1994, efter mordet på President Habyalimana som framkallade folkmordet på
tutsier och massakrerna på de opponerande hutuer i Rwanda, flydde en majoritet
invånare - civilpersoner och militärer, skyldiga till brott eller inte - till
grannlandet Zaire för att stanna på den gemensamma gränsen.
1996 skickade den makthavande FPR (Rwandiska Patriotiska Fronten) i Kigali
den Rwandiska Patriotiska Armén för att ”svepa bort”, dvs tillintetgöra,
flyktinglägren som FPR likställde med folkmord. En miljon hutuflyktingar måste
alltså återvända hem till Rwanda, medan de övriga hundratals tusen snabbt måste
tränga in i det stora landet Zaire (nuvarande Demokratiska Republiken Kongo).
Flyktingarna blev dödade av sina förföljare i Rwandiska Patriotiska Armén
(APR) eller absorberades av den zairiska djungeln, eller gick under av trötthet,
hunger, törst, sjukdomar och övriga fysiska och psykiska lidanden.
De överlevande flyktingarna- de starkaste eller lyckligaste flyktingarna- nådde
strandområdena till Zaire efter att ha undgått bakhåll av APR i Kashusha, Shanje,
Hombo, Itebero, Tingitingi, Lubutu, Obilo, Km 52, Mbandaka och många andra
lägerplatser som blivit glömda massgravar.
Författaren berättar här sin egen överlevnadshistoria. Hans synpunkter är förvisso
problematiska och det som blev osagt sades sedan i hans vittnesmål. Han har
förmågan att avslöja för världen såväl vad de stora medierna som vad de
internationella institutionerna med vett och vilja har försummat: ett
programmerat blodbad utfört av den tutsimilitära regimen i Kigali, mänskliga
förbrytelser som hittills är förnekade.
Benoît Rugumaho, svensk, men ursprungligen från Rwanda, är
född 1966. Sedan 1998 är han flykting i Sverige, där han fick
fortsätta sin högskoleutbildning. Fil. kandidatexamen i språk och
afrikansk litteratur vid Rwandas nationella universitet, fil.
Magisterexamen vid franska sektionen vid Linköpings universitet,
Master of education vid Linköpings universitet, betyg i etnicitet och
internationell migration vid Linköpings universitet, FN-kunskap
vid Linköpings universitet. Expert på Rwanda och författaren.
Benoît kämpar för enhet, försoning och fred i Rwanda.
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