MATERIAL PEDAGÓGICO N.º 8
Nirha Efendić, sobrevivente do massacre de Srebrenica, na Bósnia

«Quando se deu o genocídio, tinha quinze anos. Assim que os militares sérvios tomaram Srebrenica,
fugimos para Potočari em busca de abrigo. A base da ONU estava lotada. Então, escondemo-nos no
interior de uma fábrica nas proximidades. O meu pai e o meu irmão fugiram para se juntarem à
coluna de fugitivos, mas não chegaram a tempo de alcançar os outros homens, que já tinham
partido. Contaram-me que eles foram capturados pelos militares sérvios nas colinas em redor de
Srebrenica.
Entretanto, a minha mãe e eu ficámos três dias numa fábrica abandonada, juntamente com milhares
de mulheres e crianças. Não tínhamos água nem comida. Ao quarto dia, os militares sérvios
encaminharam-nos para autocarros e camiões com destino ao território livre. A viagem, que demora
no máximo uma hora, durou quatro fatigantes horas devido ao enorme número de mulheres e
crianças que tinham de ser transportadas.
Exausta e febril, não tinha qualquer noção do que estava acontecer ao meu redor. Quando
chegámos ao território livre, lembro-me perfeitamente de ter ouvido gritos vindos do rio. Porém,
nunca olhei para trás para ver o que estava a acontecer. Só queria continuar a caminhar em frente e
afastar-me do caos e do cheiro nauseabundo a morte que pairava pesadamente no ar. Ainda hoje
consigo ouvir aqueles gritos.
Um mês depois, soubemos o que acontecera ao meu pai. Fora mantido num hangar em Kravica com
muitos outros homens e, posteriormente, executado. Os seus restos mortais foram, por fim,
identificados, em 2002, numa vala comum em Srebrenica e enterrámo-lo, em 2004. Quatro anos
depois, soubemos o que acontecera ao meu irmão. Encontraram apenas 25 % dos seus restos
mortais em valas comuns secundárias. Fora morto em Zvornik, apenas 19 dias depois do seu
vigésimo aniversário.
Quando o conflito terminou, tinha, sem dúvida, crescido e amadurecido. Perdi literalmente metade
da minha família. O meu pai e o meu irmão foram-nos tirados da forma mais horrenda. Apesar disso,
compreendi que a vida tinha de continuar. A minha mãe matriculou-me numa escola em Zagrebe, na
Croácia, e partiu para a Alemanha como refugiada.
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Após concluir o ensino secundário, regressei à Bósnia com a minha mãe. Alugámos um apartamento
em Sarajevo, até eu terminar os estudos superiores, e depois regressámos a Srebrenica. Sempre
soube que ela regressaria. Ela acredita na justiça e queria lutar pelo que era, e é, seu de direito: a
sua casa. Por isso, apoiei-a plenamente. Contudo, decidi viver em Sarajevo. Casei-me, tive filhos e
tentei seguir com a minha vida. No entanto, a guerra e, em particular, o genocídio continuam a
assombrar-me. Experiências deste género marcam-nos de uma forma indescritível. Sempre que
tenho oportunidade, visito Srebrenica. Não só pela minha mãe, mas também por mim própria, como
uma forma de encontrar, agora, alguma paz nas memórias marcadas pelo caos da carnificina e do
terror.
Rezo para que os meus três filhos se tornem adultos bondosos e tolerantes. Quero ensiná-los a
estarem sempre atentos a tudo o que os rodeia e a tomarem decisões inteligentes. Quero falar-lhes
do meu passado, para que conheçam a sua história. No entanto, por agora, só quero que tenham
uma infância feliz e livre de preocupações e que se sintam seguros e protegidos na sua própria
casa.»
Fonte: Remembering Srebrenica.

Nina Iliza, Reescrever a minha história enquanto sobrevivente do genocídio do Ruanda
«É quase abril outra vez.
O meu Facebook estará, em breve, repleto de atualizações de fotos de perfil, que exibem o
memorial do Ruanda – uma única vela – e de estados de perfil com as palavras «nunca esqueças».
Para muitas pessoas, abril é o mês em que se recorda o genocídio do Ruanda; é o mês em que se
presta homenagem àqueles que perderam as suas vidas. Porém, para mim, abril é apenas mais um
mês em que tento viver sem me lembrar do genocídio. Ao longo do mês de abril, sou
constantemente lembrada de nunca esquecer a única coisa que gostaria de não recordar.
Em 1994, a minha mãe foi morta. Assisti imóvel ao momento em que ela suplicou aos soldados para
que lhe poupassem a vida, estendendo ambos os braços na minha direção, como que dizendo que
eu lhe pertencia e que, por mim, eles deveriam ter pena dela. Passados vinte anos, esta imagem e
esta memória são as mais vívidas que tenho da minha mãe. Vinte anos depois, ainda me custa a
aceitar a realidade. Sempre que me obrigo a parar por um momento e a refletir sobre o que
aconteceu, transformo-me novamente naquela menina a ser afastada da sua mãe suplicante. Perdi
tanto no mês de abril! O meu irmão e a minha mãe foram mortos no mesmo dia. Os meus avós e
outros membros da minha família também foram vítimas do genocídio. Então, sempre que oiço as
palavras «nunca esqueças», só me ocorre pensar: «Como poderei eu alguma vez esquecer?».
Sempre tive a sensação de que o mês de abril é o mês em que as pessoas se lembram de mostrar
que compreendem o que eu sinto durante todo o ano. No próximo mês, começaremos a ouvir falar
mais de filmes como o Hotel Ruanda e o Aconteceu em Abril. A palavra «Ruanda» será procurada
mais vezes no Google e, durante trinta dias, falar-se-á mais da terra das mil colinas do que é
costume. Invejo todos aqueles que podem dar-se ao luxo de apenas recordar o genocídio durante
trinta dias a quem é necessário dizer «nunca esqueças». Invejo as pessoas que têm de ler livros e
estudar o que aconteceu. Invejo quem, durante os outros onze meses do ano, não recorda
constantemente o genocídio. Após vinte anos, ainda me custa ir ao memorial e parece-me absurdo
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publicar, ou até mesmo proferir, as palavras «nunca esqueças» pelo simples facto de recordar ser
tão angustiante.
Porém, acabei por aprender que reconhecer a verdade é o primeiro passo para aceitá-la. Ocultar o
meu sofrimento ao longo dos últimos vinte anos não levou a lado nenhum. Não posso permitir que
aquilo que me fez sofrer no passado continue a fazer-me sofrer no futuro. Achei que era
indispensável encontrar uma forma de reescrever a minha história para que eu possa, no presente,
começar a ultrapassar o sofrimento. Decidi reescrever a perda da minha mãe, tornando-a na
descoberta da esperança para mim e para o meu país. (...)».
Fonte: Nina Iliza, Huffington Post, 23 de março de 2014.
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