
De tien fases van Genocide van Dr Gregory Stanton 
 Fases 1-10 

 
 

1. Classificatie 

Groepen in een machtspositie zullen mensen categoriseren 
gebaseerd op etniciteit, ras, religie of nationaliteit, waarbij ze een 
‘wij’ versus ‘zij’ mentaliteit aanwenden. 

Voorbeeld: “Hutu” Vs. “Tutsi” in Rwanda 
 
 

2. Symbolisatie 

Mensen worden geïdentificeerd als Joden, Roma of Tutsi, enz., en 
worden verplicht om zich te onderscheiden door het dragen van 
bepaalde kleuren of symbolische kleding. 

Voorbeeld: Joden in Nazi Duitsland werden gedwongen 
om de gele ster te dragen  

 
 

3. Discriminatie 

Een dominante groep maakt gebruik van wetten, gebruiken en 
gewoonten, en politieke macht om de rechten van de andere groep 
te ontkennen. De machteloze groep wordt mogelijks niet alle 
burgerrechten of zelfs het burgerschap toegekend. 

Voorbeeld: De Wetten van Neurenberg van 1935 ontnamen de 
Joden in Duitsland hun staatsburgerschap. 

 
 

4. Ontmenselijking 

De minderwaardigheid van de gediscrimineerde groep wordt 
gecommuniceerd door middel van propaganda. Leden van deze 
groep worden gelijkgesteld aan dieren, ongedierte, insecten of 
ziekten. 

Voorbeeld: Tutsi’s in Rwanda worden door Hutu-propaganda 
“kakkerlakken” genoemd. 

 
 

5. Organisatie 

Genocide is altijd georganiseerd. Een staat, zijn leger of milities 
ontwerpt zijn genocidale plannen. Groepen worden bewapend en 
getraind.  

Voorbeeld: Hindoe nationalistische bendes, georganiseerd door 
RSS, om Indiase moslimgemeenschappen aan te vallen.  

 
 

6. Polarisatie 

Propaganda wordt gebruikt om verschillen tussen groepen te 
benadrukken. Interacties tussen groepen zijn verboden en de 
gematigde leden van de machtsgroep worden vermoord.  



Voorbeeld: Gematigde Hutu’s werden aangevallen en vermoord in 
Rwanda 

 
 

7. Voorbereiding 

De slachtoffers worden geïdentificeerd, gescheiden en gedwongen 
symbolen te dragen. Deportaties, isolatie en systematische 
verhongering. Dodenlijsten worden opgesteld. Begrippen zoals 
‘etnische zuivering’ worden gebruikt. 

Voorbeeld: Nazi-Duitsland bereidde de ‘Endlösung’ van het ‘Joodse 
vraagstuk’ voor.  

 
 

8. Vervolging 

Slachtoffers worden geïdentificeerd and geïsoleerd op basis van 
hun etnische of religieuze identiteit. Bezittingen worden vaak 
onteigend, mensenrechten worden ontzegd, kinderen worden 
ontvoerd, het aanrichten van bloedbaden begint en 
concentratiekampen worden opgezet. 
 
Voorbeeld: Serviërs verdeelden Bosnische moslims, Roma en 
Kroaten in concentratiekampen. 

 
 

9. Uitroeiing 

De moordpartijen beginnen. De daders beschouwen hun daden als 
‘uitroeiing’ want ze aanzien hun slachtoffers niet als volledig 
menselijk. Verkrachting, gedwongen deportatie, sterilisatie en 
marteling zijn gebruikelijke praktijken. 

Voorbeeld: Gedwongen ontheemding, bloedbaden, verkrachting 
en uithongering van de Rohingya-bevolking in Myanmar. 

 
 

10. Ontkenning 

De daders van de genocide ontkennen dat ze misdaden gepleegd 
hebben. De schuld wordt vaak bij de slachtoffers gelegd. 
Bewijsmateriaal wordt verborgen en getuigen worden 
geïntimideerd. De impact van de genocide wordt vaak 
geminimaliseerd. 

Voorbeeld: De daders en aanhangers van de Khmer Rouge 
ontkennen dat het regime maar liefst 2 miljoen Cambodjanen heeft 
vermoord. 
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Opmerking: De tien fases zijn geen lineair model, meerdere fases kunnen tegelijkertijd 
optreden.  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 


