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Wstêp

Rwanda od 1994 roku pozostaje stale obecna w �wiatowych
mediach. Pojawi³a siê tam w zwi¹zku z niezwykle dramatycznym
okresem w swej historii, jakim niew¹tpliwie by³a wojna domowa lat
1990�1994, zakoñczona krwawym fina³em ludobójstwa. Choæ trage-
dia ta wydarzy³a siê ponad piêtna�cie lat temu, wiêkszo�æ badaczy
Rwandy interesuje siê nadal aspektami zwi¹zanymi z genez¹ kon-
fliktu, jego przebiegiem, wspó³czesnymi skutkami ludobójstwa oraz
szansami na pomy�ln¹ odbudowê i dalszy pokojowy rozwój kraju.
W�ród tych rozwa¿añ pojawi¹ siê zazwyczaj pytania o rolê organi-
zacji miêdzynarodowych oraz wp³yw zaanga¿owania siê pañstw za-
chodnich w konflikcie rozpoczêtym w 1959 roku, a wiêc u zarania
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niepodleg³ego bytu Rwandy; w tym o odpowiedzialno�æ ówczesnych
w³adz belgijskich za doprowadzenie do jego wybuchu, a Francji za
eskalacjê walk w roku 1990.

Zaanga¿owanie wymienionych pañstw w wewnêtrzny konflikt,
rozgrywaj¹cy siê pomiêdzy Tutsi i Hutu, zwi¹zane by³o z poszczegól-
nymi okresami XX-wiecznej historii Rwandy. W przypadku Belgii
przede wszystkim w okresie kolonialnym, od 1916 roku, choæ Belgo-
wie � czynnie zaanga¿owani w kszta³towanie ustroju tworz¹cego siê
pañstwa � zachowali poprawne stosunki dyplomatyczne z rz¹dem
nowo utworzonego pañstwa tak¿e po uzyskaniu przez Rwandê nie-
podleg³o�ci w 1962 roku.

Wówczas jedn¹ z pierwszych decyzji nowych w³adz, dotycz¹cych
okre�lenia kierunków polityki zagranicznej, by³o nawi¹zanie bliskich
i przyjaznych relacji z Francj¹. Prezydent Charles de Gaulle podpi-
sa³ porozumienie o wspó³pracy z pierwszym prezydentem niepodle-
g³ej Rwandy, Grégoire Kayiband¹, a tym samym kraj ten, choæ ni-
gdy dot¹d nie zwi¹zany z Francj¹, znalaz³ siê w krêgu francophonie,
grupuj¹cym narody francuskojêzyczne. Decyzja ta okaza³a siê byæ
w przysz³o�ci znamienna dla dalszych losów obu krajów, co znalaz³o
swój wyraz w zaanga¿owaniu siê Francji w konflikcie, który wy-
buch³ w roku 1990. Aktywne poparcie strony winnej pó�niej ludobój-
stwa zadecydowa³o o zerwaniu wspó³pracy z Francj¹ przez polity-
ków, którzy po 1994 roku przejêli w³adzê w Kigali.

Wówczas rolê g³ównego sojusznika odbudowuj¹cego siê po woj-
nie pañstwa przejê³y Stany Zjednoczone. Trwaj¹ one w tym charak-
terze do dzisiejszego dnia, aktywnie wspieraj¹c rz¹dz¹c¹ ekipê obec-
nego prezydenta Rwandy, Paula Kagame.

Równolegle jednak do stosunków bilateralnych, przez ca³y okres
piêædziesiêciolecia niepodleg³o�ci, aktywna by³a w Rwandzie tak¿e
Organizacja Narodów Zjednoczonych, choæ w poszczególnych deka-
dach wspó³praca ta przebiega³a z ró¿n¹ intensywno�ci¹. ONZ ak-
tywnie wspomaga³a proces uzyskiwania niepodleg³o�ci Rwandy, pe³-
ni¹c rolê po�rednika pomiêdzy w³adzami belgijskimi, a zwalczaj¹cymi
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siê od zarania w³asnej pañstwowo�ci liderami ugrupowañ politycz-
nych Tutsi i Hutu. W nastêpnych trzech dekadach polityka Narodów
Zjednoczonych wobec Rwandy wyra¿a³a siê g³ównie w realizacji
programów rozwojowych oraz wspó³pracy o charakterze bilateral-
nym. U progu lat 90., po wybuchu wojny domowej w Rwandzie,
ONZ próbowa³a po�redniczyæ w jej zakoñczeniu, poprzez doprowa-
dzenie do rozmów pokojowych. Niestety dzia³ania te nie przynios³y
oczekiwanych rezultatów. Dzia³alno�æ rozjemcza ONZ ponios³a klê-
skê zarówno moraln¹ � zwi¹zan¹ z za³amaniem siê procesu pokojo-
wego w kwietniu 1994 roku, jak i militarn¹, której wyrazem by³a
dramatyczna decyzja o wycofaniu oddzia³ów ONZ z Rwandy w ob-
liczu trwaj¹cego tam ludobójstwa. Wspó³praca nie zosta³a jednak
zerwana ca³kowicie. Po zakoñczeniu najbardziej intensywnych walk,
ONZ zaanga¿owa³a siê w organizacji powojennych akcji humanitar-
nych, udzielaj¹c wszechstronnej pomocy ofiarom konfliktu, jak i przy
odbudowie kraju. Wyrazem szczególnego zaanga¿owania Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Rwandzie by³y prace powo³anego w 1994
roku Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego dla Rwandy.

Obchodzone w 2012 roku 50-lecie niepodleg³o�ci Rwandy wydaje
siê byæ dobr¹ okazj¹ do wszelkich podsumowañ, w tym z pewno�ci¹
tak¿e do próby oceny zaanga¿owania siê ONZ w Rwandzie. Znacze-
nie wybranej tematyki jest z pewno�ci¹ istotne, dla badacza równie¿
ze wzglêdu na wci¹¿ niewyja�nione pytania i niejasno�ci

Pó³wiecze niepodleg³o�ci Rwandy jest równie¿ zakoñczeniem
pewnego etapu, umo¿liwiaj¹cym próbê oceny badanych zagadnieñ
w wybranym, zamkniêtym odcinku czasu. Specyfika funkcjonowania
jednego z podmiotów badañ � Organizacji Narodów Zjednoczonych,
publikuj¹cej swoje dokumenty w internecie, oferuje badaczowi nie-
zwykle wygodny dostêp do materia³ów o charakterze �ród³owym,
umo¿liwiaj¹cy w tak bliskim odstêpie czasowym ich analizê, pozwa-
laj¹c¹ na niemal pe³n¹ rekonstrukcjê minionych wydarzeñ, a tak¿e
� w dalszej kolejno�ci � próbê dokonania oceny poszczególnych eta-
pów zaanga¿owania siê w Rwandzie.
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Z tego w³a�nie wzglêdu, podstawow¹ metod¹ badawcz¹ w przygo-
towaniu niniejszego tekstu sta³a siê krytyczna analiza �róde³, uzu-
pe³niona krytyk¹ i analiz¹ dostêpnego pi�miennictwa. Niejako �wyj-
�ciow¹�, wobec dalszych badañ, z zarazem bardzo cenn¹ bazê �ród³ow¹
stanowi³ zbiór dokumentów z 1961 roku, opublikowanych jako
Question of the future of Ruanda-Urundi. Interim report of the United
Nations Commission for Ruanda-Urundi (Addendum)1, bêd¹cy fak-
tycznym raportem z przebiegu ówczesnych procesów politycznych,
rozgrywaj¹cych siê na styku kontaktów Organizacji Narodów Zjed-
noczonych, belgijskich w³adz administracyjnych oraz liderów partii
rwandyjskich. Badania by³y nastêpnie kontynuowane na podstawie
dokumentów pó�niejszych, dostêpnych ju¿ w internecie, w pierw-
szym rzêdzie na stronach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Miê-
dzynarodowego Trybuna³u Karnego dla Rwandy oraz oficjalnej stro-
nie rz¹dowej Rwandy2.

Je�li za� chodzi o dostêpn¹ literaturê przedmiotu, to spo�ród
bogatego ju¿ dzi� zbioru literatury angielsko-, niemiecko- i francu-
skojêzycznej, jako najbardziej warto�ciowe z punktu widzenia bada-
nej tematyki nale¿y wymieniæ opracowania Romëo Dallaire, pt. Shake
Hands with the Devil: The Failure of Humanity in Rwanda3, Alison
Des Forges, pt. Kein Zeuge darf überlegen, Der genozid in Ruanda4,
Stephena Kinzera, pt. A Thousand Hills: Rwanda«s Rebirth and the
Man who Dreamed it5 oraz Alana J. Kupermana, pt. The Limits of
Humanitarian Intervention: Genocide in Rwanda6.

Poznawczy wymiar niniejszego artyku³u zwi¹zany jest jednak
przede wszystkim z brakiem w Polsce naukowej monografii, po�wiê-

1 United Nations, General Assembly 15th Session, Agenda Item 45, 8 March
1961, A/4706/Add.1/.

2 Kolejno: http://www.un.org/en/; http://www.unictr.org/; http://www.gov.rw/
[15.06.2011].

3 New York 2004.
4 Hamburg 2002.
5 Hoboken 2008.
6 Washington 2001.
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conej temu zagadnieniu. Tematyka rwandyjska, mimo ogromnego
ni¹ zainteresowania, jest u nas nadal bardzo s³abo znana. Zaintere-
sowani tworz¹ obraz zagadnienia z nielicznych doniesieñ prasowych,
znanego reporta¿u Ryszarda Kapu�ciñskiego oraz przejmuj¹cych,
opartych na rzeczywistych faktach, filmów fabularnych. W nielicz-
nych publikacjach, dostêpnych w jêzyku polskim, dominuje tematy-
ka ludobójstwa i jego skutków.

Celem badañ, które z³o¿y³y siê na powstanie niniejszego artyku-
³u, by³a rekonstrukcja i analiza polityki ONZ, realizowanej w okre-
sie ubieg³ych 50 lat (1962�2012), oraz próba okre�lenia jej roli
w kszta³towaniu relacji wewnêtrznych tego pañstwa. Badane by³y
wiêc wzajemne relacje o charakterze bilateralnym, analizowane naj-
czê�ciej z perspektywy jednego ich uczestnika, partnera silniejszego,
którym przez ca³y badany okres by³a Organizacja Narodów Zjedno-
czonych. Relacje te analizowane by³y w konkretnym przedziale cza-
sowym, w okoliczno�ciach zewnêtrznych i wewnêtrznych. Badana
tematyka ³¹czy w sobie ujêcie podmiotowe z przedmiotowym, ³¹cz¹c
relacjê podmiotów badañ � Organizacji Narodów Zjednoczonych
i Rwandy � wobec przedmiotu badañ, jakim by³a ich dzia³alno�æ
polityczna, kszta³tuj¹ca stosunki wewnêtrzne w Rwandzie.

Dla potrzeb artyku³u wyszczególniono 4 etapy wzajemnych kon-
taktów:

1. Lata 1959�1962; ONZ wspó³uczestniczy w kszta³towaniu siê
procesu niepodleg³o�ciowego, choæ nale¿y pamiêtaæ, ¿e organizacja
by³a obecna w Rwandzie od zakoñczenia II wojny �wiatowej.

2. Lata 1962�1990: okres niepodleg³o�ci, do wybuchu wojny do-
mowej.

3. Lata 1990�1994; okres kryzysowy, który sta³ siê podmiotem
intensywnych badañ naukowych, w przeciwieñstwie do �nudnego�
okresu pokojowej wspó³pracy.

4. Okres od 1994 roku; obejmuj¹cy wysi³ki ONZ na rzecz przy-
wrócenia pokoju i stabilizacji w Rwandzie.
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* * *

Prawnomiêdzynarodow¹ podstawê udzia³u ONZ w procesie de-
kolonizacji stanowi³a Karta Narodów Zjednoczonych, proklamuj¹ca
równouprawnienie i samostanowienie narodów jako zasadê uniwer-
saln¹, rozwiniêt¹ poprzez postanowienia dotycz¹ce terytoriów kolo-
nialnych, zawarte w jej rozdzia³ach XI (Deklaracja w Sprawie Ob-
szarów Niesamodzielnych), XII (Miêdzynarodowy System Powierniczy)
i XIII (Rada Powiernicza; jej sk³ad, funkcja i procedury)7. Warto
równie¿ przypomnieæ, i¿ w Karcie Narodów Zjednoczonych wymie-
nione zosta³y dwie kategorie terytoriów kolonialnych, a mianowicie
terytoria niesamodzielne i terytoria powiernicze. Obszary mandato-
we Ligi Narodów, a tak¹ kategoriê mia³a w 1945 roku Rwanda,
sta³y siê jedn¹ z grup, stanowi¹cych terytoria powiernicze ONZ.

Rada Powiernicza, której oddano pieczê nad terytoriami niesa-
modzielnymi oraz terytorialnymi powierniczymi, i która zosta³a
powo³ana do prowadzenia i nadzoru procesów dekolonizacyjnych, od
pocz¹tku istnienia organizacji nale¿a³a do organów g³ównych ONZ.
Rada Powiernicza zawiera³a indywidualne uk³ady powiernicze, mia-
³a równie¿ obowi¹zek przygotowywana corocznych sprawozdañ, przed-
k³adanych Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ, sporz¹dzanych na pod-
stawie kwestionariusza Rady Powierniczej przez w³adze zarz¹dzaj¹ce
poszczególnymi terytoriami powierniczymi. W�ród zadañ Rady znala-
z³o siê tak¿e �[...] badanie i rozpatrywanie sprawozdañ w³adz zarz¹dza-
j¹cych w sprawie postêpu politycznego, ekonomicznego i spo³ecznego
tych obszarów, a tak¿e innych dzia³añ zgodnie z warunkami uk³adów
powierniczych, przyjmowanie i badanie petycji w konsultacji z w³adz¹
zarz¹dzaj¹c¹ oraz przeprowadzenie periodycznych wizytacji�8.

7 L. Antonowicz, ONZ: bilans dekolonizacji i perspektywy jej zakoñczenia,
w: T. £o�-Nowak (red.), Narody Zjednoczone. Miêdzy oczekiwaniem a spe³nie-
niem, Wroc³aw 1995, s. 141.

8 J. Symonides, Organizacja Narodów Zjednoczonych: geneza, podstawa,
cele i zasady funkcjonowania, struktura, organy g³ówne i pomocnicze, system
Narodów Zjednoczonych, w: J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjedno-
czonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006, s. 58.
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Jak okre�la³ art. 76 rozdz. XII Karty, w�ród celów Miêdzynaro-
dowego Systemu Powierniczego znalaz³o siê m. in. popieranie postê-
pu ludno�ci obszarów powierniczych �[...] w dziedzinie politycznej,
gospodarczej, spo³ecznej i o�wiatowej oraz stopniowy rozwój ludno-
�ci w kierunku samorz¹du lub niepodleg³o�ci z uwzglêdnieniem
szczególnych warunków ka¿dego obszaru i jego ludów, ich swobod-
nie wyra¿onych ¿yczeñ oraz zgodnie z postanowieniami poszczegól-
nych uk³adów powierniczych�9.

13 grudnia 1946 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdzi³o
uk³ady powiernicze dla pierwszych 8 obszarów mandatowych. W�ród
nich znalaz³o siê równie¿ by³e terytorium mandatowe Ruanda-Urundi.
Tego dnia ONZ przekaza³a je w charakterze terytorium powiernicze-
go Belgom, dotychczasowym administratorom z ramienia Ligi Naro-
dów10. Tym samym straci³ wa¿no�æ dotychczasowy mandat tej orga-
nizacji.

W my�l zawartych wówczas postanowieñ, w Rwandzie pojawiæ
siê mia³y misje kontrolne ONZ, które mia³y nadzorowaæ obliczony
na lata proces przygotowywania kraju do niepodleg³o�ci. Podstawy
teoretyczne tego procesu rozpoczêto realizowaæ w nastêpnej deka-
dzie. W latach 1951�1953 zosta³y opracowane trzy rezolucje Zgro-
madzenia Ogólnego ONZ, definiuj¹ce czynniki, uwzglêdniane przy
okre�laniu stopnia samodzielno�ci.

14 czerwca 1952 roku opublikowano dekret, dotycz¹cy zasad
wprowadzenia w ¿ycie zasad dziesiêcioletniego planu rozwoju Rwandy.
Rozwój ten, dotycz¹cy zarówno kwestii gospodarczych, jak i spo³ecz-
nych, zgodnie z dyrektywami ONZ, uwzglêdnia³ przygotowanie
Rwandy do niepodleg³o�ci, a zarazem elementy niezbêdnej przebu-
dowy ustrojowej.

Równolegle starano siê doprecyzowaæ zasady funkcjonowania
poszczególnych terytoriów mandatowych, czêsto w oderwaniu od

9 Karta Narodów Zjednoczonych, rozdz. XII, art. 76.
10 Decyzja ta zosta³a ratyfikowana przez parlament belgijski odno�n¹

ustaw¹ dwa i pó³ roku pó�niej, 25 kwietnia 1949 roku.
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miejscowych realiów, co przynosi³o niekiedy � jak przypomina Paul
Johnson � karykaturalne efekty: �Pojawi³ siê [w ONZ � J.B.] nowy
rodzaj biurokratów, ekspertów w tworzeniu »wywa¿onych« konsty-
tucji, dla pañstw wielorasowych. Ci biurokraci opanowali Sekreta-
riat ONZ i w ten sposób problem siê umiêdzynarodowi³. Belgowie
w Ruandzie-Urundi pod naciskiem ONZ stworzyli w 1956 roku jed-
n¹ z najbardziej rokokowych konstytucji, jakie kiedykolwiek cz³o-
wiek wymy�li³. Mie�ci³y siê w niej listy wyborcze na wybory do rady
zastêpców kierownictwa, rady kierowniczej, rad terytorialnych, rady
afrykañskiej i wreszcie rady generalnej, która mia³a doradzaæ wice-
gubernatorowi generalnemu � a wiêc system piêciostopniowy. Tak
oto jeden z najbardziej prymitywnych krajów na �wiecie otrzyma³
system bardziej skomplikowany ni¿ Stany Zjednoczone�11.

Stwierdzenie, i¿ Rwanda by³a w tym czasie jednym �z najbar-
dziej prymitywnych krajów na �wiecie� jest z pewno�ci¹ niesprawie-
dliwe i krzywdz¹ce. Tym niemniej próby przeniesienia rozwi¹zañ
zachodnich na grunt ówczesnych realiów politycznych w pañstwach
afrykañskich okazywa³y siê nierealne i upada³y w konfrontacji
z rzeczywisto�ci¹ � wydarzeniami nastêpnej dekady, podczas której
do Organizacji Narodów Zjednoczonych wst¹pi³o ponad 120 nowych
cz³onków. W samym roku 1960 niepodleg³o�æ uzyska³o 17 pañstw
afrykañskich � nie bez podstaw rok ten na 15 sesji Zgromadzenia
Ogólnego ONZ nazwano �rokiem Afryki�.

15 grudnia 1960 roku, w rezolucjach zatwierdzonych tego dnia
w ramach XV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, po�wiêconych
statusowi pañstw niesamodzielnych, zdefiniowano pojêcie pe³nej
samodzielno�ci terytoriów niesamodzielnych, okre�laj¹c pañstwo
spe³niaj¹ce te warunki jako pañstwo suwerenne i niepodleg³e, posia-
daj¹ce prawo do swobodnego stowarzyszenia siê z pañstwem niepod-
leg³ym b¹d� integracji z pañstwem niepodleg³ym12. Nie powsta³a

11 P. Johnson, Historia �wiata od roku 1917 do lat 90-tych, Londyn 1992,
s. 681.

12 Rezolucje A/RRES/1534-1540/(XV).
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odrêbna konstatacja, dotycz¹ca terytoriów powierniczych, wydaje siê
jednak, ¿e w ich przypadku pojêcie pe³nej samodzielno�ci rozumiano
w podobny sposób13. Wspomniane rezolucje zwi¹zane by³y z zatwier-
dzon¹ przez Zgromadzenie Ogólne dzieñ wcze�niej, 14 grudnia,
Deklaracj¹ w sprawie przyznania niepodleg³o�ci krajom i narodom
kolonialnym, zwan¹ równie¿ Deklaracj¹ dekolonizacyjn¹.

Stwierdzano w niej m.in. �[...] i¿ dalsze istnienie kolonializmu
stoi na przeszkodzie rozwojowi miêdzynarodowej wspó³pracy gospo-
darczej, przeszkadza rozwojowi spo³ecznemu, kulturalnemu i gospo-
darczemu narodów zale¿nych i jest sprzeczne z ide¹ powszechnego
pokoju wysuwan¹ przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych [�]
ka¿dy naród posiada przyrodzone prawo do ca³kowitej wolno�ci,
suwerenno�ci i integralno�ci swojego terytorium�14.

Proklamuj¹c konieczno�æ szybkiego i bezwarunkowego po³o¿e-
nia kresu kolonializmowi we wszystkich jego formach i przejawach,
deklaracja apelowa³a o dzia³ania zdecydowane i zarzucenie nieuza-
sadnionych pretekstów o niedostatecznym przygotowaniu terytoriów
zale¿nych do niepodleg³o�ci. O statusie terytoriów powierniczych
decydowaæ mia³y parlamenty nowo powstaj¹cych pañstw, utworzone
w wyniku wyborów, przeprowadzonych pod nadzorem ONZ.

W wiêkszo�ci przypadków jednak proces odzyskiwania niepod-
leg³o�ci przebiega³ zupe³nie odmiennie, ni¿ przewidywa³y to scena-
riusze, przygotowywane przez pañstwa administruj¹ce we wspó³-
pracy z ONZ, czego najbardziej znanym przyk³adem s¹ wydarzenia
w belgijskim Kongu. Podobnie wymkn¹³ siê spod kontroli Belgii
i ONZ proces odzyskiwania niepodleg³o�ci Rwandy.

13 Ciekawie problem ten interpretuje Lech Antonowicz, analizuj¹c tre�æ
artyku³ów 76 i 73 porównuje pojêcie pe³nej samodzielno�ci (art. 73) z pojêciami
samodzielno�æ i niepodleg³o�æ (art. 76), przedstawiaj¹c wynik swych rozwa¿añ
formu³¹ �pe³na samodzielno�æ = samodzielno�æ + niepodleg³o�æ�, zob. L. Antono-
wicz, op. cit., s. 147.

14 Declaration on the granting of independence to colonial countries and
peoples: Resolutions adopted by the General Assembly at its 15th session, on 14 Dec.
1960, A/RES/1514(XV).
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20 grudnia, podczas obrad wspomnianej, 15. sesji Zgromadzenia
Ogólnego ONZ, dyskutowano na temat przysz³o�ci Terytorium Po-
wierniczego Ruanda-Urundi. Podjête wówczas ustalenia zosta³y za-
warte w rezolucjach numer 1579 i 158015. Dog³êbna analiza obu
dokumentów przeczy jednak wezwaniom o �zarzucenie nieuzasad-
nionych pretekstów o niedostatecznym przygotowaniu terytoriów
zale¿nych do niepodleg³o�ci�, jak i poddaje w w¹tpliwo�æ znajomo�æ
rwandyjskich realiów przez oenzetowskich obserwatorów. Dokumen-
tuje ponadto, ¿e o wiele lepiej zorientowani w sytuacji politycznej
Belgowie byli hamowani przez wytyczne ONZ, co doprowadzi³o do
tego, ¿e Rwandyjczycy, zirytowani przed³u¿aj¹cymi siê procedurami
i przesuwanym terminem wyborów, samodzielnie przeprowadzili
proces legitymizacji w³adz pañstwowych.

Rezolucja 1579, Question of the future of Rwanda-Urundi, odno-
si³a siê do planowanych przez Belgów wyborów parlamentarnych na
obszarze Terytorium Powierniczego Ruanda-Urundi, których termin
zosta³ oznaczony na 23 stycznia 1961 roku.

Odnosz¹c siê do skutków rozruchów z 1959 roku, przypominano
w niej w³adzom zarz¹dzaj¹cym o konieczno�ci wprowadzenia w ¿ycie
pe³nej i bezwarunkowej amnestii, zniesienia stanu wyj¹tkowego, by
umo¿liwiæ uwiêzionym politykom Tutsi podjêcie normalnej, demo-
kratycznej aktywno�ci politycznej przed wyborami, a przebywaj¹-
cym na uchod�stwie, b¹d� wygnanym ze swych domów, mo¿liwo�æ
powrotu, rehabilitacji i odzyskania utraconego maj¹tku. W zwi¹zku
z powy¿szym, zalecono zorganizowanie na pocz¹tku 1961 roku kon-
ferencji, na której byliby obecni przedstawiciele w³adz belgijskich,
reprezentanci rwandyjskich partii politycznych i obserwatorzy ONZ
oraz przesuniêcie daty wyborów na termin okre�lony dopiero pod-
czas wiosennego wznowienia 15. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

15 Question of the future of Ruanda-Urundi: Resolutions adopted by the
General Assembly at its 15th session, on 20 Dec. 1960, A/RES/1579(XV);
Question of the Mwami : Resolutions adopted by the General Assembly at its 15th
session, on 20 Dec. 1960, A/RES/1580 (XV).
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Ponadto zdecydowano siê utworzyæ Komisjê Narodów Zjednoczonych
dla Terytorium Powierniczego Ruanda-Urundi, z³o¿on¹ z 3 cz³onków
(Max Dorsinville � Haiti, Majid Rahnema � Iran, Ernest Gasson
� Togo), której prace mia³y byæ wspomagane przez obserwatorów
i pracowników, mianowanych przez sekretarza generalnego ONZ,
w konsultacji z Komisj¹. Jej zadaniem g³ównym mia³o byæ nadzoro-
wanie organizacji wyborów, m.in. sposobu przygotowania list wybor-
czych, przebiegu kampanii wyborczej i samych wyborów, przeprowa-
dzonych na podstawie bezpo�redniego powszechnego prawa
wyborczego, przy zachowaniu tajno�ci g³osowania.

Rezolucja 1580, Question of the Mwami, dotyczy³a statusu ostat-
niego, jak pokaza³a historia, koronowanego w³adcy Rwandy, króla
Kigeri V Ndahindurwy, który wobec rozwoju wypadków, w lipcu
1960 roku zdecydowa³ siê na ucieczkê do Konga16. W rezolucji przy-
pomniano, i¿ Kigeri V zaakceptowa³ ideê referendum, dotycz¹cego
ustroju przysz³ego pañstwa, kwestionuj¹c zarazem decyzjê belgij-
skich w³adz administracyjnych, dotycz¹c¹ zawieszenia w³adzy kró-
lewskiej. Nalegano na mo¿liwo�æ powrotu w³adcy do kraju i podjêcie
przez niego dotychczasowych obowi¹zków do czasu okre�lenia woli
ludno�ci, wyra¿onej w referendum.

Jak siê wydaje, w tym akurat przypadku wola ludno�ci zosta³a
dobitnie wyra¿ona ju¿ w czerwcu 1960 roku, gdy w pierwszych
wyborach do w³adz lokalnych kandydaci opozycyjnej partii Partia
Emancypacji Ludu Hutu (fr. Parti du Mouvement de l�Emancipation
Hutu, ang. Party of the Hutu Emancipation Movement, MDR), zna-
nej powszechnie jako Parmehutu, zdobyli 70,4% g³osów, pokonuj¹c
wyra�nie monarchistyczn¹ Narodow¹ Uniê Rwandy. Mo¿na siê rów-
nie¿ spodziewaæ, ¿e Belgowie do�æ ju¿ mieli skandalu, zwi¹zanego
z okoliczno�ciami �mierci poprzedniego króla, Mutary III Rudahigwy,
który zmar³ w niewyja�nionych okoliczno�ciach 25 lipca 1959 roku,

16 Król powróci³ jeszcze do kraju na krótko, we wrze�niu 1961 roku, zosta³
jednak¿e przez nowe w³adze wydalony.
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przebywaj¹c w Burundi na zaproszenie belgijskich w³adz. Zaproszo-
ny na rozmowy dotycz¹ce bie¿¹cych wypadków politycznych, nagle
straci³ przytomno�æ i zmar³ mimo szybkiej interwencji lekarskiej,
prawdopodobnie otruty podczas lunchu. O spowodowanie �mierci
króla oskar¿ano nieoficjalnie Belgów, choæ zdrowy rozs¹dek nakazu-
je przypomnieæ, ¿e zwyczaj ten nie by³ powszechnym sposobem
zmiany panuj¹cego w Belgii, przeciwnie do powszechnie znanych
praktyk rwandyjskich.

Belgowie, zgodnie z zaleceniami rezolucji 1579, zorganizowali
konferencjê, której obrady rozpoczê³y siê w Ostendzie, 7 stycznia
1961 roku, a wiêc nieomal w przeddzieñ przewidywanych wybo-
rów17. Ustalony wcze�niej harmonogram zak³ada³, i¿ nowe w³adze
rwandyjskie, wy³onione podczas styczniowych wyborów, w po³owie
1961 roku spotkaj¹ siê z belgijskimi w³adzami administracyjnymi,
by przedyskutowaæ sprawy dotycz¹ce niepodleg³o�ci, a tak¿e zacho-
wania b¹d� zerwania dotychczasowych wiêzi z Burundi. Zak³adano
równie¿, i¿ Rwanda uzyska niepodleg³o�æ w okresie pierwszych
6 miesiêcy 1962 roku, je�li tylko w kraju zachowany zostanie porz¹-
dek i spokój. Teraz to wszystko mia³o ulec opó�nieniu.

W Ostendzie przypomniano dotychczasowe sukcesy w³adz bel-
gijskich, odno�nie uspokojenia sytuacji w Rwandzie; amnestiê
� og³oszon¹ 14 grudnia 1960 roku w zwi¹zku ze �lubem króla Bau-
douina oraz zniesienie stanu wyj¹tkowego � przeprowadzone 15 grud-
nia 1960 roku. Przypomniano równie¿, ¿e ustanowienie 18 pa�dzier-
nika 1960 roku rz¹du tymczasowego przyczyni³o siê do stopniowego
uspokojenia sytuacji w Rwandzie. Pod auspicjami w³adz belgijskich
przeprowadzono pierwsze rozmowy z politykami rwandyjskimi
(7 grudnia w Gisenyi), dotycz¹ce przysz³ych wyborów i struktur
krajowego samorz¹du. Politycy belgijscy, wypowiadaj¹cy siê na kon-
ferencji, podkre�lali natomiast swe obawy, dotycz¹ce zagro¿eñ, jakie

17 Question of the future of Ruanda-Urundi. Interim report of the United
Nations Commission for Ruanda-Urundi (Addendum), United Nations, General
Assembly 15th session, Agenda item 45, 8 March 1961, A/4706/Add.1/
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nios³o przesuniêcie wyborów. Obawy te okaza³y siê s³uszne, co poka-
za³y wydarzenia kolejnych tygodni, ze styczniowym �puczem w Gi-
tarama� na czele, który by³ realnym dowodem na to, i¿ proces od-
zyskiwania niepodleg³o�ci wymkn¹³ siê spod kontroli Belgii i ONZ18.

Wydarzenia te, które przesz³y do historii pod nazw¹ �puczu
w Gitarama� (Coup of Gitarama), sta³y siê momentem prze³omo-
wym w procesie odzyskiwania niepodleg³o�ci Rwandy. W najwiêk-
szym skrócie mo¿na je zrelacjonowaæ nastêpuj¹co: wczesnym ran-
kiem 28 stycznia 1961 roku urzêdnicy lokalni z poszczególnych czê�ci
kraju, obligatoryjnie wezwani do uczestnictwa, udali siê do miejsco-
wo�ci Gitarama, po³o¿onej w odleg³o�ci niespe³na 50 km od Kigali,
w której mieszka³ Grégoire Kayibanda, jeden z liderów Partii Eman-
cypacji Ludu Hutu. Wiec zgromadzi³ oko³o 3 tys. cz³onków partii
i ponad 25 tys. widzów.

Proklamowano na nim istnienie Rwandy jako republiki demo-
kratycznej i suwerennej, wybrano prezydenta republiki, dokonano
promulgacji konstytucji, ustanowiono rz¹d, przeprowadzono po�red-
nie wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego i s¹du najwy¿szego,
zatwierdzono podzia³ administracyjny kraju. Zadeklarowano zara-
zem, i¿ Rwanda uznaje tymczasowe powiernictwo Narodów Zjedno-
czonych i Belgiê jako w³adzê administracyjn¹, wnioskuj¹c o rych³e
spotkanie reprezentantów Rwandy, Belgii i ONZ � obecnych
w Rwandzie jako Komisja Narodów Zjednoczonych, powo³ana do
¿ycia rezolucj¹ 1579.

Jesieni¹ tego samego roku ponownie, ju¿ oficjalnie i pod kontro-
l¹ Organizacji Narodów Zjednoczonych, w ca³ym kraju zosta³o prze-
prowadzone referendum, dotycz¹ce uzyskania niepodleg³o�ci oraz
okre�lenia ustroju rodz¹cego siê pañstwa. 25 wrze�nia 1961 roku
80% osób bior¹cych udzia³ w referendum opowiedzia³o siê za odrzu-
ceniem monarchii, a za przyjêciem ustroju republikañskiego, po-

18 Question of the future of Ruanda-Urundi. Interim report..., Annex XVI.
Copy of letter of convocation to the meeting of burgomasters and communal
councillors held at Gitarama on 28 January 1961.
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twierdzaj¹c tym samym styczniow¹ decyzjê spontanicznie zebranego
Zgromadzenia Narodowego. Równolegle z referendum przeprowa-
dzono wybory do przysz³ego parlamentu. Ostatecznie 1 lipca 1962
roku w Kigali odby³o siê uroczyste proklamowanie niepodleg³o�ci.
Jeszcze w tym samym roku Organizacja Narodów Zjednoczonych
cofnê³a Belgii mandat powierniczy, a tym samym decyzja Rwandyj-
czyków uzyska³a ostatecznie sankcjê miêdzynarodow¹.

Pomiêdzy ONZ a Rwand¹ rozpocz¹³ siê okres stosunków dwu-
stronnych, których podmiotami by³y z jednej strony organizacja
miêdzynarodowa o charakterze globalnym, z drugiej � suwerenne
pañstwo. W okresie kolejnych 28 lat, z punktu widzenia Rwandy,
relacje te polega³y zarówno na przyjmowaniu pomocy ekonomicznej,
jak i uczestnictwie jej przedstawicieli w pracach statutowych i ini-
cjatywach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zmiana charakteru tych relacji nast¹pi³a jesieni¹ 1990 roku,
gdy 1 pa�dziernika licz¹ce oko³o 4 tys. partyzantów oddzia³y Patrio-
tycznego Frontu Rwandy (RPF), organizacji militarnej uchod�ców
Tutsi, wkroczy³y z terytorium Ugandy, zajmuj¹c pó³nocno-wschodnie
obszary Rwandy.

Paradoksalnie, wybór daty ataku nie by³ przypadkowy i silnie
zwi¹zany z dzia³alno�ci¹ ONZ. W tych dniach w Nowym Yorku
odbywa³ siê pierwszy w historii ONZ �wiatowy Szczyt na rzecz
Dzieci (World Summit for Children), na którym przebywa³ ówczesny
prezydent Rwandy, Juvenal Habyarimana. Partyzanci RPF chcieli
wykorzystaæ nieobecno�æ w Kigali g³owy pañstwa, licz¹c na pe³ne
zaskoczenie armii rwandyjskiej i brak skoordynowanej obrony.

Pomijaj¹c militarne elementy rekonstrukcji ówczesnych zdarzeñ
i kryzysu, opanowanego przez interwencjê francusk¹, nie ulega
w¹tpliwo�ci, ¿e w pa�dzierniku 1990 roku ONZ nie potrafi³a zapa-
nowaæ nad sytuacj¹. Jedynym skutecznym wówczas jej dzia³aniem
by³a, zorganizowana w pierwszych dniach pa�dziernika, ewakuacja
przebywaj¹cych w Rwandzie Europejczyków, przeprowadzona spe-
cjalnie przys³anymi samolotami. Równie¿ przez kolejne trzy miesi¹-
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ce ONZ nie zdoby³a siê na ¿adne inne przedsiêwziêcie. Nic wiêc
dziwnego, ¿e inicjatywa rz¹du francuskiego, dotycz¹ca wys³ania ko-
lejnych si³ stabilizacyjnych do Rwandy musia³a siê spotkaæ z co
najmniej ostro¿nym zainteresowaniem odpowiednich agend ONZ,
które z czasem przekszta³ci³o siê w akceptacjê. Dzia³ania francuskie
otrzyma³y mandat ONZ, a tym samym sankcjê miêdzynarodow¹
jako akcja humanitarna, maj¹ca na celu ochronê ludno�ci cywilnej.
Podkre�lano, ¿e jest to interwencja o charakterze miêdzynarodo-
wym, niemaj¹ca charakteru interwencji zbrojnej, trwaj¹ca jedynie
do czasu ukoñczenia odpowiednich przygotowañ przez oddzia³y ONZ,
nie d³u¿ej jednak ni¿ dwa miesi¹ce. Oficjalnie celem interwencji
francuskiej mia³o byæ jedynie zapewnienie ochrony obcokrajowcom
i ewentualna ich ewakuacja. Nie jest tematem niniejszego artyku³u
ocena tej interwencji, która w rzeczywisto�ci nie mia³a wiele wspól-
nego z bezstronn¹ akcj¹ humanitarn¹. Wa¿ne natomiast, i¿ popiera-
j¹c akcjê francusk¹, ONZ sta³a siê za ni¹ wspó³odpowiedzialna
w aspekcie oceny politycznych skutków interwencji francuskiej.

Jednocze�nie rozpoczêto naciski dyplomatyczne, maj¹ce na celu
zmuszenie obu stron konfliktu rwandyjskiego do podjêcia rozmów.
Rozmowy rozpoczête w Brukseli kontynuowano w Pary¿u, a nastêp-
nie w miejscowo�ci Arusha, znajduj¹cej siê na terytorium s¹siadu-
j¹cej z Rwand¹ Tanzanii. Rozmowy te dosz³y do skutku przede
wszystkim wskutek ¿¹dañ Francji, Belgii oraz pañstw afrykañskich,
w�ród których zasadnicz¹ rolê odgrywa³y te, które odczuwa³y bezpo-
�rednie skutki destabilizacji w rejonie. By³y prowadzone pod egid¹
i przy ¿yczliwym wsparciu Organizacji Jedno�ci Afrykañskiej i Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych. Mimo ¿e inicjatywa rozmów zo-
sta³a narzucona z zewn¹trz, toczy³y siê nieoczekiwanie dobrze. Jed-
nym z pierwszych pomy�lnych ich rezultatów by³ fakt, i¿ w �lad za
swymi partnerami w rozmowach, przedstawiciele RPF zadeklarowa-
li zawieszenie broni (co nast¹pi³o 14 lipca) oraz wolê przekszta³cenia
siê z organizacji militarnej w partiê polityczn¹. Dalszy postêp pro-
cesu pokojowego zosta³ jednak zahamowany, przede wszystkim
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z powodu chwiejnej postawy prezydenta Juvenala Habyarimany, na
którego silny wp³yw wywierali przeciwnicy dzielenia siê w³adz¹.
Choæ rozmowy w Arushy prowadzone by³y nadal, prezydent Haby-
arimana, szanta¿owany bojkotem czê�ci cz³onków w³asnego gabine-
tu, zacz¹³ powoli wycofywaæ siê z przyjêtych zobowi¹zañ. Do braku
stabilizacji przyczyniali siê równie¿ nieop³acani od miesiêcy ¿o³nie-
rze armii rz¹dowej, obawiaj¹cy siê podpisania pokoju i demobiliza-
cji, która oznacza³a dla wiêkszo�ci pozbawienie jedynych �rodków do
¿ycia. Nic wiêc dziwnego, ¿e tej sytuacji obie strony konfliktu, �wia-
dome mo¿liwo�ci kolejnej konfrontacji, wzmacnia³y swe si³y. Stale
ros³a równie¿ liczba uciekinierów � zarówno Tutsi, jak i opozycjoni-
stów Hutu � którzy jednak po raz pierwszy w tym konflikcie stawali
siê uchod�cami we w³asnym kraju, chroni¹c siê w strefach kontro-
lowanych przez oddzia³y Frontu.

Umowa zosta³a jednak podpisana, 4 sierpnia 1993 roku, prze-
chodz¹c do historii pod nazw¹ porozumieñ z Arushy. W my�l wstêp-
nych warunków porozumienia � zak³adaj¹cego m. in. dopuszczenie
przedstawicieli Tutsi do wspó³rz¹dzenia krajem, co nast¹pi³oby po
raz pierwszy od 1962 roku � jego realizacjê mieli nadzorowaæ ¿o³nie-
rze Organizacji Narodów Zjednoczonych, którzy zast¹piliby oddzia³y
francuskie.

Jeszcze przed podpisaniem porozumienia, w czerwcu 1993 roku,
prezydent Ugandy, Yoweri Museweni poprosi³ ONZ o przys³anie
oddzia³u do monitorowania granicy ugandyjsko-rwandyjskiej, w celu
niedopuszczania do transportu broni i materia³ów wojennych dla
partyzantów z RPF. W tym celu zosta³a powo³ana misja UNOMUR
(United Nations Observer Mission in Uganda and Rwanda), ustano-
wiona rezolucj¹ Rady Bezpieczeñstwa z 22 czerwca 1993 roku19.
Mia³a to byæ klasyczna operacja pokojowa, skromna w zakresie
i rozmiarach, licz¹ca 81 nieuzbrojonych obserwatorów (którym towa-

19 Resolution 846 (1993) Adopted by the Security Council at its 3244th
meeting on 22 June 1993, S/RES/846 (1993).
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rzyszy³by miêdzynarodowy personel cywilny i miejscowy), stacjonuj¹-
ca po ugandyjskiej stronie granicy. Jej dowódc¹ zosta³ mianowany
Kanadyjczyk, gen. Romëo Dallaire. Jednak¿e najpierw przed³u¿aj¹-
ce siê k³opoty zwi¹zane z akceptacj¹ mandatu misji przez stronê
ugandyjsk¹ (misja rekonesansowa, wyl¹dowa³a w Kigali dopiero
19 sierpnia), a nastêpnie pocz¹tek ludobójstwa spowodowa³y, ¿e misja
ta, której prace zosta³y przewidziane na okres od czerwca 1993 roku
do wrze�nia roku nastêpnego, dzia³a³a o wiele krócej, ni¿ przewidy-
wa³ jej mandat. Ust¹pi³a znaczeniu drugiej, bardziej znanej, Misji
Pomocy dla Rwandy (United Nations Assistance Mission for Rwan-
da, UNAMIR), ustanowionej decyzj¹ Rady Bezpieczeñstwa ONZ z 5
pa�dziernika 1993 roku w celu nadzorowania realizacji procesu
pokojowego, ustalonego w ramach porozumieñ z Arushy. Równie¿
powierzona dowództwu genera³a R. Dallaire, pe³ni³a sw¹ funkcjê
w okresie od pa�dziernika 1993 do marca 1996 roku i w chwili
przybycia do Rwandy liczy³a 2548 ¿o³nierzy z 40 pañstw, nie licz¹c
personelu cywilnego20.

Misja ta mia³a odegraæ pierwszoplanow¹ rolê w przywracaniu
pokoju w Rwandzie. Pierwotnie celem ¿o³nierzy UNAMIR mia³a byæ
pomoc w zapewnieniu pokoju w stolicy kraju, Kigali oraz monitoro-
wanie procesu pokojowego, miêdzy innymi poprzez w³¹czenie siê
w tworzenie stref zdemilitaryzowanych oraz kontrolowanie procedur
demobilizacyjnych. Ponadto przewidywano nadzorowanie przebiegu
procesu rekonstrukcji w³adz pañstwowych i powrotu uchod�ców Tutsi,
pomoc w rozminowywaniu kraju oraz koordynacja pomocy humani-
tarnej. Niestety, celów tych nie uda³o siê zrealizowaæ. UNAMIR da³a
siê poznaæ �wiatu dopiero w drugiej, nieprzewidzianej w momencie
tworzenia, fazie jej dzia³alno�ci.

Jednym z czynników, które � jak dzisiaj podkre�la zarówno strona
rwandyjska, jak i gen. R. Dallaire � przyczyni³y siê do niepowodze-

20 Resolution 872 (1993) Adopted by the Security Council at its 3288th
meeting on 5 October 1993, S/RES/872 (1993); http://www.un.org/en/peaceke-
eping/missions/past/unamirF.htm [14.06.2011].
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nia misji w najtrudniejszych miesi¹cach ludobójstwa, by³o zlekcewa-
¿enie w Nowym Yorku ostrze¿enia, jakie zosta³o przekazane do
kwatery g³ównej Misji w Kigali w styczniu 1994 roku21. 10 stycznia
do pu³kownika Luca Marchala z oddzia³ów ONZ zg³osi³ siê informa-
tor o pseudonimie Jean-Pierre, podaj¹cy siê za by³ego cz³onka gwar-
dii prezydenckiej. Przekaza³ informacje, z których wynika³o, ¿e oko-
³o 1700 bojówkarzy z organizacji Interahamwe zosta³o poddanych
specjalnemu przeszkoleniu w obozach wojskowych, ¿e Interahamwe
prowadzi rejestracjê wszystkich Tutsi w Kigali, przygotowuj¹c plan
eksterminacji, zak³adaj¹cy zabicie 1000 ludzi na ka¿de 20 minut
akcji, a tak¿e zamordowanie ¿o³nierzy belgijskich z oddzia³ów
ONZ w celu zagwarantowania wycofania Belgii z Rwandy. Infor-
mator ponadto by³ gotów ujawniæ miejsca masowo sk³adowanej
broni, zezwalaj¹c na ujawnienie przekazanych danych, w zamian
za ochronê.

Dzieñ pó�nej, 11 stycznia, gen. R. Dallaire przes³a³ zaszyfrowa-
ny telegram do Nowego Yorku, przekazuj¹c swym prze³o¿onym uzy-
skane informacje. Telegram ten nie spowodowa³ po¿¹danej reakcji,
nie zezwolono nawet na kontrolê wskazanych magazynów broni.
Jak siê okaza³o trzy miesi¹ce pó�niej, informacje te by³y bole�nie
prawdziwe.

6 kwietnia, w pierwszych godzinach po zestrzeleniu prezydenc-
kiego samolotu, ofiarami skrytobójczych ataków stali siê zwolennicy
zawartego porozumienia, cz³onkowie nowo powo³anego rz¹du, w�ród
nich premier, Agathe Uwilingiyimana, pe³ni¹ca rolê tymczasowej
g³owy pañstwa, oraz wiêkszo�æ ministrów. Wraz z premier zginê³o
10 ochraniaj¹cych j¹ Belgów, ¿o³nierzy ONZ. Jak siê okaza³o kilka-
na�cie godzin pó�niej, próba zastraszenia Belgii okaza³a siê skutecz-
na; rz¹d belgijski nakaza³ wycofanie siê swoim ¿o³nierzom z Rwan-
dy. �mieræ Belgów przyczyni³a siê równie¿ do decyzji Rady

21 R. Dallaire, Shake Hands with the Devil: The Failure of Humanity in
Rwanda, New York 2004, s. 141 i nast.
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Bezpieczeñstwa ONZ o redukcji sk³adu osobowego misji, która nie
mia³a zreszt¹ kompetencji si³owego wymuszania realizacji porozu-
mienia pokojowego. Starania sekretarza generalnego ONZ Boutros
Boutros-Ghali�ego o rozszerzenie do 5,5 tys. ¿o³nierzy UNAMIR, nie
powiod³y siê z powodu braku zainteresowania interwencj¹ ze strony
pañstw zachodnich.

Stosowne posiedzenie Rady Bezpieczeñstwa ONZ odby³o siê
21 kwietnia. Opracowano na nim rezolucjê, w której napisano m.in.
o �przera¿aj¹cym potwierdzeniu ogromnej skali przemocy w Rwan-
dzie�, odpowiedzialnej za �mieræ tysi¹ca niewinnych cywilów, ³¹cznie
z kobietami i dzieæmi22. Zdecydowano jednak o redukcji si³ UNAMIR
i ograniczeniu przyznanego jej mandatu oraz pozostawieniu w Rwan-
dzie jedynie oddzia³u 270 ochotników z Ghany. Rada Bezpieczeñ-
stwa ONZ podjê³a jedynie decyzjê dotycz¹c¹ wprowadzenia embarga
na dostawy broni do Rwandy.

Nie by³a to z pewno�ci¹ decyzja ³atwa. W sytuacji, gdy wiêk-
szo�æ si³ miêdzynarodowych zosta³a wycofana z Rwandy po podpisa-
niu porozumienia pokojowego w Arushy, obawiano siê, i¿ oddzia³y
ONZ nie bêd¹ w stanie ochroniæ nawet swoich w³asnych placówek.
Zaledwie kilka dni temu zginêli ¿o³nierze si³ pokojowych, ochrania-
j¹cy dom premier Agathe Uwilingiyimany. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze
czynniki, a nie znajduj¹c sposobu rozwi¹zania kryzysu, podjêto de-
cyzjê o wycofaniu z Rwandy niemal ca³o�ci stacjonuj¹cych tam si³
pokojowych. Decyzji tej nie podporz¹dkowa³ siê gen. R. Dallaire,
Kanadyjczyk, dowodz¹cy si³ami pokojowymi ONZ w Rwandzie, któ-
ry dotychczas bezskutecznie alarmowa³ Nowy York o pomoc w sprzê-
cie i ludziach, a przede wszystkim o zmianê charakteru mandatu
powierzonej mu misji, by skutecznie móc opieraæ siê ekstremistom.
Gen. R. Dallaire odmówi³ wykonania rozkazu i pozosta³ w Rwandzie

22 Security Council Resolution 912 (1994) on adjustment of the mandate of
the UN Assistance Mission for Rwanda due to the current situation in Rwanda
and settlement of the Rwandan conflict / Adopted by the Security Council at its
3368th meeting, on 21 April 1994, S/RES/912 (1994).
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wraz z kilkuset ¿o³nierzami. Z mocarstw zachodnich zainteresowana
interwencj¹ by³a jedynie Francja; jej operacja o kryptonimie �Tur-
kus�, uzyska³a autoryzacjê Rady Bezpieczeñstwa ONZ (po zakoñcze-
niu operacji strefa kontrolowana przez Francuzów przesz³a pod
kontrolê si³ UNAMIR).

7 maja zdetronizowany król Kigeri V Ndahindurwa bezskutecz-
nie przemawia³ na sali obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ, orêdu-
j¹c o pomoc miêdzynarodow¹. W tym czasie, gdy w Rwandzie ginê³y
setki tysiêcy cywilów, politycy ONZ dyskutowali, czy w Rwandzie
zachodzi przypadek ludobójstwa. Sekretarz generalny ONZ Boutros
Boutros-Ghali odwa¿y³ siê u¿yæ tego wyra¿enia dopiero 4 maja.
Stosowny raport, potwierdzaj¹cy trwaj¹ce w Rwandzie ludobójstwo,
opracowany zosta³ dopiero 29 czerwca, przez wysokiego komisarza
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Cz³owieka, Rene Degni-
Segui, specjalnego wys³annika Komisji Praw Cz³owieka ONZ do
Rwandy.

Rada Bezpieczeñstwa ONZ dopiero w drugiej po³owie maja
wyda³a zgodê na rozszerzenie stanu liczbowego UNAMIR (5,5 tys.
¿o³nierzy), przyznaj¹c jej zarazem mandat na u¿ycie si³y. Armia
Stanów Zjednoczonych wypo¿yczy³a 50 opancerzonych transporte-
rów. Dostarczenie ich do Ugandy zajê³o jednak ponad miesi¹c.

W rzeczywisto�ci oddzia³y UNAMIR wzros³y liczebnie. dopiero
w sierpniu (do 3,5 tys.). By³a to przys³owiowa �musztarda po obie-
dzie� � po zamordowaniu 800 tys. do 1 mln Rwandyjczyków, prze-
jêciu w³adzy w stolicy przez zwyciêskie oddzia³y FRP, zawarciu
pokoju, i ukonstytuowaniu siê nowego rz¹du. Mandat misji zosta³
wówczas rozszerzony na ochronê uchod�ców, szkolenie policji, od-
budowê infrastruktury, pomoc humanitarn¹ � w takim kszta³cie
misja kontynuowa³a sw¹ obecno�æ w Rwandzie do kwietnia 1996
roku.

W listopadzie 1994 roku ONZ powo³a³a Miêdzynarodowy Trybu-
na³ Karny dla Rwandy (International Criminal Tribunal for Rwan-
da, ITCR). W �lad za t¹ decyzj¹ 9 lutego 1995 roku zosta³a opraco-
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wana rezolucja Rady Bezpieczeñstwa 978, dotycz¹ca zatrzymywania
na terenie pañstw cz³onkowskich osób podejrzewanych o udzia³
w ludobójstwie w Rwandzie23.

Konkluzje

Wobec ograniczeñ objêto�ciowych tej formy publikacji omówione
zosta³y jedynie wybrane w¹tki politycznego i militarnego zaanga¿o-
wania ONZ w Rwandzie. Oczywistym wnioskiem jest konstatacja,
¿e w omówionych przypadkach pope³niono wiele b³êdów w ocenie
sytuacji. Konstatacja ta zostanie uzupe³niona przez kilka refleksji.

Wspomniano ju¿, i¿ w wiêkszo�ci przypadków proces odzyskiwa-
nia niepodleg³o�ci krajów afrykañskich przebiega³ zupe³nie inaczej,
ni¿ przewidywa³y to scenariusze, przygotowywane przez pañstwa
administruj¹ce, we wspó³pracy z ONZ. Podobnie, w latach 1959�1962
spod kontroli Belgii i ONZ wymkn¹³ siê proces uzyskiwania niepod-
leg³o�ci Rwandy.

W powszechnej �wiadomo�ci przyjmuje siê, i¿ w latach 1990�1994
ONZ nie potrafi³a zapobiec najpierw eskalacji wojny domowej,
a nastêpnie potem ludobójstwu, przy czym ewakuacja oddzia³ów
niebieskich he³mów w 1994 roku nie zosta³a spowodowana pora¿k¹
militarn¹, tylko b³êdn¹ decyzjami, dotycz¹cym najpierw zlekcewa¿e-
niem informacji o przygotowywanej akcji masowej eksterminacji Tutsi,
a nastêpnie rozkazem wycofania siê oddzia³ów ONZ w chwili, gdy
oddzia³y te bez wiêkszych strat w³asnych mog³y przerwaæ rozpoczy-
naj¹ce siê ludobójstwo.

Operacja pokojowa w Rwandzie by³a dopiero trzeci¹ tego typu
operacj¹ w Afryce. Obie poprzednie równie¿ okaza³y siê nieskutecz-
ne. Po pora¿ce w Kongu nie anga¿owano si³ oenzetowskich w Afryce

23 Resolution 978 on arrest and detention of persons responsible for acts
within the jurisdiction of the International Tribunal for Rwanda /adopted by the
Security Council at its 3504th meeting, on 27 February 1995, S/RES/978 (1995).
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przez nastêpne 22 lata. Decyzjê o wys³aniu kolejnej misji pokojowej
podjêto dopiero u progu lat 90. Jej celem mia³o byæ zabezpieczenie
akcji humanitarnej w Somalii, któr¹ dotknê³a klêska g³odu, a przy-
sy³ana z zagranicy pomoc by³a systematycznie rozkradana. W ope-
racji Przywróciæ nadziejê (1992-1994; ostatnie odzia³y opu�ci³y kraj
na pocz¹tku 1995 roku) wziê³o w sumie udzia³ 36 tysiêcy ¿o³nierzy,
przy czym 2/3 kontyngentu dostarczy³y Stany Zjednoczone. Efekty
misji nie przynios³y jednak spodziewanych rezultatów, za� w pa�-
dzierniku 1993 roku zabito 18 ¿o³nierzy amerykañskich, co z pew-
no�ci¹ przyczyni³o siê do s³abego zaanga¿owania USA podczas kry-
zysu w Rwandzie24  .

UNOMUR postrzegana by³a pocz¹tkowo jako misja ³atwa, mar-
ginalna wobec misji prowadzonych w Somalii czy Bo�ni i Hercego-
winie, pieczêtuj¹ca sukces rokowañ, prowadzonych pod egid¹ ONZ,
rodzaj szansy na odbudowanie reputacji misji pokojowych.

Nie wiemy, dlaczego w Nowym Yorku nie potraktowano powa¿-
nie ostrze¿eñ gen. R. Dallaire, wysy³anych w styczniu 1994 roku.
Jak siê wydaje, znacz¹cym czynnikiem mog³a byæ niewiedza decy-
dentów na temat zaognienia stosunków w Rwandzie w przeci¹gu
ostatnich trzech lat. Jak pisze R. Dallaire, który sam mia³ spore
k³opoty w pozyskaniu wiedzy o kraju, do którego zosta³ wys³any;
Rwanda �[...] nigdy nie by³a wa¿na na tyle, ¿eby naukowcy na Za-
chodzie po�wiêcili jej swoje studia�25.

Kolejn¹ wa¿n¹ kwesti¹ jest próba odpowiedzi na pytanie,
w jakim stopniu racjê mia³ gen. R. Dallaire, który szacowa³, ¿e do
powstrzymania przemocy wystarczy³by mu oddzia³ 5 tys. ¿o³nierzy
oraz zgoda na u¿ycie si³y wobec ekstremistów.

24 Por. I. Popiuk Rysiñska, Dzia³alno�æ instytucji miêdzynarodowych na
rzecz pokoju i bezpieczeñstwa w Afryce, w: J.J. Milewski, W. Lizak (red.), Stosun-
ki miêdzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002, s. 303.

25 R. Dallaire, op. cit., s. 47; opinia ta prawdziwa jest odniesieniu do auto-
rów anglosaskich, niezaanga¿owanych politycznie we francuskojêzycznej by³ej
kolonii belgijskiej; przyp. aut.
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Z opini¹ t¹ nie zgadza siê Alan Kuperman, który uwa¿a, ¿e �[...]
nawet wiêksze si³y przyby³yby zbyt pó�no, by uratowaæ choæ po³owê
ofiar�26. Wed³ug jego obliczeñ 3/4 ofiar Tutsi zginê³oby, nawet gdyby
Zachód rozpocz¹³ skuteczn¹ interwencjê natychmiast po otrzymaniu
informacji. Lawina wydarzeñ runê³a zbyt szybko, by daæ szansê
skutecznej interwencji, nawet gdyby takowa nast¹pi³a. Sam jednak
przyznaje, ¿e dopiero w drugim tygodniu ludobójstwa gwa³townie
zwiêkszy³a siê liczba ofiar i przynajmniej czê�æ z nich mog³a byæ
ocalona, za� szacunkowa 1/4 potencjalnie uratowanych to 125 tys.
ludzkich istnieñ.

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e Organizacja Narodów Zjednoczonych
nie sprosta³a wymogom tragedii rwandyjskiej. W latach nastêpnych
�wiat próbowa³ naprawiæ pope³nione b³êdy, anga¿uj¹c siê z pomoc¹
humanitarn¹ i przy odbudowie kraju. Ocena tych dzia³añ bywa
w wiêkszo�ci przypadków pozytywna, choæ pojawia³y siê kontrower-
sje, dotycz¹ce form pomocy uchod�com Hutu w Kongu, a tym sa-
mym, po�rednio, udzielaniu pomocy odbudowywanym przez nich
oddzia³om militarnym.

Prawdziwy niepokój wzbudzi³y natomiast doniesienia z pocz¹t-
ków pa�dziernika 2010 roku, kiedy czê�ciowo odtajniono niepubliko-
wany dot¹d raport ONZ z 1994 roku. Znalaz³y siê w nim oskar¿enia
wobec ¿o³nierzy RPF, którzy posuwaj¹c siê w zwyciêskim marszu,
mieli metodycznie zabijaæ nieuzbrojonych, uciekaj¹cych cywilów Hutu,
w tym równie¿ kobiety i dzieci. Wed³ug autorów raportu, liczba
zabitych przez nich Hutu, w okresie od kwietnia do wrze�nia 1994
roku, mie�ci³a siê w przedziale 20 do 35 tys. Bez wzglêdu jednak na
zasadno�æ tych oskar¿eñ, trudno oceniæ racje polityków, ujawniaj¹-
cych tre�æ raportu po 16 latach od jego powstania. Doda on z pew-
no�ci¹ argumentów, protestuj¹cym przeciwko jednostronnemu wska-
zywaniu ofiar ludobójstwa 1994 roku lecz nie przys³u¿y siê sprawie
pojednania narodowego.

26 A.J. Kuperman, The Limits of Humanitarian Intervention: Genocide in
Rwanda, Washington 2001, s. 2 i nast.
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THE ROLE OF THIRD PARTIES IN SHAPING
INTERNAL RELATIONS WITHIN A SOVEREIGN

COUNTRY � THE UN TOWARDS RWANDA
(1959�2010)

SUMMARY

In the period 1959�1962 the United Nations actively assisted
Rwanda in the process of gaining independence. Their mutual rela-
tions continued after Rwanda became an independent country and
were based on the UN providing economic support to Rwanda and
Rwanda�s representatives taking part in the UN�s initiatives and
statutory work. In the early 1990»s, after the outbreak of a civil war
in Rwanda, the UN presided conciliatory actions. Those actions ended
up in a failure, both moral � which resulted in a breakdown of the
peace process in April 1994, and military � which resulted in
a dramatic decision of withdrawing the UN forces from Rwanda in
face of genocide ravaging the country. After 1994 the UN took part
in humanitarian actions helping Rwandans to rebuilt their country.
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