van betekenis en leven in de bossen. 

Congo: eigendom van koning Leopold II, 1885-1908 

Aan het einde van de negentiende eeuw trokken westerse ontdekkingsreizigers naar het gebied van 

de Grote Meren: zij waren allen op zoek naar de mythische bronnen van de Nijl. 

Op de Conferentie van Berlijn in 1885 bepalen vijftien Europese landen en de Verenigde Staten de 

invloedssferen van het Afrikaanse continent: Oost-Afrika, met inbegrip van Burundi en Rwanda, 

wordt van Duitsland; Congo wordt toegewezen aan de Belgische koning Leopold II. Hij roept de 

Onafhankelijke Congostaat uit tot zijn persoonlijk eigendom; Leopold kan met Congo doen wat hij 

wil. Hij gebruikte de Congolezen als slaven op zijn rubberplantages. Naar schatting vijf miljoen 

Congolezen stierven door ziekte, uitputting en uitbuiting. Als bekend wordt wat er in Congo gebeurt, 

volgt internationale verontwaardiging. In 1908 moet Leopold zijn land afstaan aan de Belgische staat. 

Rwanda en Burundi: kolonies van Duitsland, 1895-1918 

Rond 1895 kregen Rwanda en Burundi te maken met Duitse kolonisten, die tijdens de Conferentie 

van Berlijn aan Duitsland waren toegewezen. De Duitsers zagen de Tutsi's als natuurlijke heersers en 

lieten het bestuur grotendeels aan hen over. Slechts een dozijn Duitse ambtenaren bestuurden beide 

landen toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak. 

Gekoloniseerd door de Belgen 

In 1916 nam België deel aan de strijd tegen de Duitsers in Afrika; een deel van de Eerste 

Wereldoorlog werd uitgevochten op Afrikaanse bodem. De Oost-Afrikacampagne van de Belgen en 

de Britten was een succes; ze versloegen de Duitsers. Als beloning kregen de Belgen Rwanda en 

Burundi; dit werd in 1919 geformaliseerd door het Verdrag van Versailles. De Volkenbond vaardigde 

een mandaat uit waarbij België als gouverneur werd aangewezen; het gebied werd samengevoegd 

en omgedoopt tot Ruanda-Urundi. 

Vanaf 1925 werd Ruanda-Urundi een deel van Belgisch Congo. Omdat Rwanda en Boeroendi 

nauwelijks over delfstoffen beschikten, werd het een tweederangskolonie. 

Rwanda en Burundi: de invloed van de katholieke kerk, 1920-1945 

Met de Belgen kwam ook de katholieke kerk naar Ruanda-Urundi. Aanvankelijk waren de Tutsi's niet 

erg gecharmeerd van de katholieke kerk en drongen zij de Hutu's naar voren; zij konden bekeerd 

worden. Toen de Tutsi-leiders zagen dat zij via de katholieke kerk hun positie konden veiligstellen en 

dat een opleiding aan de missieschool goed was voor een carrière, bekeerden ook de Tutsi's zich. 

De katholieke kerk gaf de voorkeur aan de Tutsi's, op grond van de overtuiging dat de Tutsi's 

afstammen van de Noord-Afrikaanse Hamieten, een ras dat verwant zou zijn aan de Europeanen en 

genetisch voorbestemd zou zijn om te heersen. Bovendien zijn de Tutsi's monotheïsten, wat de kerk 

ook goed bevalt. 

Langzaam maar zeker verdwenen de Hutu's uit de lokale bestuurssystemen. In de praktijk hadden de 

Hutu's te maken met twee dominante systemen: de Belgen en de Tutsi's. 

Ook op onderwijsgebied hadden de Tutsi's meer kansen dan de Hutu's. 

In de jaren dertig voerden de Belgen onder invloed van de eugenetica de etnische indeling in drie 

groepen volledig in: iedereen in Ruanda-Urundi kreeg een stempel Twa, Hutu of Tutsi op zijn 

identiteitskaart. De Belgen ontwierpen zelfs een meetsysteem op basis van uiterlijke kenmerken 

(schedel, neus, lichaamsgrootte) om te bepalen tot welke etnische groep iemand behoorde. De 

etniciteit op de identiteitskaart bepaalde in grote mate iemands opleiding en 
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toekomst. Maar het bepalen van de etniciteit is niet gemakkelijk: Hutu's en Tutsi's hebben 

eeuwenlang samengeleefd, zijn met elkaar getrouwd en hebben kinderen gekregen. Etniciteit werd 

niet alleen bepaald door uiterlijke kenmerken, maar ook door sociale status. Wie meer dan tien 

koeien bezat, was automatisch een Tutsi. 

Spanningen in Rwanda en Burundi: 1945-1959 

Na de Tweede Wereldoorlog viel Ruanda-Urundi onder de Verenigde Naties en net als na de Eerste 

Wereldoorlog kreeg België het trusteeship. De Belgen moesten ervoor zorgen dat de regio groeide 

naar onafhankelijkheid, hoewel dit naar verwachting vele tientallen jaren zou duren. 

De Kerk moderniseerde en de roep om democratie werd belangrijker. De katholieke kerk nam het 

steeds meer op voor de Hutu's; zij vond dat de Hutu's gelijke rechten moesten hebben. 

De positie van de Hutu's verbeterde daardoor en zij konden vaker doorstromen naar goede scholen. 

Ook vee en land werden herverdeeld, waardoor meer Hutu's vee konden bezitten, hoewel veel land 

nog steeds eigendom van de Tutsi's was. De Tutsi's drongen aan op snelle onafhankelijkheid; ze 

hadden nog steeds invloed bij de Belgen, maar verwachtten dat het tij zou keren. Dat gebeurde ook; 

de Belgen richtten zich steeds meer op de Hutu's, ook omdat die met 85 procent de meerderheid van 

de bevolking vormden. De Belgen steunden de onafhankelijkheidsbeweging van de Hutu-elite. De 

eerste politieke partijen ontstonden langs etnische lijnen. Vanaf het midden van de jaren vijftig 

namen de etnische spanningen toe. 

In de zomer van 1959 stierf de Tutsi-koning Mutara onder verdachte omstandigheden in Rwanda. De 

dood van de koning was het begin van maandenlange onrust. Toen in november een Hutu-leider 

werd aangevallen, werd de Hutu-revolutie uitgeroepen. Belgische soldaten probeerden de vrede te 

herstellen, maar duizenden Tutsi's vluchtten naar Oost-Congo, Burundi en Oeganda. Onder hen was 

een tweejarig jongetje, de toekomstige president van Rwanda, Paul Kagame. 

Hutu's winnen verkiezingen in Rwanda, 1960-1970 

De allereerste verkozen president van Rwanda was een Hutu, Gregoire Kayibanda. Hij trad aan na de 

parlementsverkiezingen van 1961. Het is niet verwonderlijk dat de verkiezingen werden gewonnen 

door de Hutu's: met een numeriek overwicht van 85 procent. Net als Congo werd Rwanda een 

eenpartijstaat, dankzij een Hutu-elite die alle macht naar zich toe probeerde te trekken. 

Rwanda: aanloop naar de genocide, 1970-1990 

Na de Burundese genocide van 1972 bleven de spanningen in Rwanda toenemen: 

In juli 1973 pleegde de Hutu-minister van Defensie Juvenal Habyarimana een staatsgreep. 

Na zijn militaire coup in 1973 liepen de spanningen op toen de Hutu-regering de 90-tien regel 

instelde: scholen moesten voor 90 procent uit Hutu's en voor 10 procent uit Tutsi's bestaan. Dit 

betekende dat veel Tutsi-leerlingen niet langer welkom waren op hun school. De regel was bedoeld 

om ervoor te zorgen dat de schoolplaatsen evenredig werden verdeeld op basis van het etnische 

percentage in de algemene bevolking. 

In de jaren tachtig kwam de macht steeds meer in handen van Habyarimana en een kleine kring van 

Hutu's en Tutsi's. Tegen het einde van de jaren tachtig had een handvol vertrouwelingen de macht en 

het geld in handen. Dankzij de relatieve rust waren buitenlandse donoren geïnteresseerd in Rwanda 

en was Kigali gegroeid van dorp tot stad. "De voedselproductie in Rwanda groeide met 4,7% terwijl de 

bevolking tussen 1975 en 1982 met 3,4% toenam. Rwanda heeft de stedelijke vooringenomenheid, 

die zo gebruikelijk is in Afrika, vermeden. De regering bleef aandachtig voor de boerenmeerderheid bij 

het bepalen van het prijsbeleid, de wisselkoers beleid, 
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fiscale prioriteiten en doeltreffende plattelandsinstellingen. Binnen de stimulerende omgeving groeide 

de productie grotendeels door spontane veranderingen die door de boeren werden ondernomen "207. 

Aan het eind van de jaren tachtig besloot de internationale gemeenschap dat Burundi en Rwanda 

democratieën moesten worden; dit was voor beide landen een belangrijke reden om van een 

eenpartijstelsel over te stappen op een meerpartijenstelsel. Rwanda begon met het democratische 

proces na de conferentie van Baule in 1990.208 

In oktober 1990 viel het door Tutsi's gedomineerde RPF (Rwandees Patriottisch Front) Rwanda 

binnen vanuit Oeganda, in een poging een einde te maken aan Habyarimana's Hutu-bewind. 

Paul Kagame, die in 1959 naar Oeganda vluchtte en opgroeide in een vluchtelingenkamp, is een van 

de belangrijke leiders. Hij was een hoge officier in de militaire inlichtingendienst van het Oegandese 

leger. Toen commandant Fred Rwigema, voormalig plaatsvervangend stafchef in het Oegandese 

leger, in oktober 1990 overleed, nam Kagame het commando over. 

Rwanda: onrust neemt toe, 1991 - februari 1994 

Met het meerpartijenstelsel in Rwanda verbreedde de etnische verdeeldheid zich in het begin van de 

jaren '90. Vanaf 1991 had elke partij een jeugdafdeling die uitgroeide tot een militie: Interahamwe 

voor de MRND; Inkuba voor de MDR en Abakombozi voor de PSD. De bekendste zijn de 

Interahamwe, de jongeren van de dominante Hutu-partij MRND. Zij werden ervan beschuldigd 

verantwoordelijk te zijn voor vele massamoorden tijdens de genocide van 1994. Het merkwaardige is 

dat de voorzitter van de Interahamwe, Robert Kajuga, Tutsi was. 

Intussen gingen de guerrilla-aanvallen van het RPF vanuit Oeganda op Rwandees grondgebied door. 

Er zijn veel berichten over de moordpartijen op Hutu's die zich niet wilden aansluiten bij het RPF in 

de veroverde gebieden209. De overlevenden van de Hutu's sloegen op de vlucht voor deze 

gruweldaden. In april 1993 waren er meer dan 60 duizend ontheemden in het kamp Nyacyonga210 

aan de poort van Kigali. Als reactie daarop werden Tutsi's vermoord. De gevechten bereikten later in 

1993 een voorlopig hoogtepunt toen het RPF oprukte tot aan de poorten van Kigali. 

Onder grote diplomatieke druk werd onderhandeld en in augustus 1993 werd in Arusha211, Tanzania, 

een akkoord bereikt, dat onder meer inhield dat een gemengde Hutu-Tutsi-overgangsregering zou 

worden gevormd en dat de Rwandese en RPF-legers zouden worden samengevoegd. In november 

arriveerde een VN-vredesmacht, hoofdzakelijk bestaande uit Belgische soldaten. Hun taak was erop 

toe te zien dat alle partijen zich aan de overeenkomst hielden. 

Intussen nam het aantal gerichte moorden op politici in het binnenland van Rwanda toe. Velen 

wezen met een beschuldigende vinger naar het RPF als verantwoordelijke. Intussen groeide het 

wederzijds wantrouwen onder de Hutu's: sommige Hutu-partijen waren voor samenwerking met het 

RPF, andere waren fel gekant. 

Het RPF zond zijn propaganda uit op radiozender Muhabura. Als reactie daarop startten een aantal 

Hutu-partijen Radio Milles Collines, dat later zou worden beschuldigd van het verspreiden van haat. 

 

 

 

 

207 http://documents.worldbank.org/curated/en/498241468742846138/pdf/multi0page.pdf page 105.  
208 https://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_de_La_Baule  
209 https://www.bbc.com/news/world-africa-35070220  
       https://en.wikipedia.org/wiki/In_Praise_of_Blood  
       https://richardwilsonauthor.com/2010/09/14/secret-un-briefing-on-1994-atrocities-full-text-of-the-gersony-report/  
210 https://www.alamy.com/stock-photo-nyaconga-camp-around-60-000-of-displaced-people-all-hutus-23819542.html  
211 https://peacemaker.un.org/rwanda-peaceagreementrpf93  
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Genocide in Rwanda, april - juli 1994 

Generaal Habyarimana bleef aan de macht tot 6 april 1994, toen zijn vliegtuig werd neergeschoten 

en neerstortte op zijn eigen presidentieel paleis. Het vliegtuig vervoerde de Rwandese en de nieuwe 

Burundese president. Wie heeft het vliegtuig precies neergehaald? 

Ondanks ontelbare onderzoeken en nog meer boeken en rapporten zijn de meningen tot op de dag 

van vandaag verdeeld, maar het RPF is de meest voor de hand liggende verdachte. Op 7 april 1994 

lanceerde dit leger een offensief vanuit het noorden, waarbij duizenden Hutu's werden gedood. Het 

door Hutu's gedomineerde Rwandese leger was niet in staat de opmars naar Kigali te stoppen. 

Nadat de dood van de Rwandese president was bekendgemaakt, brak de hel los in Rwanda. De 

presidentiële garde slachtte oppositieleiders en Tutsi-ministers af. Ook werden tien Belgische 

blauwhelmen gedood, omdat de radio berichtte dat de Belgen in de blauwhelmen verantwoordelijk 

of medeplichtig waren aan de dood van de president. 

Groepen Hutu-milities, voornamelijk van partijen die tegen het RPF gekant waren, die allemaal 

werden geassimileerd in de Interahamwe, zwierven door het land en doodden elke Tutsi die op hun 

pad kwam. Ook RPF-milities zwierven door het land en maakten op hun beurt jacht op Hutu's. Veel 

mensen maakten van de gewelddadige situatie gebruik om oude rekeningen te vereffenen met 

familie, buren, collega's en kennissen. 

Het was een ongekend bloedbad; in drie maanden tijd zijn naar schatting meer dan een miljoen 

Rwandezen gedood. De blauwhelmen deden niets, de internationale gemeenschap keek weg. Het 

RPF eiste dat alle buitenlandse troepen het land zouden verlaten212. De genocide heeft het land en 

zijn bevolking tot op het bot getraumatiseerd achtergelaten. Er is geen enkele familie te vinden die 

niet iemand heeft verloren. 

Rwanda na de genocide: Juli 1994-1995 

Op 7 juli 1994 marcheerden RPF-troepen Kigali binnen. Bijna twee weken later werd een regering van 

Hutu's en Tutsi's gevormd, maar de Tutsi's kregen de belangrijkste posten. Paul Kagame werd vice-

president en minister van Defensie. Hoewel hij geen president was, was hij de facto de machtigste 

man in het land. 

Congo: tweede genocide 1996-1998 

Tijdens en na de genocide vluchtten honderdduizenden Rwandezen de grens over, de meesten van 

hen, zo'n anderhalf miljoen, kwamen uiteindelijk terecht in Oost-Congo, vlakbij Rwanda in Goma en 

Bukavu. Daar werden grote kampen opgezet, maar de omstandigheden waren erbarmelijk, vooral in 

de eerste periode; duizenden stierven aan cholera. Er woonden niet alleen gewone burgers, maar 

ook voormalige politieke en militaire leiders. Toen Congo dreigde de vluchtelingen naar Rwanda 

terug te sturen, probeerden de meeste politieke leiders naar het buitenland te vluchten; zij vreesden 

voor hun leven als zij gedwongen werden naar Rwanda terug te keren. 

Er werden verschillende pogingen ondernomen om de vluchtelingen in waardigheid te laten 

terugkeren, maar deze werden door het regime in Kigali afgewezen. De "Interahamwe" en de 

militairen in de kampen probeerden een nieuw leger op te richten om het regime in Kigali omver te 

werpen. In 1996 maakte de Rwandese minister van Defensie Kagame een einde aan deze dreiging en 

bombardeerde hij de vluchtelingenkampen. Duizenden burgers werden gedood en opnieuw begon 

een massale volksverhuizing. 

 

 

 

212 https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB117/Rw29.pdf  
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Honderdduizenden mensen begonnen aan een verschrikkelijke tocht van 2.000 kilometer van Oost-

Congo naar West-Congo. Ze werden genadeloos achtervolgd door het leger van Rwanda en het 

rebellenleger van Laurent Kabila, die president Mobutu in Kinshasa wilde afzetten. Opnieuw kwamen 

duizenden Rwandezen, vooral Hutu's, om het leven. Een rapport van de Verenigde Naties sprak van 

een verkapte genocide door het Rwandese leger tegen de Hutu-vluchtelingen. Deze tweede genocide 

is een taboe in Rwanda; het past niet bij het beeld van Kagame als de bevrijder van de genocide. 

Congo: Kabila aan de macht, 1997 

Kabila's rebellen en het Rwandese leger arriveerden in Kinshasa in mei 1997. Kabila roept zichzelf uit 

tot president, waarmee een einde komt aan het Mobutu-tijdperk. Rwanda en Oeganda steunden 

Kabila in Kinshasa. Omdat ze samen de reis van 2.000 kilometer hadden ondernomen, wilden ze 

allemaal een aandeel in Congo, een land dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. De Rwandese 

generaal James Kabarebe van het RPF werd stafchef van het Congolese leger. 

Na een tijdje vond Kabila dat Rwanda en Oeganda te veel macht kregen, en hij beval het Rwandese 

leger het land te verlaten. Het was het begin van de Afrikaanse wereldoorlog, zo genoemd omdat er 

negen landen bij betrokken waren. 

Oost-Congo: Afrikaanse wereldoorlog, 1998 

Tutsi's in Oost-Congo kwamen in opstand tegen het besluit van Kabila om hen uit zijn regering te 

zetten. Zij vormden rebellengroepen en werden gesteund door het Rwandese leger. De bekendste 

zijn het CNDP onder leiding van generaal Laurent Nkunda en de M23 onder leiding van Sultani 

Makenga. 

Kabila riep de hulp in van de overgebleven Hutu-strijders in Oost-Congo. Ook zij werden rebellen: de 

FDLR, een groep die met name in Noord-Kivu nog actief is. De FDLR verklaarde dat zijn voornaamste 

doel erin bestond de Hutu-vluchtelingen te beschermen en aan te dringen op een waardige 

terugkeer van de vluchtelingen via onderhandelingen en op het beëindigen van de Tutsi-heerschappij 

over alle hefbomen van de macht. 

Rwanda vormde vervolgens een alliantie met Burundi en Oeganda en bezette een deel van Oost-

Congo. Congo kreeg op zijn beurt hulp van Angola, Namibië en Zimbabwe. De Afrikaanse 

wereldoorlog is in feite een strijd om mineralen. 

Tijdens deze hele verovering van Congo door het RPF en zijn bondgenoten werden vele Hutu-

vluchtelingen afgeslacht. In het Mapping Report is zelfs sprake van genocide213. 

Rwanda en Oeganda blijven tot op de dag van vandaag rebellengroepen steunen. Hierdoor is Oost-

Congo een van de meest onveilige gebieden ter wereld. Rebellen plunderen dorpen, stelen 

delfstoffen, verkrachten en moorden. Internationale bedrijven, buurlanden en (lokale) overheden 

cirkelen als aasgieren over het gebied en proberen te pakken wat ze pakken kunnen. De lokale 

bevolking probeert zich te beschermen door eigen legers te vormen: de Mai Mai. 

Rwanda: 1996 – heden 

Na de genocide lag Rwanda in puin. Alles was verwoest, niet alleen huizen, scholen en kerken, maar 

ook de hele sociale structuur. 

Hoe ga je om met je buurman als hij je vader heeft vermoord? 

Hoe is het om de verkrachter van je zus op straat tegen te komen? 

De Rwandezen, die toch al niet gewend waren het achterste van hun tong te laten zien, werden 

stiller en wantrouwiger. 

In de jaren daarna verklaarde de Tutsi-regering de genocide officieel tot een Tutsi-genocide. Wie 

beweert dat er tijdens de genocide ook Hutu's zijn vermoord, riskeert een fikse 
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gevangenisstraf. Volgens de wet bestaan er in het nieuwe Rwanda geen Hutu's en Tutsi's meer, 

alleen nog Rwandezen. 

De gevangenissen zaten vol met mensen die beschuldigd werden van massamoord; de 

omstandigheden waren mensonterend. Het werd al snel duidelijk dat het gewone rechtssysteem 

deze enorme aantallen niet aankon. Er wordt teruggegrepen naar de vroegere volksrechtspraak uit 

de 17e eeuw: de Gacaca, waarbij wijze mannen beslisten of iemand schuldig was of niet. De 

traditionele gacaca kwam tot een einde tijdens de kolonisatieperiode. 

Na de genocide werd deze vorm van rechtspraak weer opgepakt, maar de lekenrechters waren, zeker 

in het begin, niet helemaal tegen hun taak opgewassen. Zij kregen een opleiding, onder meer uit 

Nederland, er werden waarnemers aangesteld en de kwaliteit verbeterde. Maar er is ook veel 

kritiek214 : mensen gebruikten het om rekeningen te vereffenen, om goederen en land te verkrijgen; 

het systeem wordt gebruikt om critici van het regime de mond te snoeren en werd selectief omdat 

alleen Hutu's worden berecht, geen Tutsi's. 

De gacaca was bedoeld voor mensen die beschuldigd werden van 'lichte tot middelzware' misdaden. 

Volgens cijfers van de Rwandese regering zijn er bijna twee miljoen zaken behandeld; de gacaca werd 

in 2012 afgeschaft toen de achterstand was weggewerkt. In Tanzania, Arusha, kwam het 

Internationaal Straftribunaal voor Rwanda (ICTR), een tribunaal voor de mensen die beschuldigd 

worden van de zwaarste misdaden die tijdens de genocide zijn begaan. Ook hier stonden alleen 

Hutu's terecht. 

Met Paul Kagame aan het roer begon de economische wederopbouw van het land langzaam op gang 

te komen. 

De internationale gemeenschap besefte dat zij op cruciale momenten tijdens de genocide had 

weggekeken en steunde Rwanda met geld en kennis. Rwanda werd de lieveling van donoren en 

hulporganisaties. 

In 2000 zette vice-premier Kagame zijn president Pasteur Bizimungu af en benoemde zichzelf tot 

staatshoofd. Drie jaar later werden verkiezingen gehouden. Kagame werd met een grote 

meerderheid verkozen. Officieel waren er verschillende kandidaten waaruit de Rwandezen konden 

kiezen, maar die waren van weinig belang. 

President Kagame werd meer en meer een dictator, vooral in de aanloop naar de tweede "vrije" 

verkiezingen in 2010. Van de ene dag op de andere werd Engels de voertaal in plaats van Frans. Ook 

werd de geschiedenis steeds opnieuw herschreven: het RPF heeft voor en na de genocide geen 

misdaden begaan en Kagame en zijn leger waren de grote bevrijders van Rwanda. Rapporten als UN 

Mapping Report en mensenrechtenorganisaties als HRW en Amnesty worden herhaaldelijk 

gedemoniseerd. 

Kagame won de verkiezingen van 2010 met meer dan 90 procent van alle stemmen. Zijn tweede 

termijn eindigde officieel in 2017, maar het parlement stemde in 2015215 voor een 

grondwetswijziging, waardoor Kagame tot 2035 president kan blijven. Op 4 augustus 2017 werd Paul 

Kagame met 99 procent van de stemmen herkozen tot president. 

Er heerst ogenschijnlijk vrede in Rwanda, afwijkende geluiden worden niet getolereerd, de oppositie 

wordt gemuilkorfd, verdwijningen216 van mensen gaan door, zelfs overlevenden van de genocide 

voelen zich niet meer veilig bij de RPF217. 

 

214 https://www.hrw.org/report/2011/05/31/justice-compromised/legacy-rwandas-community-based-gacaca-courts  
       https://www.musabyimana.net/20070929-haro-sur-les-tribunaux-gacaca/  
215 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-012336_EN.html  
216 http://www.rwandanlivesmatter.site/#/  
217 http://dianerwigara.com/open-letter-to-president-paul-kagame/  
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Bijlage 2: Wat is Allen voor Rwanda? 
De toekomst van Rwanda en en duurzame vreedzame Rwandese samenleving. 

1. Wat is "Allen voor Rwanda"?  

Velen van ons zijn jonge mensen die Rwanda al op zeer jonge leeftijd hebben verlaten. Wij waren aan 

het herstellen van het trauma dat wij tijdens de oorlog in Rwanda tussen 1990-1994 hebben 

opgelopen. Maar nu zijn wij ook diep bedroefd door de vernietiging van onze sociale stabiliteit als 

gevolg van de destabilisatie, om strikt politieke redenen, door de Rwandese regering van onze 

ouderen in de gemeenschap. In de Afrikaanse cultuur worden ouderen niet gerespecteerd vanwege 

hun leeftijd, maar vanwege hun wijsheid en de strikte morele integriteit die zij tegenover de jeugd 

moeten betonen. Als je hun reputatie en waardigheid aantast, zoals het Rwandese regime probeert 

te doen, ondermijn je het sociale weefsel van de gemeenschap. Wij hebben de Nederlandse 

nationaliteit en willen meewerken aan de totstandkoming van een verantwoordelijk en wederkerig 

partnerschap tussen het Rwandese volk en het Nederlandse volk, waartoe wij met trots behoren. 

Allen voor Rwanda is een participatieve aanpak die is gelanceerd door de vereniging "Rechten van 

Opposanten, Politieke Vluchtelingen en Activisten (DORPA)218". 

Deze aanpak wil een debat op gang brengen om na te denken over de wegen die kunnen leiden tot 

de opbouw van een rechtsstaat in Rwanda, waar alle Rwandezen in harmonie en met eerbiediging 

van de mensenrechten kunnen samenleven. 

DORPA wil de rechten en vrijheden bevorderen en verdedigen van mensenrechtenactivisten, 

Rwandese politieke tegenstanders in ballingschap of nakomelingen van Rwandese ballingen die 

acties voeren die verband houden met de uitvoering en de consolidatie van de rechtsstaat in 

Rwanda. 

In dit kader heeft DORPA in haar activiteiten de verdediging opgenomen tegen de uitlevering van in 

Europa gevestigde Rwandese ballingen, te beginnen met Nederland. 

2. Allen voor Rwanda, daagt uit om een Rwanda voor ons allen op te bouwen 

Visie 

"Allen voor Rwanda" voor een Rwanda voor ons allen, in een rechtsstaat waar mensen vrij zijn om 

hun mening te uiten, oppositie zonder enige beperking kan werken, en met een regering die vrede, 

harmonie, economische welvaart en welzijn brengt voor al haar burgers in en buiten het land. 

Missie 

Wij zijn een interactieve jongerengroep die campagne voert en lobbyt voor een Rwanda voor 

Iedereen. Wij organiseren allerlei activiteiten om deze missie te bereiken. Wij willen de Rwandese 

jeugd, binnen en buiten Rwanda, betrekken in politiek, sociaal, economisch en 

mensenrechtenactivisme zodat Rwanda kan worden omgevormd tot een vreedzaam, harmonieus en 

welvarend land. Wij willen zorgen voor transparantie in internationale en nationale 

aangelegenheden met betrekking tot Rwanda, zodat mensen, waaronder besluitvormers en 

journalisten, over betrouwbare informatie beschikken om de juiste beslissingen te nemen. 
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3. Belangen op lange termijn van de bevolking van Nederland en van Rwanda  

Zevenentwintig jaar na de Rwandese tragedie die het leven heeft gekost aan talloze onschuldige 

mensen, lijdt de Rwandese bevolking nog steeds onder de nasleep van een zeer bloedige oorlog die 

in oktober 1990 begon en de Rwandese genocide die daarop volgde. Het sociale kader is verscheurd 

omdat het geconfronteerd wordt met een zeer omstreden proces van verzoening dat door het 

regime op gang is gebracht. De Rwandezen zijn nog steeds rechteloos en ontvluchten hun land. 

Verschillende tests leiden tot dezelfde conclusie : het voornaamste probleem is de macht. 

De globalisering van de negatieve etniciteit en het gebrek aan dialoog leiden tot het steeds 

terugkerende patroon van een logica om macht te verwerven door gebruik te maken van geweld, 

door etnische groepen als dekmantel te gebruiken. Dit verklaart het ontbreken van een rechtsstaat, 

verkiezingen die ondemocratisch, oneerlijk en niet transparant zijn en periodiek georganiseerd 

worden, en de cyclische conflicten die Rwanda regelmatig ontsieren. Daarom is het meer voor de 

hand liggend en absoluut noodzakelijk dat er een "Highly Inclusive Inter-Rwandan Dialogue" (HIIRD) 

wordt gehouden. 

In een dergelijke dialoog zouden de vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbenden in de 

samenleving het eens kunnen worden over de mechanismen van goed bestuur en machtsbeheer 

door middel van constitutionele regelingen die de persoonlijke veiligheid en de waardigheid van 

iedere Rwandees waarborgen. Dit proces zou moeten leiden tot een herstel van de democratie en 

een echte verzoening, waarin alle burgers gelijke rechten genieten in alle sectoren van het nationale 

leven en waarin belangen en solidariteit worden bepaald op basis van gemeenschappelijke politieke 

ideeën, en niet op basis van etniciteit of streek van herkomst. 

Het is niet in het commerciële, morele, politieke en strategische langetermijnbelang van Nederland 

om hooggeplaatste politieke leiders of welke politieke activist dan ook uit te leveren aan een 

regering waarvan bekend is dat zij in haar beleid van "repressie over de grenzen heen" vrijheid 

berovend te werk gaat om critici de mond te snoeren. Een positieve actie van Nederland ter 

ondersteuning van het initiatief om in Rwanda een democratisch systeem en een rechtsstaat tot 

stand te brengen, zou de politieke stabiliteit in Rwanda en de regio zeer ten goede komen en het 

imago van Nederland als gastland voor de internationale justitiële instellingen die toezien op de 

eerbiediging van de mensenrechten en de wet, consolideren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Allen voor Rwanda" voor een Rwanda voor ons allen, in een rechtsstaat waar mensen vrij hun 

mening kunnen uiten, oppositie zonder beperkingen kan werken, en met een regering die vrede, 

harmonie, economische welvaart en welzijn brengt voor alle burgers in en buiten het land." 
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