EXTRA TEKSTEN
PROPAGANDA

VOORBEELD VAN
EXTREMISTISCHE
PROPAGANDA IN RWANDA
Op 6 december 1990 publiceerde Kangura («Word
wakker») nr. 6, een extremistisch tijdschrift dat dicht bij
de machthebbers stond, de «10 geboden van de Hutu».
1. Iedere Hutu moet beseffen dat een Tutsi-vrouw zich
altijd en overal inzet voor het belang van haar Tutsi-gemeenschap. Daarom moeten we iedere Hutu als verrader
beschouwen die:
- met een Tutsi-vrouw trouwt;
- een Tutsi-vrouw in bescherming neemt;
- een Tutsi-vrouw als secretaresse of als concubine heeft.

7. Het Rwandese leger moet uitsluitend uit Hutu’s bestaan.
Dat heeft onze ervaring met de Oktoberoorlog ons geleerd.
Geen enkele militair mag met een Tutsi-vrouw trouwen.
8. De Hutu’s moeten ophouden medelijden te hebben
met de Tutsi’s.

3. Hutu-vrouwen, wees waakzaam en probeer je mannen,
broers en zussen tot rede te brengen.

9. De Hutu’s moeten overal, verenigd en solidair zijn en
zich bekommeren om het lot van hun Hutu-broers. De
Hutu’s in en buiten Rwanda moeten voortdurend vrienden
en bondgenoten zoeken voor de Hutu-zaak – te beginnen bij hun Bantoe-broers. Ze moeten voortdurend de
Tutsi-propaganda weerleggen. De Hutu’s moeten streng
en waakzaam zijn ten opzichte van hun gemeenschappelijke Tutsi-vijand.

4. Iedere Hutu moet beseffen dat elke Tutsi oneerlijk is
in zakelijke aangelegenheden. Hij streeft alleen naar de
overheersing van zijn etnische groep.

10. De maatschappelijke revolutie van 1959, het referendum van 1961 en de Hutu-ideologie moeten op ieder
niveau aan iedere Hutu worden onderwezen:

Bijgevolg is iedere Hutu een verrader:

Iedere Hutu moet deze ideologie op grote schaal
verspreiden;

2. Iedere Hutu moet beseffen dat onze Hutu-meisjes
waardiger zijn en zich meer bewust zijn van hun rol als
vrouw, als echtgenote en als moeder. Als ze al niet mooier
zijn, zijn ze goede secretaresses en zijn ze eerlijker!

als hij zaken met de Tutsi’s doet;
als hij zijn geld of het geld van de staat in een onderneming van een Tutsi investeert;

Iedere Hutu die zijn Hutu-broer vervolgt omdat hij
deze ideologie heeft gelezen, verspreid en onderwezen,
is een verrader.

als hij zakelijke gunsten aan Tutsi’s verleent (toekennen
van importvergunning, leningen bij de bank, bouwpercelen, openbare opdrachten,…).
5. Strategische posities in de politiek, bij de overheid, in
het leger en in de veiligheidssector moeten aan Hutu’s
worden toevertrouwd.
6. De onderwijssector (leerlingen, studenten, leerkrachten)
moet voornamelijk uit Hutu’s bestaan.

rcn-ong.be

