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Srebrenican joukkomurhasta pelastunut Nirha Efendić, Bosnia 
 

 
 

”Olin kansanmurhan aikaan 15-vuotias. Kun Serbian armeija työntyi Srebrenicaan, me juoksimme 
turvaan Potočariin. YK:n tukikohta oli täpötäynnä. Niinpä me piilouduimme lähellä olevaan 
tehtaaseen. Isäni ja veljeni kiiruhtivat kolonnan perään mutteivät saaneet kiinni miehiä, jotka olivat 
jo lähteneet. Minulle kerrottiin, että Serbian armeija otti heidät kiinni Srebrenicaa ympäröivillä 
kukkuloilla. 
 
Sillä aikaa äitini ja minä olimme tyhjässä tehtaassa tuhansien muiden naisten ja lasten kanssa 
yhteensä kolme päivää. Meillä ei ollut ruokaa eikä vettä. Neljäntenä päivänä Serbian armeija saattoi 
meidät busseihin ja kuorma-autoihin, jotka veisivät meidät vapaalle vyöhykkeelle. Tuo matka, johon 
menee enintään tunti, kesti uuvuttavat neljä tuntia, koska kuljetettavien naisten ja lasten määrä oli 
niin valtava. 
 
Olin lopen uupunut ja kovassa kuumeessa ja siksi täysin tietämätön kaikesta, mitä ympärilläni 
tapahtui. Kun saavuimme vapaalle vyöhykkeelle, muistan selvästi kuulleeni kirkumista joelta. Mutten 
koskaan kääntynyt katsomaan nähdäkseni, mitä siellä tapahtui. Halusin vain kävellä eteenpäin, pois 
kaaoksesta ja pois kalmanhajusta, josta ilma oli sakeana. Kuulen yhä nuo huudot päässäni. 
 
Kuukautta myöhemmin sain tietää isästäni. Häntä oli pidetty lentokonehallissa Kravicassa useiden 
muiden miesten kanssa, kunnes hänet lopulta teloitettiin. Hänen ruumiinsa löytyi vihdoin vuonna 
2002 joukkohaudasta Srebrenicassa, ja me hautasimme hänet vuonna 2004. Neljä vuotta sitten 
kuulimme veljestäni. Hänen maallisista jäännöksistään löydettiin vain neljäsosa pienemmistä 
joukkohaudoista. Hänet surmattiin Zvornikissa vain 19 päivää ennen hänen 20. syntymäpäiväänsä. 
 
Lapsuuteni oli ehdottomasti ohi, kun konflikti vihdoin päättyi. Perheeni oli kirjaimellisesti revitty 
kahtia. Isäni ja veljeni oli viety meiltä mitä kamalimmalla tavalla. Silti ymmärsin, että elämän täytyi 
jatkua. Äiti ilmoitti minut kouluun Zagrebiin, Kroatiaan, ja lähti itse pakolaiseksi Saksaan. 
 
Kun sain lukion loppuun, palasimme äidin kanssa Bosniaan. Vuokrasimme asunnon Sarajevosta, 
kunnes valmistuin, minkä jälkeen äiti muutti takaisin Srebrenicaan. Tiesin aina, että hän palaisi sinne. 
Hän uskoo oikeuteen ja halusi taistella sen edestä, mikä lain mukaan kuului hänelle – hänen kotinsa. 
Niinpä tuin häntä kaikin tavoin. Itse halusin kuitenkin aloittaa alusta Sarajevossa. Menin naimisiin, 
sain lapsia ja yritin jatkaa elämääni. Silti sodan ja erityisesti kansanmurhan muistot vainoavat minua 
yhä. Sellaiset kokemukset jättävät jälkensä tavalla, jota ei voi sanoin kuvata. Palaan Srebrenicaan 
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aina, kun saan tilaisuuden. En vain äitini vaan myös itseni vuoksi – se on keino tyynnyttää 
verenvuodatuksen ja kauhun korventamia muistoja. 
 
Rukoilen, että kolmesta lapsestani kasvaa hyväntahtoisia, suvaitsevia ihmisiä. Haluan opettaa heitä 
olemaan aina selvillä kaikesta ympärillään ja tekemään viisaita päätöksiä. Haluan kertoa heille 
menneisyydestäni, jotta he tietäisivät taustansa. Mutta tällä haavaa riittää, että he saavat viettää 
onnellisen, huolettoman lapsuuden ja tuntea olonsa kotonaan turvalliseksi ja suojatuksi.” 
 
Lähde: Remembering Srebrenica 
 
 
 
Kuinka kirjoittaa uusiksi oma menneisyyteni Ruandan kansanmurhasta eloonjääneenä – Nina Iliza 
 
”Kohta on taas huhtikuu. 
 
Facebook täyttyy taas pian ihmisistä, jotka vaihtavat profiilikuvakseen Ruandan kansanmurhasta 
muistuttavan kynttilän ja päivittävät statukseensa sanat ”emme saa unohtaa”. Monille ihmisille 
huhtikuu on aika muistaa Ruandan kansanmurhaa. Huhtikuussa kunnioitetaan surmansa saaneiden 
muistoa. Minulle huhtikuu on vain yksi monista kuukausista, joina yritän olla muistamatta 
kansanmurhaa. Huhtikuussa minua muistutetaan jatkuvasti, etten saisi koskaan unohtaa juuri sitä, 
mitä en halua muistaa. 
 
Äitini tapettiin vuonna 1994. Minä seisoin vieressä, kun hän aneli sotilaita säästämään henkensä ja 
ojensi käsiään minua kohti yrittäen osoittaa, että olin hänen lapsensa ja että minun tähteni heidän 
pitäisi armahtaa hänet. 20 vuoden jälkeen se on yhä mielessäni kirkkaimpana kuvana ja muistona 
äidistäni. 20 vuoden jälkeen on yhä yhtä vaikeaa hyväksyä tapahtunutta. Aina kun pakotan itseni 
istumaan alas ja ajattelemaan asiaa, minusta tulee tuo pikku tyttö, jota työnnetään pois anelevan 
äitinsä luota. Tuolloin huhtikuussa menetin niin paljon – veljeni tapettiin samana päivänä kuin äitini 
ja isovanhempani ja muita perheenjäseniä surmattiin myös. Kun kuulen sanottavan, etten saa 
unohtaa, ajattelen: ”Miten voisinkaan?” 
 
Minusta on aina tuntunut, että huhtikuu on se kuukausi, jolloin ihmiset muistavat myötäelää sitä, 
minkä kanssa minä painin koko vuoden. Ensi kuussa puhutaan taas enemmän sellaisista elokuvista 
kuin Hotelli Ruanda ja Sometimes in April. Ruandaa googlataan useammin ja 30 päivän ajan 
”tuhansien kukkuloiden maa” saa tavallista enemmän palstatilaa. Kadehdin noita ihmisiä, jotka 
voivat vain 30 päivän ajan muistaa kansanmurhaa – ihmisiä, joita on muistutettava, ettei ”saa 
unohtaa”. Kadehdin ihmisiä, joiden on luettava kirjoja ja otettava selvää tietääkseen, mitä tapahtui. 
Kadehdin niitä, jotka saavat elää 11 kuukautta ilman, että heitä koko ajan muistutetaan 
kansanmurhasta. 20 vuotta on kulunut, ja vieläkin minun on vaikea osallistua muistojuhlaan, ja 
minusta on naurettavaa postata tai edes sanoa, ettei ”saa unohtaa”, koska muistaminen on niin 
tuskallista.  
 
Olen kuitenkin oppinut, että totuuden tunnustaminen on ensimmäinen askel kohti sen 
hyväksymistä. Piiloteltuani tuskaani viimeiset 20 vuotta olen yhä lähtöpisteessä. En voi antaa 
menneisyyteni tuskan jatkua tulevaisuuteen. Tuntui elintärkeältä luoda keino kirjoittaa 
menneisyyteni uusiksi niin, että nykyinen minäni voi alkaa toipua. Päätin kirjoittaa äitini 
menetyksestä niin, että siitä versoo toivo minulle ja maalleni. (...)” 
Lähde: Nina Iliza, Huffington Post, 23.3.2014  

http://www.srebrenica.org.uk/
http://www.huffingtonpost.com/nina-iliza-/rwanda-genocide-april_b_5017341.html

