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— Jeg kan ikke tenke
meg et mer upassende
land å sende asylsøkere til
Britene har inngått en avtale med Rwanda om å sende asylsøkere dit. Frp ønsker å gjøre det
samme her hjemme. Slike avtaler legitimerer et brutalt regime, sier forfatteren Michela Wrong.

Av Tove Gravdal
og Tereza Červeňová (foto)

N

yttårsaften 2013 ble Rwandas tidligere spionsjef Patrick Karegeya kvalt
på et hotellrom i Sør-Afrika. Mordet
er aldri blitt oppklart, men i boken
Do Not Disturb sannsynliggjør den
britiske journalisten Michela Wrong
at Karegeya ble drept på ordre fra hans tidligere
sjef, president Paul Kagame.
Drapet førte til at Wrong bestemte seg for å
skrive om hvordan Rwanda, en vestlig bistands
yndling, var blitt et fryktbasert autokrati. Frigjøringsbevegelsen Rwandas patriotiske front
(RPF) hadde hele verdens sympati da den tok
makten i juli 1994 og gjorde slutt på et av de verste folkemord i forrige århundre. Ekstremister
fra den etniske gruppen hutu hadde da drept
opp mot én million tutsier og moderate hutuer
i løpet av tre måneder.
RPF-leder Kagame ble landets sterke mann
etter folkemordet, og han ble president fra 2000.
Karegeya ledet den militære etterretningen og
var en av Kagames viktigste medarbeidere. I
2007 rømte han landet, i likhet med flere RPFtopper som mislikte den autoritære dreiningen.
Men Kagames agenter har fotfulgt dem i eksil –
i Karegeyas tilfelle endte det med drap.
Michela Wrong rapporterte om folkemordet
i Rwanda for Reuters og BBC, senere ble hun
korrespondent for Financial Times i Nairobi. I
likhet med andre vestlige observatører trodde
hun at RPF og Kagame ville gjøre slutt på volden og føre Rwanda i demokratisk retning. Troen
ble styrket av tilsynelatende høy økonomisk
vekst, rask digitalisering og stor kvinneandel i
det politiske liv. Wrong møtte Kagame flere ganger, og likte hans direkte talemåte.
– Men jeg innser i ettertid at han kunne fortelle deg rene løgner. Og etter hvert kom det stadig flere bevis på at det foregikk brutale menneskerettighetsbrudd i Rwanda, sier Wrong i et
videointervju fra London.
Fengslet nasjonalhelt
I neste uke skal Wrong delta på konferansen Oslo
Freedom Forum sammen med datteren til Paul
Rusesabagina, hotelleieren som berget flere hundre menneskeliv under folkemordet, og som ble
portrettert i Hollywood-filmen Hotel Rwanda i
2004. Han var en folkehelt som ble kritisk til
Kagame og endte i eksil i Texas. I 2020 ble han

lurt hjem til Rwanda, hvor han nå er dømt til 25
års fengsel, anklaget for terrorisme.
– Hendelsen viser hvordan Kagame gjerne
bruker flere år på å sette opp feller for sine fiender, sier Wrong. Rusesabagina lot seg overtale
av en prest han stolte på, til å bli med til Burundi
på en foredragsturné. I stedet ble han fløyet til
Rwanda. Drapet på Karegeya skjedde ved at han
ble lurt av en ung mann fra Rwanda som hadde
pleid kontakt med ham gjennom flere år.
Tross fengslingen av hotell Rwanda-helten
og de mange rapportene om hvordan opposisjonen knebles, inngikk regjeringen i London nylig
en avtale om å sende asylsøkere fra Storbritannia til Rwanda. Danmark forhandler om en tilsvarende avtale, og Fremskrittspartiet ønsker at
Norge skal gjøre det samme.
– Jeg kan ikke tenke meg et mer upassende
land å sende asylsøkere til, sier Wrong, og viser
til Kagames mange menneskerettighetsbrudd
og hvordan han har destabilisert hele regionen
i mange år.
– Rwanda er dessuten Afrikas tettest befolkede land. Disse avtalene er veldig kyniske og
vil bare legitimere Kagames regime, ifølge forfatteren.
Putin-metoder
Russiske agenter har tatt livet av regimekritiske
russere i eksil, til kraftig fordømmelse fra vestlige land. Rwanda har brukt samme metoder og
sluppet sanksjoner. Ifølge Wrong ligger mye av
forklaringen i skyldfølelse: Omverdenen lot folkemordet skje uten å stanse det – en FN-styrke
som var i Rwanda i 1994, fikk aldri mandat til å
gripe inn overfor morderne.
– Rwanda spiller kynisk på denne skyldfølelsen. Hver gang Kagame eller noen andre i regimet blir kritisert, viser de til at dere sviktet oss.
Dere forlot oss da massakrene startet, hvordan
våger dere å kritisere oss for hvordan vi styrer
landet, sier Wrong.
I Rwandas hovedstad Kigali er det reist et minnesmerke og museum over folkemordet, som er
laget etter modell av Yad Vashem, holocaust-minnesmerket i Israel. Det er et hjerteskjærende sted,
laget med de beste hensikter, påpeker forfatteren.
– Det første som skjer når viktige personer
kommer til Rwanda, er at de blir tatt med til minnesmerket. Alt de hører og ser etterpå, blir forstått innenfor dette rammeverket, sier Wrong.
For ett år siden besøkte Emmanuel Macron
museet i Kigali. Frankrike støttet hutu-regimet
som oppmuntret og langt på vei planla folke-
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landets president Paul
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Hans svar var å spre løgner
om at Wrong var spion og
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han tok livet av.
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mordet, og etter RPFs maktovertagelse ble forholdet mellom Frankrike og Rwanda særdeles
anstrengt. Under besøket erkjente Macron ansvar,
men la til at Frankrike ikke var medskyldig i folkemordet. Ved å strekke ut hånden til Kagame
gjentar Macron feilen fra 1994, ifølge Wrong.
Han støtter et autoritært regime ledet av en president med blod på hendene.
– På et tidspunkt hvor amerikanere og briter
viste tegn til alvorlig bekymring over Kagames
menneskerettighetsbrudd, kom Frankrike ham
til unnsetning, påpeker hun.
Omverdenen vet lite om Rwanda – de fleste
forbinder landet kun med folkemordet, og har
en formening om at det ble stanset av Kagame,
som nå styrer landet svært effektivt. Denne fremstillingen av Rwanda blir vedlikeholdt ved hjelp
av vestlige PR-byråer.
– Gjennom flere år har Rwanda inngått dyre
kontrakter med lobbyister og PR-byråer som
driver omdømmebygging. Effekten er åpenbar.
De er veldig gode til å velge temaer med omhu
og å utforme et budskap som appellerer til vestlige følelser, sier Wrong.
Hun er forundret over at vestlige land, som
siden 1994 har gitt store summer til Rwanda,
ikke reagerer.

– Det er fullstendig upassende at Rwandas
myndigheter bruker titusener av pund hver
måned på å betale for PR-råd fra vestlige selskaper.
Ved siden av skyldfølelsen trekker Wrong
frem en form for myk rasisme som forklaring på
at Kagame slipper unna, altså en oppfatning av
at vold er en del av afrikanske lederes maktutøvelse. I tillegg har Kagame greid å gi inntrykk av
at han kan løse problemer vestlige ledere ikke
ønsker å ta i. Han sender soldater for å nedkjempe væpnede jihadister i Mosambik, og
Rwanda er en av de største bidragsyterne til FNs
fredsbevarende operasjoner.
– Avtalen om å sende asylsøkere til Rwanda
er typisk. Kagames budskap er at dere har et problem med migrasjon, jeg fikser det. Prisen er å
lukke øynene for Kagames menneskerettighetsbrudd, alle drapene og forsvinningene, og det
faktum at det hverken er frie valg eller en fri
presse i landet, sier Wrong.
Kagames løgner
Wrong jobbet i fire år med Rwanda-boken, som
ble utgitt i mars i fjor. Kartleggingen av det undertrykkende fryktregimet fikk president Kagame
til å gå til motangrep. I et tv-intervju i septem-
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Rwandas sterke
mann: Michela Wrong var
blant dem som trodde at
president Paul Kagame ville
føre Rwanda i demokratisk
retning. Slik gikk det ikke.
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Kagame bruker
gjerne flere år
på å sette opp
feller for sine
fiender.
Michela Wrong, forfatter

ber antydet han at Wrong var betalt av «sponsorer i nord», det vil si nabolandet Uganda, og at
hun hadde vært Karegeyas elskerinne.
– Jeg ble ganske ulykkelig av å høre presidenten i et land spre slike løgner om meg, sier Wrong,
som har tatt sine forholdsregler. Hun inviterer
aldri kilder fra Rwanda hjem til seg, selv om de
er Kagames motstandere. Hun skrev boken og
lagret og transkriberte alle intervjuer på en datamaskin som aldri ble koblet til internett. Under
arbeidet hadde hun mareritt om natten.
– Jeg kunne våkne av at jeg skrek og trodde
det var noen i rommet. Det har jeg aldri opplevd
før, sier Wrong.
Marerittene hadde en forklaring. Veldig mange
av kildene i boken hennes er anonyme, og i flere
tilfeller hvor folk var villige til å stå frem, måtte
hun advare dem om risikoen ved å gjøre det.
Rwandas sikkerhetstjeneste kunne utsette dem
for represalier, selv utenfor Rwanda. «Frykt viste
seg å bli det største hinderet i grunnlagsarbeidet»,
skriver Wrong.
– Alle de anonyme kildene hemmer selv
følgelig troverdigheten i boken min. Det er lettere for folk å formidle rykter og sladder når du
ikke kan gå til en annen kilde og si at «den og
den sa det» for å dobbeltsjekke. Men jeg kunne
virkelig ikke identifisere mange av kildene, det
var for risikabelt for dem, sier Wrong. Hun har
mindre forståelse for at vestlige akademikere
med Rwanda-ekspertise ikke ville identifiseres.
– Det var eksperter som for eksempel tvilte
på troverdigheten i statistikken om økonomisk
vekst i Rwanda. De ville ikke risikere å miste
konsulentoppdrag eller å bli strøket fra å delta
på konferanser i landet. Når jeg har fremført
deres kritikk, vil de ikke støtte meg offentlig, sier
Wrong.
Hun har som journalist besøkt Rwanda mange
ganger og var der sist i 2016. Men hun valgte å
avlyse en reise i sluttfasen av arbeidet med boken.
– Jeg visste at det var kontakt mellom regimet og eksilmiljøet, slik at Kagames folk kjente
til at jeg hadde truffet Karegeyas enke og andre
ledende opposisjonelle. Hvis jeg dro til Rwanda,
ville jeg bli nøye overvåket. Etter hvert ble jeg
redd for å dra, hvorfor skulle jeg ta den risikoen?
– Du kjenner Afrika godt, men du er likevel en
hvit europeer som kan anklages for å moralisere
over afrikanske land og deres ledere. Hva sier du
til den kritikken?
– Den irritasjonen har alltid vært der, og er
sterkere nå enn før. Jeg forstår kravet om at afrikanere skal fortelle Afrikas historie. Men demokratiet er på tilbaketog i verden, og særlig i Afrika.
Det innebærer at afrikanske journalister blir
fengslet, drept, drar i eksil eller påfører seg selvsensur. Det er vanskelig og risikabelt for dem å
si noe kontroversielt. Det er enklere for meg som
kommer utenfra, sier Wrong.
Tittelen på Rwanda-boken viser til skiltet som
ble hengt på Karegeyas dør etter drapet: Do Not
Disturb. Først langt utpå nyttårsdagen i 2014 ble
liket funnet. Boken med den dramatiske historien om Karegeya og Rwanda selger godt i Afrika.
Det samme gjør Wrongs tidligere bøker, deriblant Our Turn to Eat fra 2009, som handlet om
korrupsjon i Kenya.
– Det beste komplimentet jeg får, er når noen
fra Kenya, Rwanda eller Uganda sier til meg at
de liker det jeg skriver og peker på at bøkene er
viktige, sier Michela Wrong.

