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 „La vremea genocidului, aveam 15 ani. În timp ce armata sârbă se îndrepta spre Srebrenica, noi 
am fugit la Potočari, căutând adăpost. Baza ONU era deja plină, așa că ne-am ascuns într-o fabrică 
din apropiere. Tatăl meu și fratele meu au plecat pentru a se alătura coloanei, însă nu i-au putut 
ajunge din urmă pe bărbații care deja plecaseră. Mi s-a spus că au fost prinși de militari sârbi pe 
dealurile din jurul Srebrenicei. 
 
Între timp, eu și cu mama am stat timp de trei zile în fabrica părăsită, împreună cu mii de femei și 
copii. Nu aveam nici mâncare, nici apă. În a patra zi, soldații sârbi ne-au urcat sub pază în autobuze și 
camioane care se îndreptau către zona liberă. Din cauza numărului extrem de mare de femei și copii 
care trebuiau transportați, acest drum cu autobuzul, care durează de obicei maximum o oră, a durat 
patru ore. Au fost patru ore de chin. 
 
Epuizată și arzând de febră, nu îmi dădeam deloc seama ce se întâmpla în jurul meu. Când am ajuns 
la zona liberă, îmi aduc bine aminte că am auzit țipete care veneau dinspre râu, însă nu mi-am întors 
privirea pentru a vedea ce se întâmplă. Tot ce voiam era să continui să merg înainte, departe de haos 
și departe de duhoarea grea a morții care plutea în aer. Până în ziua de azi mi se pare că aud țipetele 
acelea. 
 
Peste o lună, am aflat de tata. L-au ținut prizonier, împreună cu mai mulți bărbați, într-un depozit din 
Kravica, iar apoi l-au executat. Rămășițele i-au fost identificate, într-un sfârșit, în 2002, într-o groapă 
comună din Srebrenica, și l-am înmormântat în 2004. Acum patru ani am aflat ce s-a întâmplat cu 
fratele meu. Doar un sfert din rămășițele sale pământești au fost descoperite în niște gropi comune 
secundare. A fost omorât la Zvornik, cu doar 19 zile înainte de a împlini 20 de ani. 
 
Cu siguranță că mă maturizasem înainte de încetarea conflictului. Familia mea era efectiv ruptă în 
două, căci tata și fratele meu fuseseră smulși de lângă noi într-un mod oribil. Totuși, am înțeles că 
viața trebuie să meargă mai departe. Mama m-a înscris într-o școală din Zagreb, Croația, iar ea a 
plecat în Germania, ca refugiată. 
 
După absolvirea liceului, m-am întors în Bosnia cu mama. Până când am terminat facultatea, am 
închiriat un apartament la Sarajevo, iar după aceea mama s-a mutat înapoi la Srebrenica. Am știut 
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întotdeauna că se va întoarce acolo. Ea crede în dreptate și a vrut să lupte pentru ceea ce era și este 
al ei pe bună dreptate, și anume casa ei. Așa că eu eram hotărâtă să o susțin, însă am ales să îmi 
construiesc o nouă viață la Sarajevo. M-am căsătorit, am făcut copii și am încercat să-mi continui 
viața, dar războiul, și mai ales genocidul, mă bântuie în continuare. Experiențele de acest fel îți lasă 
cicatrici ce nu pot fi exprimate în cuvinte. Mă întorc la Srebrenica cu orice prilej, nu numai pentru 
mama, ci și pentru mine însămi, ca și cum, în acest fel, aș putea găsi puțină liniște printre amintirile 
presărate cu haosul căruia i-au dat naștere vărsările de sânge și ororile petrecute. 
 
Mă rog ca, atunci când vor fi mari, copiii mei să fie persoane înțelegătoare și tolerante. Vreau să îi 
învăț să fie conștienți de tot ceea ce se întâmplă în jurul lor și să ia decizii în cunoștință de cauză. 

Vreau să le povestesc despre trecutul meu, astfel încât să își cunoască istoria, dar deocamdată tot 

ce vreau este să se bucure de o copilărie fericită, fără griji, în timpul căreia să se simtă fericiți 

și protejați în propria casă.ˮ 
 
Sursa: Remembering Srebrenica 
 
 
Rescrierea poveștii mele de supraviețuitoare a genocidului din Rwanda, Nina Iliza 
 
„Vine iarăși luna aprilie. 
 
În curând contul meu de Facebook va fi invadat de mesaje de la persoane care își înlocuiesc 
fotografiile de profil cu fotografii care înfățișează monumentul comemorativ al genocidului din 
Rwanda sau o singură lumânare și își actualizează statutul cu cuvintele «never forget» («nu uitați 
niciodată»). Pentru mulți, aprilie este luna în care se comemorează genocidul din Rwanda, luna în 
care trebuie adus un omagiu celor care și-au pierdut viața. Cu toate acestea, pentru mine aprilie este 
doar o altă lună pe care încerc să o petrec fără să-mi amintesc de genocid. Pe tot parcursul acestei 
luni mi se amintește mereu să nu uit niciodată însăși întâmplarea pe care nu doresc să mi-o 
amintesc. 
 
În 1994, mama a fost ucisă. Eram de față când îi implora pe soldați să îi cruțe viața, cu ambele brațe 
îndreptate către mine, vrând parcă să spună că eram a ei și că, pentru mine, ar putea să se îndure de 
ea. Au trecut douăzeci de ani și aceasta este imaginea și amintirea cea mai vie pe care o am despre 
mama. Douăzeci de ani, și tot îmi este greu să mă împac cu ideea. Ori de câte ori mă străduiesc să 
mă gândesc la asta, devin din nou fetița împinsă de lângă mama ei care implora. Am pierdut atâtea 
în aprilie – fratele meu a fost ucis în aceeași zi ca mama, bunicii și alți membri ai familiei s-au 
numărat și ei printre victime. Deci când aud cuvintele «nu uitați niciodată», mă gândesc: «cum aș 
putea oare să uit?» 
 
Întotdeauna am simțit că aprilie este luna în care lumea își aduce aminte să își exprime compasiunea 
pentru chinul prin care trec eu în tot restul anului. Luna viitoare se va vorbi iarăși despre filme 
precum «Hotel Rwanda» și «Cândva, în aprilie». Rwanda va fi căutată mai des pe Google, iar timp de 
30 de zile se va vorbi mai mult ca de obicei despre «țara celor o mie de coline». Îi invidiez pe cei care 
pot să petreacă numai 30 de zile pe an amintindu-și genocidul, pe cei cărora trebuie să li se 
reamintească să nu uite niciodată. Sunt invidioasă pe cei care trebuie să citească cărți pentru a 
studia ce s-a întâmplat, pe cei cărora, timp de 11 luni pe an, nu li se amintește constant de genocid. 
După 20 de ani, tot greu îmi este să particip la o slujbă de comemorare și mi se pare absurd să postez 
pe internet sau chiar să rostesc propoziția « nu uitați niciodată », din simplul motiv că amintirile sunt 
atât de dureroase.  

http://www.srebrenica.org.uk/
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Însă am ajuns la concluzia că recunoașterea adevărului este primul pas către acceptarea lui. Faptul 
că în ultimii 20 de ani mi-am ascuns suferința nu m-a dus nicăieri și nu pot lăsa ca suferința poveștii 
mele să devină suferința din viitorul meu. Mi s-a părut neapărat necesar să concep un mod de a-mi 
rescrie povestea, așa încât sinele meu actual să poată începe să se vindece. Am decis să rescriu 
pierderea mamei mele ca o descoperire a speranței pentru mine și pentru țara mea.[...]” 
 
Sursa: Nina Iliza, Huffington Post, 23.3.2014  
 
 
 
 

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

