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1. Película

títuLo

Hotel Rwanda

ficha técnico-artística

Ano: 2004
Países: Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos e Italia
Dirección: Ferry George
Produción: A. Kitman Ho; Terry George
Guión: Keir Pearson; Terry George
Música: Andrea Guerra; Rupert Gregson-williams; Afro Celt Sound System
Elenco: Don Cheadle (Paul Rusesagabina); Nick Nolte (coronel Oliver); Sophie Okone-
do (Tatiana); Joaquin Phoenix (Jack); Desmond Dube (Dube), David O’Hara (David), 
Cara Seymour (Pat Archer), Fana Mokoena (xeneral Augustin Bizimungo), Hakeem 
Kae-Kazim (George), Tony Kgoroge (Gregoire) e Ofentse Modiselle (Roger).
Duración: 122 minutos
Premios: Proposta a tres premios óscar 2005: mellor actor (Don Cheadle); mellor 
actriz de elenco (Sophie Okonedo); mellor guión orixinal. Gañadora AFG People’s 
Choice Award Toronto International Film Festival. Gañadora Audience Award Best 
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Feature AFI Festival 2004. Gañadora One of the top films of the year National Board 
of Review. Gañadora Stanley Kramer Award, Producers Guild Awards. Gañadora IFP 
Gotham Awards Actor of the Year. Proposta a tres globos de ouro 2005: mellor canción 
orixinal, mellor actor (Don Cheadle) e mellor película.

sinopse

Rwanda, primavera 1994. A unhas horas da sinatura dos acordos de paz de Arusha, 
certos acontecementos preocupantes comezan a perturbar a vida do país. Tras a sinatura 
dos devanditos acordos, o atentado que causa a morte do presidente ruandés motiva 
que soldados hutus instiguen por radio a “erradicar a invasión asasina dos tutsis” o cal 
provoca, de inmediato, o inicio da matanza.

Paul Rusesabagina, hutu e xerente do hotel Mille Collines, propiedade das aeroliñas 
belgas Sabena, vese persoalmente involucrado no conflito cando ameazan a súa muller 
tutsi, os seus fillos e veciños. Paul logra protexer os seus no hotel, ao que comezan a 
chegar miles de persoas pedindo auxilio e logra, tamén, sortear os primeiros obstáculos 
mediante o suborno, coa esperanza de que as forzas internacionais cheguen en calquera 
momento para evitar a guerra civil. Porén, a situación recrúase...

A película baséase en feitos reais. Paul Rusesabagina recibiu o 15 de xuño de 2005 
o Premio Humanitario do Alto Comisionado de Nacións Unidas para os Refuxiados 
(ACNUR), a primeira vez que o organismo concedía tal distinción.

2. Temática xurídica

Palabras clave: soberanía estatal; principio de non-intervención; Organización das Na-
cións Unidas; mantemento/imposición da paz; dereito internacional humanitario; tribu-
nais penais internacionais.

Nesta película póñense de manifesto as dificultades e limitacións, tanto políticas como 
xurídicas, ante as que se atopa o dereito internacional á hora de facer respectar os de-
reitos humanos en situacións de conflito. Así mesmo, permite reflexionar outras dúas 
importantes cuestións: o papel da ONU neste tipo de situacións e o axuizamento das 
persoas responsables destes crimes por tribunais internacionais.
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3. Comentario

antecedentes e desencadeante do Xenocidio

A seguir, presentamos un resumo elaborado a partir dos parágrafos 78-111 da primeira 
sentenza ditada polo Tribunal Penal Internacional para Ruanda (decisión do 2 de setem-
bro de 1998, asunto contra Jean-Paul-Akayesu).

Durante o período precolonial e colonial (Alemaña: 1897-1917; Bélxica: 1917-1962) 
Ruanda estaba gobernada por unha monarquía que contaba co apoio da nobreza tut-
si. A distinción hutu/tutsi baseábase máis na pertenza a clans familiares que a grupos 
étnicos. Por iso, un hutu podía chegar a pertencer aos tutsis e viceversa (segundo se 
converter en rico ou pobre; ou, tamén, por matrimonio). Tanto a colonización alemá 
como belga, aínda que só nun primeiro tempo polo que se refire á belga, se apoiou 
nunha elite composta esencialmente de tutsis. Os colonos consideraban que os tutsis, 
que eran os que máis se parecían a eles pola estatura e a cor de pel, eran, por esta razón, 
máis intelixentes e estaban máis capacitados para gobernaren.

A comezos dos anos 30 os colonos belgas decidiron establecer unha distinción perma-
nente e clasificar a poboación en tres grupos supostamente “étnicos”: os hutus (preto 
do 84% da poboación), os tutsis (aproximadamente o 15%), e os twas (preto do 1%). 
Instituíuse, así mesmo, unha carta de identidade para cada ruandés en que figuraba a 
súa pertenza “étnica”; esta mención á identidade étnica non foi abolida até despois dos 
tráxicos acontecementos de 1994.

Desde finais dos anos 40, co movemento da descolonización, os tutsis decatáronse de 
que podían tirarlle moito proveito á súa situación privilexiada e tentaron desmarcarse 
da tutela política belga. Estas veleidades de independencia provocaron un cambio de 
alianzas –dos tutsis aos hutus– por parte de Bélxica.

Baixo a presión do Consello de Administración Fiduciaria da ONU e enmarcado no 
cambio de alianza ao que nos acabamos de referir, Bélxica permitiu o acceso dos hutus 
ao ensino e á Administración.

En 1956, e en cumprimento das orientacións dadas polo Consello de Administración Fi-
duciaria de Nacións Unidas, Bélxica institúe o sufraxio universal para a renovación dos 
órganos locais. Estas eleccións deron lugar a un voto puramente étnico, que lles asegurou 
unha forza maioritaria aos hutus que, deste xeito, se deron conta da súa forza política.
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Contra 1957 naceron as primeiras formacións políticas e, como era de agardar, respon-
dían máis a consignas étnicas que ideolóxicas.

O 1 de xullo de 1962 proclámase a independencia de Ruanda. Nacía así a Primeira 
República, cuxo presidente era o dirixente do partido hutu maioritario.

A vitoria dos partidos hutus conduciu moitos tutsis ao exilio cara aos países veciños, 
desde os cales realizaban incursións en Ruanda; cada ataque dos exiliados era seguido 
de represalias contra os tutsis que vivían en Ruanda.

Non tardaron en se producir diferenzas dentro do poder hutu, problemas que conduci-
ron a unha situación de anarquía que permitiu ao xeneral Habyarimana, xefe do exér-
cito, tomar o poder a través dun golpe de estado, o 5 de xullo de 1973, e proclamar, así, 
a disolución da Primeira República e a instauración da Segunda República.

Seguindo unha tendencia habitual nesta época en África, o presidente Habyarimana 
instaura un sistema dun partido único creando o Movemento Revolucionario Na-
cional para o Desenvolvemento (MRND), do cal todos os ruandeses eran membros 
automaticamente.

A chegada ao poder de Habyarimana suscitara moitas expectativas no interior e exterior 
do país, mesmo entre os tutsis. Con todo, aínda que nos seus inicios o réxime se des-
marcou da anterior política antitutsi, cos anos volveuse claramente antitutsi e mesmo 
estendeu a política de discriminación respecto a aqueles hutus que non pertencían á 
rexión do presidente. A crecente oposición de ambos os grupos (hutus discriminados e 
tutsis) foi debilitando o poder de Habyarimana até alcanzar o seu punto álxido o 1 de 
outubro de 1990 co ataque perpetrado desde Uganda pola Fronte Patriótica Ruandesa 
(FPR), partido creado polos exiliados tutsis en Uganda co obxectivo de regresaren a 
Ruanda. Ante estes feitos, xunto coa presión social e dos investidores, o presidente 
Habyarimana viuse obrigado a aceptar o multipartidismo. Mais como o presidente 
se seguía a opor ao retorno dos exiliados tutsis, a FPR continuou realizando ataques 
armados e chegou mesmo a se aliar politicamente cos partidos da oposición. Así foi até 
que, baixo presión da oposición, o MRND aceptou negociar coa FPR un cesamento 
do fogo en xullo de 1992, a través dos primeiros acordos de Arusha que supuñan un 
recoñecemento tácito ao control da FPR sobre o nordés do país, alén de establecer un 
goberno e unha asemblea de transición, con participación da FPR en ambos os órganos; 
aínda que a experiencia demostrou que o presidente aceptara tales acordos obrigado e 
forzado, e que nunca tivera a intención de os respectar. Así se oficializaba a participa-
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ción dos tres bandos protagonistas: o do presidente Habyarimana, o bando da oposición 
interior e o da FPR.

Porén, a FPR nunca renunciara aos seus obxectivos de tomar o poder e multiplicou os 
seus ataques militares. O ataque masivo do 8 de febreiro de 1993 estragou gravemente 
as relacións da FPR cos partidos de oposición hutu, o que lle deu a oportunidade ao pre-
sidente Habyarimana para chamar á unidade de todos os hutus. Así comeza a prevalecer 
o vínculo baseado na identidade hutu sobre os intereses políticos. Deste modo, os tres 
bloques políticos citados deixan paso a só dous bloques étnicos: a FPR, que agrupaba 
os tutsis, e os demais partidos, integrados esencialmente por hutus.

Un elemento esencial do proceso de transformación do conflito económico, social 
e político en conflito étnico foi a chamada “política do espello”, consistente en lles 
atribuír aos outros os actos que un mesmo cometía, o que deu lugar á comisión de 
múltiples matanzas.

O 4 de agosto de 1993, o goberno ruandés e a FPR asinan os acordos finais de Arusha 
e poñen, así, fin á guerra comezada o 1 de outubro de 1990. Tales acordos prevían o 
seguinte: a creación dun goberno de transición con participación da FPR, a integra-
ción dos dous exércitos existentes (13 000 soldados da FPR e 35 000 das FF. AA. de 
Ruanda), a creación dunha zona desmilitarizada entre a zona nordés controlada pola 
FPR e o resto do país, e o despregamento, en catro fases, dunha forza de mantemento 
da paz das Nacións Unidas cun mandato de dous anos (Misión das Nacións Unidas para 
a Asistencia a Ruanda, MINUAR).

O 23 de outubro de 1993, o presidente de Burundi, que era hutu, é asasinado durante un 
intento de golpe de estado por militares tutsis de Burundi. Este asasinato foi aproveita-
do en Ruanda polos extremistas hutus para mostraren que era imposible entenderse cos 
tutsis, que sempre tentarían destruír os hutus. Así mesmo, o asasinato serviulle de pre-
texto ao presidente de Ruanda, Habyarimana, para denunciar os acordos de Arusha.

En febreiro de 1994 varios dirixentes de partidos afíns ao presidente foron asasinados, 
o que levou ás xuventudes dos partidos hutus radicais (que actuaban como milicias 
baixo os nomes de “Interahamwe” e “Impuzamungambi”) a masacraren na capital (Ki-
gali) a poboación tutsi e hutu opositora a Habyarimana.

O ministro belga de Asuntos Exteriores informou o seu representante ante a ONU do 
agravamento do conflito indicando que “podería desembocar nunha explosión de vio-



Jorge Quindimil López e Marta Sobrido Prieto

94

lencia irreversible”. Tamén o xeneral Dallaire, comandante da MINUAR, alertara a 
ONU en Nova York do descubrimento de zulos de armas e solicitara un cambio de 
normas no seu mandato que lle permitise á MINUAR actuar ante esta situación, o cal 
lle foi denegado.

En marzo de 1994, xa non funciona o goberno en transición, de modo que Ruanda se 
sitúa ao bordo da quebra, o que leva aos doadores de fondos internacionais e aos países 
veciños a exerceren presión no presidente Habyarimana para que aplique os acordos de 
Arusha. O 4 de abril, o presidente e outros xefes de Estado da rexión reúnense na veciña 
Tanzania para discutiren a aplicación dos acordos de paz.

O avión que levaba os presidentes de Ruanda e de Burundi, de volta aos seus países tras 
a reunión, estrelouse preto do aeroporto da capital ruandesa (Kigali) sen que houbese 
superviventes. De inmediato, o exército ruandés e as milicias hutus bloquearon todas as 
estradas arredor da capital e comezaron, en diversas rexións do país, a matar os tutsis 
e mais os hutus moderados (hutus que estaban a favor dos acordos de paz e de com-
partiren o poder cos tutsis). Entre as primeiras vítimas mortais da matanza atopábanse 
importantes personalidades (altos cargos do goberno de coalición e dirixentes das máis 
altas institucións), entre as que destaca a primeira ministra. A partir dese momento, toda 
a vida institucional pasa a ser dirixida por un goberno provisorio de tendencia hutu 
radical e dirixida por un militar retirado.

Soldados das forzas armadas ruandesas executan dez cascos azuis belgas, o cal provoca 
a retirada de todo o continxente belga, que constituía o núcleo da MINUAR. O 21 de 
abril de 1994, o Consello de Seguridade da ONU decidiu reducir as forzas de mante-
mento da paz a só 450 soldados.

O 7 de abril de 1994, as tropas da FPR desprázanse desde o norte cara ao sur para em-
prenderen unha guerra aberta coas forzas armadas ruandesas, de modo que o 12 de abril 
chegan á capital (Kigali) e obrigan o goberno provisorio a fuxir. A partir do 12 de abril, 
despois de que Radio Ruanda (emisora do goberno) sinalase os tutsis como principal 
obxectivo a ser destruído, os masacres chegan ao seu punto álxido (prodúcense ma-
sacres mesmo contra poboación civil que, baixo falsas promesas de protección, se re-
fuxiara en igrexas, hospitais, escolas e edificios administrativos). Non era máis que unha 
estratexia para exterminar de xeito rápido un maior número de persoas. Tales masacres 
continuaron até que o 18 de xullo de 1994 a FPR entrou vitoriosa na capital (Kigali).

As estimacións do número total de vítimas oscilan entre 500 000 e máis dun millón.
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cLaves Xurídicas

Descolonización. Podemos distinguir tres grandes procesos descolonizadores. O pri-
meiro é o americano (Estados Unidos e estados latinoamericanos 1783-1900). O segun-
do é o dos territorios que formaban parte do imperio otomano (boa parte dos actuais 
estados de Oriente Medio e do Magreb: 1920-1945). E o terceiro o de numerosos terri-
torios suxeitos a dominación colonial en África, Asia, o Pacífico e Caribe (fundamen-
talmente entre 1945-1970, mais aínda non concluíu).

Delimitación das fronteiras.
criterio: á hora de acceder á independencia, a delimitación territorial dos novos a) 
estados foi a mesma que no seu momento estableceran as potencias coloniais; unha 
delimitación que as potencias coloniais non realizaran sobre a base de criterios ét-
nicos, lingüísticos ou relixiosos, senón que era o resultado de loitas e negociacións 
entre as propias potencias coloniais occidentais.
razón: a razón de continuar coa delimitación territorial establecida en tempos colo-b) 
niais era a de evitar reclamacións territoriais entre os novos estados; de xeito que 
só se deron por válidas as modificacións que contasen co apoio de todas as partes 
interesadas.
inconveniente: o inconveniente é que a convivencia de diferentes grupos étnicos ou c) 
relixiosos nun mesmo estado, así como o esparexemento dun mesmo grupo en dous 
ou máis novos estados xerou unha grande inestabilidade.

Soberanía. Todo estado é soberano. A soberanía identifícase coa noción de “indepen-
dencia”. Unha independencia que, desde unha perspectiva xurídico-internacional, se 
adoita concretar en tres elementos: plenitude (o estado pode exercer sobre o seu terri-
torio todas as competencias lexislativas, executivas e xudiciais que cumpriren para o 
exercicio das súas funcións estatais), exclusividade (monopolio do poder público no 
territorio estatal) e autonomía (absoluta liberdade de decisión na esfera de competencia 
propia). O único límite á soberanía estatal é o dereito internacional. E é por iso polo 
que todos os estados son, desde esta perspectiva, iguais (igualdade soberana) e ninguén 
pode inmiscirse nos seus asuntos (non-intervención).

Organización das Nacións Unidas. A Organización das Nacións Unidas (ONU) é unha 
organización internacional a que actualmente pertencen practicamente todos os estados 
do mundo. Conta cunha serie de órganos, dos cales hai cinco que teñen o carácter de 
principais; agora queremos salientar tres: o Consello de Seguridade, a Asemblea Xeral, 
o Secretario Xeral.
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Consello de Seguridade da ONU. O uso da forza está prohibido, salvo en dous supos-
tos (en realidade, é máis complexo, mais para os efectos desta práctica imos quedar 
con esta idea principal). O primeiro suposto é o da lexítima defensa fronte a un ataque 
armado: se un estado for obxecto dun ataque armado, poderá usar a forza para se defen-
der. O segundo suposto é o da autorización do Consello de Seguridade da ONU: de o 
Consello de Seguridade considerar que unha determinada situación constitúe un perigo 
para a paz ou un quebrantamento da paz e a seguridade internacional, poderá autorizar 
o uso da forza para asegurar a paz e seguridade internacional.

Operacións de mantemento da paz. As chamadas operacións de mantemento da paz 
(OMP) da ONU comezaron configurándose como forzas militares que, sen poderen usar 
a forza, tiñan como función principal a de conxelaren os conflitos alí onde as partes en-
frontadas deren o seu consentimento. Unha vez finalizada a guerra fría, estas operacións 
evolucionaron cara a operacións multidisciplinares (compoñente militar, policial, civil) 
que tamén poden ocuparse do antes (prevención) e o despois (consolidación) dun confli-
to; e que, en consecuencia, diversificaron as súas tarefas. Alén diso, desde finais dos anos 
90 o Consello de Seguridade da ONU concede –se así o considerar conveniente– unha 
autorización expresa ás OMP para que empreguen a forza na defensa do seu mandato.

Mantemento da paz/imposición da paz. Como acabamos de explicar, as OMP poden 
contar unha autorización para usaren a forza en defensa do seu mandato. Mais esta 
autorización non debe confundirse coa autorización que, chegado o caso, pode conce-
der o Consello de Seguridade para “impor a paz”. As OMP contan co consentimento e 
colaboración das partes en conflito, mentres que as operacións de imposición non.

ACNUR. O Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados (coñecido como 
ACNUR e con sede en Xenebra) foi creado en 1950 co fin de axudar aos reasentamen-
tos das persoas refuxiadas europeas que aínda estaban sen fogar como consecuencia da 
Segunda Guerra Mundial. Desde aquela, o ACNUR non deixou de traballar para satis-
facer as necesidades cada vez maiores dos refuxiados e persoas desprazadas no mundo. 
Na actualidade, o ACNUR é unha as principais axencias humanitarias no mundo. O 
seu persoal ascende a máis de 5 000 funcionarios e funcionarias que asisten uns 22 
millóns de persoas en máis de 120 países. Nestes cincuenta anos de traballo, a axencia 
prestoulles asistencia a polo menos 50 millóns de persoas, o que a fixo merecedora do 
Premio Nóbel da Paz en 1954 e mais en 1981.

Dereito internacional dos conflitos armados e dereito internacional humanitario. Aín-
da que historicamente a guerra foi un medio lexítimo de solución de conflitos, hoxe en 
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día xa non é así (o uso da forza só se admite nos dous supostos xa explicados: lexítima 
defensa e autorización do Consello de Seguridade). Con todo, cando se produce unha 
guerra existen unha serie de normas que deben ser respectadas; normas que teñen un 
carácter humanitario no sentido de que perseguen salvagardar o ser humano ou mini-
mizar os danos.

Podemos distinguir dous tipos de normas; por unha banda, as normas relativas a toda 
a dimensión militar do conflito: tipos de armamentos, tácticas de combate, obxectivos 
militares... (por exemplo, están prohibidas as bombas de acio). E, pola outra, as normas 
conectadas directamente coa dimensión humana do conflito: persoas feridas e prisio-
neiras de guerra, poboación civil... (por exemplo, é obrigatorio permitir a asistencia 
sanitaria ás persoas feridas). Estas normas aplícanse tanto aos conflitos internacionais 
como aos conflitos internos.

Exércitos regulares/milicias paramilitares/rebeldes. O dereito internacional humanita-
rio regula a noción de combatente ao tratar de delimitar e distinguir figuras como, por 
exemplo, os exércitos regulares, as forzas armadas disidentes (rebelión do exército), os 
grupos armados organizados (milicias paramilitares, grupos de resistencia), os espías 
ou os mercenarios. Por exemplo, os mercenarios non teñen a condición de combatentes 
e, por tanto, non teñen dereito ao estatuto de prisioneiros de guerra.

Principio de non-intervención/inxerencia humanitaria. En conexión co principio de 
prohibición do uso da forza, debe terse en conta tamén a controvertida cuestión das in-
tervencións humanitarias, relacionadas directamente co principio de non-intervención. 
Neste sentido, a Asemblea Xeral da ONU aprobou en 1970 unha resolución en que se 
declaraba que “ningún estado ou grupo de estados ten dereito de intervir directa ou in-
directamente, sexa cal for o motivo, nos asuntos internos ou externos de calquera outro. 
Por tanto, non soamente a intervención armada, senón tamén calquera outras formas 
de inxerencia ou de ameaza atentatoria da personalidade do estado, ou dos elementos 
políticos, económicos e culturais que o constituíren, son violacións do dereito interna-
cional” (Resolución 2625; a tradución é nosa).

Crimes internacionais. Trátase de violacións que afectan a valores tan transcendentes 
para a comunidade internacional como a paz (crime de agresión), o respecto dos de-
reitos humanos fundamentais (escravitude, trata de persoas, xenocidio, crimes de lesa 
humanidade) e as esixencias das normas de dereito humanitario (crimes de guerra). 
Dada a súa gravidade, estes crimes considéranse imprescritibles e exclúen o xogo de 
toda clase de inmunidade. Alén diso, pola súa propia natureza, reclaman a aplicación 
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do principio de xustiza universal polos tribunais internos de calquera estado en que o 
delincuente for aprehendido.

Tribunais penais internacionais. Aínda que os crimes internacionais son xulgados po-
los tribunais nacionais, ás veces estes non queren ou non poden xulgar os devanditos 
crimes; esta é a razón de ser dos tribunais penais internacionais. Os primeiros tribunais 
penais internacionais da historia foron os que xulgaron os crimes de guerra cometidos 
por alemáns (Tribunal de Nuremberg: 1945-1949) e xaponeses (Tribunal de Toquio: 
1946-1948) durante a segunda guerra mundial. Os seguintes tribunais foron os creados 
polo Consello de Seguridade da ONU a comezos dos anos 90: Tribunal Penal Inter-
nacional para a antiga Iugoslavia (1993); Tribunal Penal Internacional para Ruanda 
(1994). Ambos os tribunais responden a conxunturas de urxencia derivadas de viola-
cións gravísimas do dereito internacional humanitario ás que había que responder con 
celeridade. Con posterioridade constituíronse outros tribunais penais internacionais.

4. Actividade

O alumnado traballará en grupos dun máximo de catro membros.

Cada grupo ten que responder un cuestionario (véxase o anexo) integrado por 20 preguntas.

Todas as preguntas poden responderse perfectamente coas claves xurídicas que se ofre-
cen na ficha (alínea 3: Comentario) e as indicacións do enunciado das preguntas (datos, 
explicacións, remisións a páxinas web...).

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas e sitios web de interese

Lecturas recoMendadas

Obras xerais• 
díez de veLasco, M. ○  (2007): Instituciones de Derecho Internacional Público 
(Madrid: Tecnos)
díez de veLasco, M. ○  (2008): Las Organizaciones internacionales (Madrid: 
Tecnos)

Obras específicas• 
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schabas, w. a. ○  (2006): The UN Internacional Criminal Tribunals (Cambrid-
ge: Cambridge Univesity Press)

sitios web de interese

Organización das Nacións Unidas (ONU)
http://www.un.org/

Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados (ACNUR)
http://www.acnur.org/

Tribunal Penal Internacional para Ruanda
http://www.ictr.org/

Anexo. Cuestionario

Descolonización. Consulta o termo “Descolonización” da sección “Temas do pro-1. 
grama” da páxina web de Nacións Unidas (http://www.un.org/spanish/descoloniza-
cion) e indica cantas ex-colonias obtiveron a independencia desde 1945: máis 
de 20? Máis de 80? Máis de 300?
Delimitación de fronteiras. Ruanda delimita cos seguintes países: Burundi, Uganda, 2. 
Tanzania e República Democrática do Congo (case a totalidade da coñecida como 
rexión dos Grandes Lagos, que inclúe: a totalidade de Ruanda, Burundi e Uganda; e 
parte da República Democrática do Congo, Tanzania e Kenya).
a) Burundi: o territorio administrado por Bélxica era o de Ruanda-Urundi (onde 

convivían os tres grupos étnicos xa citados: twa, hutus e tutsis). En 1962 este te-
rritorio pasou a se constituír en dous estados independentes: Ruanda e Burundi.

b) Uganda: constituído en estado independente en 1962, é onde se constituíu a 
chamada “Fronte Patriótica Ruandesa” (FPR), integrada fundamentalmente por 
tutsis ruandeses que foran expulsados de Ruanda polos hutus. En 1990, a FPR 
invadiu Ruanda desde Uganda.

c) Tanzania: en Tanzania (concretamente, en Arusha) é onde se asinaron os acordos 
de paz de 1994. A colonia británica de Tanganica independizouse en 1961, mais 
en 1964 uniuse a Zanzíbar (antiga colonia británica independizada en 1963) para 
formar un único estado que é a actual Tanzania.

d) República Democrática do Congo: O chamado Congo belga era unha colonia 
belga que se constituíu en estado independente en 1960 (denominada Zaire du-
rante 1971-1997).
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Debuxa un mapa de África e sitúa: Ruanda, Burundi, Uganda, Tanzania e a 
República Democrática do Congo. Ademais, indica entre parénteses de que 
potencia occidental eran colonias cada unha delas.
Soberanía. Durante o período 1945-1962, o territorio de Ruanda-Urundi estaba 3. 
baixo a administración de Bélxica, que administrará o territorio a través da monar-
quía tradicional tutsi. En 1961 celébrase un referendo de abolición da monarquía. 
En 1962, independízase de Bélxica.
Sinala en que momento e por que podemos comezar a falar de soberanía: en 
1945? En 1961? En 1962?
Soberania. Tras a constitución de Ruanda como estado independente, 4. Bélxica pode 
obrigar a Ruanda a gobernar os seus asuntos dun modo determinado? Cando 
teñen lugar os feitos que se reflicten na película (matanza de tutsis e hutus mode-
rados), Bélxica, na súa condición de antiga potencia colonial, podería enviar 
soldados belgas a Ruanda sen a autorización do goberno ruandés?
Organización das Nacións Unidas. Consulta a epígrafe “Órganos principais” da sec-5. 
ción “Acerca das Nacións Unidas” da páxina web de Nacións Unidas (http://www.
un.org/spanish/) e indica: cantos estados forman parte actualmente da ONU? 
Cantos estados forman parte do Consello de Seguridade? Cantos estados for-
man parte da Asemblea Xeral? Quen é o actual secretario xeral da ONU?
Organización das Nacións Unidas. Consulta o mapa “Mapa do mundo na actuali-6. 
dade” dispoñible no espazo destinado a “Descolonización” da sección “Temas do 
programa” da páxina web de Nacións Unidas (http://www.un.org/spanish/descolo-
nizacion) e indica cantos estados non forman parte da ONU.
Consello de Seguridade da ONU. O Consello de Seguridade está formado por 15 es-7. 
tados: cinco con carácter permanente e 10 que van rotando. Os cinco membros per-
manentes teñen dereito de veto. Consulta a sección “Órganos principais” (dentro da 
de “Acerca das Nacións Unidas”) da páxina web das Nacións Unidas (http://www.
un.org/spanish/) e indica: cales son estes cinco estados que teñen a condición de 
membros permanentes do Consello de Seguridade da ONU? Que estados afri-
canos son actualmente membros do Consello de Seguridade?
OMP: uso da forza. Tras ver a película, responde a seguinte pregunta: 8. As opera-
cións de mantemento da paz (OMP) da ONU despregadas en Ruanda tiñan 
autorización para usar a forza?
OMP: imparcialidade. Desde un principio, entendeuse que as OMP teñen que ser 9. 
imparciais (o obxectivo da operación non é rematar co conflito, senón facilitar que 
as partes cheguen a un acordo); mais co tempo, e tras dramáticas experiencias como 
a que se mostra na película, viuse a necesidade de distinguir entre “imparcialidade” 
(as OMP deben ser imparciais) e “neutralidade” (as OMP non deben ser necesaria-
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mente neutrais: se as partes non estiveren constituídas por elementos moralmente 
equiparables, senón que un se constitúe como esencialmente agresor e o outro como 
esencialmente agredido, a OMP non pode quedar á marxe). Tras ver a película, 
responde razoadamente a seguinte pregunta: As OMP da ONU despregadas en 
Ruanda comportáronse dun modo imparcial e/ou neutral?
Mantemento/imposición da paz. Nun momento da película o coronel Oliver di cla-10. 
ramente que as forzas da ONU non tiñan a misión de imporen a paz, senón de 
manteren a paz.
Explica brevemente cal é a diferenza entre “manter” a paz e “impor” a paz.
ACNUR. Desde a década dos 80, o Alto Comisionado das Nacións Unidas para 11. 
os Refuxiados (ACNUR) comezou a traballar coa figura dos embaixadores de boa 
vontade do ACNUR. Tras consultar, a ligazón “Embaixadores de boa vontade do 
ACNUR” colgado na sección “Información xeral” da páxina web de ACNUR 
(http://www.acnur.org/), responde as seguintes preguntas: Cantos hai actualmen-
te? e en que consiste o seu labor?
Desprazados internos/refuxiados. Tras consultar o folleto informativo “Os despra-12. 
zados internos (2007)” colgado na sección “Información xeral” da páxina web de 
ACNUR (http://www.acnur.org/), responde a seguinte pregunta: En que se diferen-
cian os “desprazados internos” dos “refuxiados”?
Desprazados internos/refuxiados. Nos últimos minutos da película Paul e a súa fa-13. 
milia chegan a un campamento da ONU, situado en territorio ruandés e onde se 
acolle poboación ruandesa. Trátase dun campamento de desprazados internos 
ou de refuxiados?
Xenocidio. O Consello de Seguridade creou en 1994 o Tribunal Penal Internacional 14. 
para Ruanda (TPIR) mediante a Resolución 955 (1994); as resolucións do Consello 
de Seguridade pódense consultar na sección “Documentos, mapas” da páxina web 
da ONU (http://www.un.org/spanish/). No anexo desta resolución recóllese o Es-
tatuto do Tribunal Penal internacional para Ruanda. Tras consultar a alínea 2.ª do 
art. 2 do devandito estatuto, explica brevemente a través dos feitos narrados na 
película en que consiste o crime de xenocidio.
Tribunais penais internacionais. A Revista Electrónica de Estudos Internacionais 15. 
(http://www.reei.org/) ten unha “Crónica de Tribunais internacionais”. Consulta 
calquera dos seus últimos números e, á vista do sumario, indica que tribunais 
penais internacionais existen actualmente.
Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Tras consultar o art. 1 do Estatuto do 16. 
TPIR (explicamos como acceder ao documento no enunciado da pregunta 14), res-
ponde a seguinte pregunta: A que persoas pode axuizar o TPIR e pola comisión 
de que tipo de crimes?
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Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Mediante a Resolución 955 (1994) o 17. 
Consello de Seguridade da ONU decidiu a creación do TPIR. Tras consultar o 
Preámbulo da dita resolución (as resolucións do Consello de Seguridade pódense 
consultar na sección “Documentos, mapas” da páxina web da ONU: http://www.
un.org/spanish/), expón brevemente as razóns que levaron á ONU a establecer o 
Tribunal.
Conflito de Ruanda (1994). Tendo en conta o visto na película, responde a seguinte 18. 
pregunta: Cales son as partes ou grupos que se enfrontaron no conflito de Ruan-
da e como se organizaban?
Política do espello-observadores internacionais. Reflexiona sobre a chamada “po-19. 
lítica do espello” (atribuírlles aos outros os actos que un mesmo cometía, o que 
deu lugar á comisión de múltiples matanzas), e a postura que pensas que debería 
adoptar a comunidade internacional.
Tribunais penais internacionais. Fai unha breve 20. reflexión persoal acerca da impor-
tancia dos tribunais penais internacionais, como o Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda (máximo 150 palabras).


