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HIS T O R I A D E K O L O N I ZACJI
Po Pierwszej Wojnie Âwiatowej
Liga Narodów przekaza∏a Belgii
administrowanie Rwandà. WczeÊniej
mój kraj by∏ kolonià niemieckà...

Gdy belgijscy kolonialiÊci i
katoliccy duchowni przybyli
do Rwandy, zastali tam
spo∏eczeƒstwo sk∏adajàce si´
z trzech grup...

To jest Rwanda, mój kraj tysiàca
wzgórz spowitych mgłà. To maleƒki
raj, który zamienił si´ w piekło
ludobójstwa, gdzie w ciàgu stu dni
straciło ˝ycie milion ludzi. Ja, Rupert
Bazambanza, prze˝yłem to piekło i
teraz opowiem wam swojà histori´…

Drugà grupà byli
rolnicy...

Pierwszà grupà byli
garncarze...

A trzecià byli pasterze...

Hodowca byd∏a sta∏ si´ Tutsi,
a rolnik sta∏ si´ Hutu...

KolonialiÊci podzielili
Rwandyjczyków mówiàc im,
˝e ró˝nià si´ mi´dzy sobà.

A garncarzowi powiedzieli.....

?
Ty jesteÊ
Hutu.

Ty nale˝ysz do
grupy etnicznej
Tutsi.

Ty jesteÊ
Twa.

?
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?

W 1931 roku Belgowie wprowadzili
etniczne karty identyfikacyjne ...

W 1959 roku Hutu, którzy stanowili wi´kszoÊç, wspierani
przez kolonialistów i KoÊció∏ katolicki obalili monarchi´ Tutsi.
Zamordowano wielu ludzi, a tysiàce uciek∏o do sàsiednich krajów...

Przynale˝noÊç etnicznà okreÊlano jedynie
na podstawie pochodzenia ojca...

W 1962 roku Rwanda uzyska∏a
niepodleg∏oÊç, a kolonialiÊci oddali
w∏adz´...

Przez nast´pnych trzydzieÊci lat ros∏o napi´cie wÊród
ludnoÊci. W 1994 roku podzia∏y etniczne doprowadzi∏y
do ludobójstwa. Mój ojciec równie˝ został zamordowany...
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OP O W I E Â å S Y LV I E
W 1979 w rodzinie Byusa na Êwiat
przysz∏a dziewczynka. Rodzina
cieszy∏a si´ z narodzin swojej
pierwszej córki i dali jej na imi´
Sylvie...

Siedem lat póêniej Sylvie
rozpoczyna nauk´ w szkole
podstawowej...
Ty... Ty
jesteÊ Hutu!

A wi´c ja
jestem Tutsi?

A Ty jesteÊ
Tutsi!

Pan Byusa, który by∏ nauczycielem,
powodu
odmówi∏ podzia∏u swoich uczniów ZPantego
Byusa zosta∏
na ró˝ne grupy etniczne...
zabrany, a jego
rodzina ju˝ nigdy
wi´cej go nie
W mojej
zobaczy∏a...
klasie, nigdy!
?
Kontynuuj
mojà walk´,
moja córko!

Sylvie dosta∏a si´ do szko∏y Êredniej, ale polityka
dyskryminacji nie zmieni∏a si´...
Mój ojciec mia∏
racj´, nie mo˝emy
dzieliç uczniów.

Hutu na jednà stron´,
a Tutsi na drugà! Szybciej!

Nie podoba
mi si´ to.
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? ?

Nast´pnym razem nie damy si´
podzieliç! Wszyscy jesteÊmy tacy sami!

Pan Rwega, sàsiad rodziny Byusa,
natychmiast poszed∏ do szko∏y
po Sylvie, ˝eby jà ukryç...

Nie ma tutaj ani Hutu,
ani Tutsi. Wszyscy jesteÊmy
Rwandyjczykami. Nie rozdzielimy
si´ na dwie grupy.

7 kwietnia 1994 roku organizacja Hutu Power* wraz z armià
6 kwietnia 1994
narodowà, zgodnie z ludobójczym planem przystàpi∏y do
wymordowania wszystkich Tutsi. Postàpili tak, mimo ˝e nie
roku zestrzelono
samolot, na którego wiadomo by∏o nawet, kto zestrzeli∏ samolot.
pok∏adzie znajdowa∏
si´ Prezydent
Rwandy Juwenal
Habyarimana.
Prezydent zginà∏...

Pr´dzej! Hutu na jednà stron´,
a karaluchy Tutsi na drugà!

W szkole...

Dziewcz´ta ze szko∏y Êredniej w Nyange,
Kibuye zosta∏y zabite bez wzgl´du na
przynale˝noÊç etnicznà. Tylko kilka prze˝y∏o,
by opowiedzieç, co si´ sta∏o...

Do Sylvie dotar∏y z∏e
wiadomoÊci...

Moje
drogie kole˝anki,
przepraszam, ˝e was
porzuci∏am.
Z ca∏ej rodziny jedynie
Sylvie prze˝y∏a ludobójstwo.
Postanowi∏a uczyç si´
i ci´˝ko pracowaç na swojà
przysz∏oÊç.

Sylvie zdoby∏a dyplom.
Zaplot∏a w∏osy w warkoczyki...

Z nowym wyglàdem Sylvie
rozpocz´∏a nowe ˝ycie...

Chc´ uczciç waszà
pami´ç i odwag´ , moi kochani
zmarli. Zostan´ nauczycielkà.
Dzi´ki edukacji ju˝ nigdy
wi´cej na Êwiecie nie dojdzie
do ludobójstwa.

* MRND: Mouvement Révolutionnaire pour le Development
(Narodowy Ruch Rewolucyjny na Rzecz Rozwoju)
partia polityczna Juwenala Habyarimana

* Hutu Power: MRND uda∏o si´ podzieliç g∏ówne partie opozycyjne wed∏ug pochodzenia etnicznego.
Dezerterzy z tych partii zorganizowali si´ wokó∏ ekstremalnej frakcji MRND,
noszàcej nazw´ Hutu Power.
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PI¢ T N O N A ˚ Y C I U W SZYSTKICH RWANDYJCZYKÓW
W szkole, w której uczy Sylvie, widaç jak
ludobójstwo odcisn´∏o swoje pi´tno na m∏odym
pokoleniu.

W klasie...
Grupa etniczna
charakteryzuje si´ odr´bnymi
cechami, takimi jak
rasa, j´zyk, tradycje
kulturowe, itp. ...

Nas Rwandyjczyków zawsze ∏àczy∏y wspólne
wartoÊci, j´zyk, kultura i rasa. Dlatego nie
ma mi´dzy nami ró˝nic etnicznych i nigdy nie
by∏o!

?

Podczas przerwy...

?

Co to ma znaczyç?
Nie ma mi´dzy nami ró˝nic
etnicznych?

?

?

To dlaczego moja
rodzina zosta∏a zabita
z powodów etnicznych?
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?

Dlaczego mój ojciec zosta∏
skazany na do˝ywocie za udzia∏
w zabójstwie cz∏onków grupy
etnicznej?

Brakuje mi moich
rodziców!

?

Jak to, t´sknisz
za swoim ojcem?!

T´skni´ za
moim ojcem!

Garncarze zawsze byli
uwa˝ani za ma∏o znaczàcych
Tato, mam
i prostackich ludzi. I dlatego zadanie domowe!
ludobójstwo ich omin´∏o...

A ja mam szcz´Êcie,
bo mam rodzin´.

Co si´ dziwisz?!
Ju˝ nie ma go z nami
w domu!

Idê do mamy, to ona
pos∏a∏a ci´ do szko∏y!
Ja nie wiem co to jest
... zadanie domowe!

?
?

Przykro mi, ale nie umiem
Ci pomóc. Ten kraj nie pozwoli∏ nam
si´ uczyç, jak wszystkim innym!

To b´dzie twoja wina,
je˝eli ta szko∏a nauczy naszego syna
mordowaç! Przed powstaniem szkó∏
Rwandyjczycy nie zabijali siebie
nawzajem!

?
?
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Co?!

Trójka dzieci zrozumia∏a, ˝e wszyscy
odczuwajà skutki pi´tna...

LEK C J A P I E R W S Z A :

W JEDNOÂCI SI¸A

Niespodziewanie...

?

To przez twoich rasistowskich
rodziców nie mam ju˝ rodziny!

?

?

?

To przez waszych rasistowskich
rodziców moja rodzina nie mo˝e
mi pomóc!

Hej, przypominam ci, ˝e mój ojciec
p∏aci wysokà cen´ za swój b∏àd. Czego
jeszcze chcesz? To mój wujek uratowa∏
ci ˝ycie!

Nauczycielka Sylvie przechodzi obok..

?

Co to?
Moi uczniowie
si´ k∏ócà!

Przestaƒcie!

Hutu!

ZapomnieliÊcie, ˝e paƒstwo
skoƒczy∏o z tym etnicznym
podzia∏em?

Tutsi!

?
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Nie pozwol´, ˝eby
myÊleli w ten sam g∏upi
i rasistowski sposób...

Chcecie zobaczyç,
co znaczy si∏a?!

Zawiod∏am si´ na was! CoÊ
wam poka˝´...
(trzask)

?

?

Nie bij nas!
Nie b´dziemy ju˝
si´ k∏óciç!

?
(trzask)

¸atwo jest z∏amaç jeden patyk...
Nie chc´ was biç!
B´dziemy si´ bawiç.

Kto jest na tyle silny,
˝eby z∏amaç ten patyk?
Ja!

Ja!

Ja!
(trzask)
(trzask)

ale trudniej
z∏amaç dwa
jednoczeÊnie ...
Tugire nie da∏ rady z∏amaç
trzech patyków...

Ubu te˝ si´ nie uda∏o...

Ani Mwe...
Pojedynczy patyk,
który ∏atwo jest z∏amaç,
symbolizuje ka˝dego z was!
Trzech patyków razem nie
mo˝na z∏amaç! Dlatego tylko
zjednoczeni Rwandyjczycy
stworzà silny naród.
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LEK C J A D R U G A :
Wyobraêcie sobie t´ si∏´
tkwiàcà w narodzie, którà
nasz kraj utraci∏ w kwietniu
1994 roku! Ludobójstwo
poch∏on´∏o ponad 800 000
ludzi! Wszyscy byli ofiarami
rasizmu...

W Darfurze, Sudanie, dosz∏o
do masakry ludnoÊci cywilnej.
Rwandyjscy ˝o∏nierze s∏u˝à
w misjach pokojowych ONZ
i pomagajà chroniç osoby cywilne...

ZBRODNIE PRZECIWKO LUDZKOÂCI

Podczas Drugiej
Wojny Âwiatowej
rasizm i dyskryminacja
doprowadzi∏y do
holokaustu i Êmierci
szeÊciu milionów ˚ydów...

W Kambod˝y w latach
siedemdziesiàtych na skutek
polityki dyskryminacji wielu
ludzi straci∏o ˝ycie...

Kilka osób, które ponosi∏y odpowiedzialnoÊç
za te zbrodnie zosta∏o osàdzonych przez
mi´dzynarodowe trybuna∏y karne...
Do˝ywocie!

Inni zostali osàdzeni we w∏asnych krajach. W Rwandzie
wznowiliÊmy nasz tradycyjny system sprawiedliwoÊci,
czyli trybuna∏y Gacaca...

?

A na poczàtku lat
dziewi´çdziesiàtych w czystkach
etnicznych w BoÊni zgin´∏y
tysiàce ludzi...

... na ca∏ym Êwiecie, tak˝e w Afryce…

Do˝ywocie!

?

Zbrodnie przeciwko ludzkoÊci
nigdy nie ulegajà przedawnieniu! Niektórych
zbrodniarzy osàdzono po ukoƒczeniu przez nich
osiemdziesiàtego roku ˝ycia.
Je˝eli dyskryminujesz swojego sàsiada,
to niszczysz swój kraj i ca∏y Êwiat!
Tak wi´c, dokonujcie s∏usznego wyboru.
Wybierzcie ˝ycie w harmonii.

Sama widzia∏am jak
mordowa∏ rodziny Tutsi!

?
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CO K R Y J Ñ C H M U R Y
Kilka dni póêniej...

Mam przy sobie wasze
zeszyty... Chcia∏abym,
˝ebyÊcie mi coÊ narysowali!

Jest wiele rzeczy
w naszym pi´knym ma∏ym raju,
które mo˝emy narysowaç!

Narysujcie te chmury!
Chc´ zobaczyç wiele chmur
na waszych rysunkach.
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Kilka minut póêniej...
Ach, jakie
pi´kne rysunki!

Mówi si´, ˝e chmury
przybierajà ró˝ne formy na
niebie! Ja cz´sto widz´ ró˝ne
obrazy w chmurach.

1

Dzieci od razu zaczynajà rysowaç...

A kiedy nauczycielka Sylvie spojrza∏a
na ich rysunki...

?!

Och nie! Moi uczniowie
majà powa˝ny problem!
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A te chmury co wam
przypominajà? Co widzicie
w chmurach?

Dzieci, czy mo˝ecie mi
pomóc zrozumieç wasze
rysunki?

?

Mój rysunek pokazuje
jak ojciec Ubu zabija mojà
rodzin´!

?

Co przedstawia
twój rysunek, Tugire?

Nasze rodziny przyjaêni∏y si´
i byliÊmy sàsiadami. Nic wam
nie zrobiliÊmy!

A ty Ubu, powiedz nam,
co narysowa∏eÊ?

Hej, uspokójcie si´!
Nikt tutaj nie jest
winny.

Mój rysunek pokazuje jak mój ojciec
zabija mojà najlepszà kole˝ank´!
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?

Dzieci popatrzy∏y na siebie nie wiedzieç,
co majà robiç...
PowinniÊcie spróbowaç
zrobiç krok w kierunku
wybaczenia i pojednania.

Przepraszam, ˝e wam przerywam
t´ szcz´Êliwà chwil´, ale jeszcze Mwe
musi nam wyjaÊniç swój rysunek!

Dzieci zrozumia∏y, ˝e ∏àczy ich ta sama
smutna historia. Nagle...

?

Mój rysunek pokazuje ucznia,
który zabija mnie w szkole!

Dlaczego myÊlisz, ˝e ktoÊ ci´ zabije
w szkole? Czy jakiÊ uczeƒ ci grozi∏?

Nie, ale mój ojciec zawsze mówi
mojej mamie, ˝e szko∏y w Rwandzie
cz´sto uczà, jak zostaç zabójcà. Mówi,
˝e ludobójstwo by∏o zaplanowane i dokonane
przez wykszta∏conych ludzi, którzy uwa˝ali
siebie za cywilizowanych. Tylko dzi´ki
mojej mamie mog´ w ogóle
chodziç do szko∏y.
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OPOWIEÂå MWE:

EDUKACJA KLUCZEM DO LEPSZEJ RZYSZ¸OÂCI
Tego dnia nauczycielka
postanowi∏a porozmawiaç
z rodzicami Mwe...

Mwe, powinieneÊ
wiedzieç, ˝e najlepszym
sposobem na zwalczanie
ignorancji jest w∏aÊnie nauka
w szkole. Jest to wielkie
osiàgni´cie ludzkoÊci.

Kto to jest?
To nauczycielka
naszego syna Mwe.

?

Nigdy nie podaj´ r´ki
osobie, która pomaga
szkoliç zabójców!

Dzieƒ dobry!

?

Musz´ z wami
porozmawiaç.
To bardzo wa˝ne!
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?

?

Najpierw coÊ ci poka˝´! Prosz´,
chodê ze mnà!

Czy widzisz te wzgórza?
Teraz nikt tam nie mieszka. Przed kwietniem
1994 roku ˝y∏o tam wiele kobiet,
dzieci i m´˝czyzn. Hodowali swoje
krowy w spokoju.

?

?

Pewnego dnia ludzie, którzy
uczyli si´ w twojej i innych szkołach
zabili maczetami farmerów
i strzelali do nich.

Je˝eli to jest wiedza,
którà mo˝na zdobyç w szkole, to moja
rodzina woli pozostaç niewykszta∏cona.
Przed kolonizacjà i powstaniem szkó∏
Rwandyjczycy nie znali ludobójstwa.

To straszne,
co wykszta∏cony cz∏owiek
zrobi∏ temu krajowi,
ale czasy si´ zmieni∏y!
Teraz Rwandzie przewodzà
wykszta∏ceni ludzie innego
pokroju!
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Nasz kraj opracowa∏ program rozwoju dla Rwandy zwany
"Wizja 2020". Potrzebujemy dobrze wykszta∏conych m∏odych
ludzi, je˝eli nasza gospodarka ma byç zrównowa˝ona i rozwijaç
si´ w oparciu o wiedz´…
Nie uczymy zabijania
w naszej szkole!

Zobacz, co twój syn narysowa∏
dzisiaj! On si´ boi.

To jedyny sposób, by twoje
dzieci mog∏y wejÊç na nowà
drog´ ˝ycia.

Twój przodek by∏
garncarzem i ty jesteÊ
garncarzem! Nadesz∏a pora,
by twój syn mia∏ mo˝liwoÊç
wyboru czy chce byç lekarzem,
nauczycielem czy
kimkolwiek innym.
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?

LEKCJA TRZECIA: SZANUJMY NASZE ÂRODOWISKO I WSZYSTKICH LUDZI
JeÊli ktoÊ jest wykszta∏cony,
to niekoniecznie oznacza ˝e post´puje
w cywilizowany sposób! Cywilizowany cz∏owiek
przestrzega praw cz∏owieka.

Kolejny dzieƒ w szkole...

Wszyscy mamy prawo do ˝ycia,
to jest najwa˝niejsze. Cywilizowany cz∏owiek
szanuje i chroni Êrodowisko.

Dlatego nasz kraj promuje czyste
otoczenie i szacunek dla Êrodowiska!

Nie mo˝emy ju˝ wyrzucaç Êmieci
gdziekolwiek...

Nie mo˝emy te˝ u˝ywaç plastikowych
torebek...
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Rasizm i dyskryminacja sà jak
Êmieci, które trzeba wyrzuciç
na Êmietnik...

OP O W I E Â å U B U :

SPRAWIEDLIWOÂå I POJEDNANIE

Kilka tygodni póêniej...
Dzisiaj ojciec Ubu staje
przed trybuna∏em Gacaca!

W aktach ludobójstwa
uczestniczy∏o bardzo du˝o osób
i sàdy krajowe nie by∏y w stanie
zajàç si´ takà iloÊcià spraw.
Z tego powodu powo∏ano trybuna∏y
Gacaca. Mia∏y one te˝ wp∏yw
na zjednoczenie kraju,
do czego przyczyni∏y si´ zeznania,
Êwiadectwa i przyznania
do winy. Ofiary wybacza∏y
swoim przeÊladowcom...

Ojca Ubu oskar˝ono o udzia∏
w ludobójstwie i zamordowanie wielu
rodzin Tutsi...

Jestem winny i ˝a∏uj´
tego, co zrobi∏em.

Czy przyznajesz
si´ do winy?

Zabijanie niewinnych
ludzi ze wzgl´du na ich
pochodzenie etniczne
nie przynios∏o niczego
dobrego! Moja rodzina
i przyjaciele odsun´li
si´ ode mnie.

Trybuna∏ Gacaca odby∏ narad´…

Okaza∏eÊ skruch´ i dlatego
Trybuna∏ skazuje ci´ na 20 lat wi´zienia,
a nie na do˝ywocie, choç zas∏ugujesz
na nie za te morderstwa.
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Nagle…

?

Prosz´ o pozwolenie na rozmow´
z oskar˝onym.

?

Spójrz na rysunek, który
wykona∏a twoja córka.

?

Twoja córka powiedzia∏a,
˝e to ty, gdy zabija∏eÊ jej
kole˝ank´.
Twoja córka widzia∏a to
i ten widok jà przeÊladuje.

?

?

Co to jest?
Mo˝esz pomóc swojej córce,
nie jest na to za póêno. Wtedy
b´dzie mog∏a skoncentrowaç
si´ na nauce.

Zrobi´ wszystko, aby moja córka zrozumia∏a to,
co si´ sta∏o. Nie chc´, ˝eby kiedykolwiek pope∏ni∏a
takie same czyny wynikajàce z g∏upoty …

Mo˝esz do
niej napisaç albo
z nià porozmawiaç.
Powiedz jej,
˝e ˝a∏ujesz tego,
co zrobi∏eÊ jej
kole˝ance, i ˝e
êle postàpi∏eÊ.
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Mo˝e Pani przeczytaç
ten list! Prosz´, pomó˝
mojej córce.

Jaki
wzruszajàcy
list!

Musz´ go szybko
dostarczyç.

Dzieƒ dobry, jestem nauczycielkà
Pani córki Ubu.

Nie widzia∏am Pani na
posiedzeniu trybuna∏u
Gacaca.

Pani mà˝ mia∏ doÊç odwagi, by
przeprosiç za swoje winy i ˝a∏owaç
pope∏nionych przest´pstw. Napisa∏
nawet list do swojej ukochanej córki.

Trudno mi spojrzeç
w twarz ofiarom
mojego m´˝a.

20

Wola∏am zostaç przy
córce.

Po przeczytaniu listu, Ubu poczu∏a si´ bardzo
szcz´Êliwa. Przeczyta∏a list mamie, która
przyj´∏a go z wielkà ulgà…

OP O W I E Â å T U G I R E :

PA M I ¢ TA J M Y O O F I A R A C H

Ludobójstwo w Rwandzie trwa∏o 3 miesiàce - od kwietnia do lipca
1994 roku. Co roku, w tych dniach Rwandyjczycy czczà pami´ç ofiar…

Chlip!
Chlip! Chlip!

?

Hej! Tugire, nie
wolno spaç na lekcji!

Ty p∏aczesz?!

W tym dniu
zamordowano mojà
rodzin´!

Przepraszam!
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B´dziemy si´ modliç za twojà rodzin´. W tym dniu
nie powinieneÊ byç przygn´biony. To dobry dzieƒ, by
przemyÊleç to, co si´ sta∏o. Musisz byç silny
i walczyç z niesprawiedliwoÊcià.

Czy ktoÊ jeszcze
straci∏ krewnych
w chaosie
ludobójstwa?

?

Uczcijmy minutà ciszy
naszych niewinnych ukochanych,
którzy odeszli od nas.

Nigdy wi´cej!
To jest nasz cel.

Nauczycielka i przyjaciele Tugire poszli pod pomnik
upami´tniajàcy tragedi´. Tu spoczywa wiele ofiar
ludobójstwa, w tym równie˝ rodzina Tugire.
Potem Sylvie odprowadzi∏a Tugire do sierociƒca…
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LEK C J A C Z WA R TA :
W piàtek po po∏udniu…
Pos∏uchajmy
muzyki!

Dzieci dobrze si´ bawi∏y…

POZYTYWNA SI¸A CZYNI DOBRO

W klasie natychmiast zrobi∏o si´
weso∏o…

Nagle nauczycielka wy∏àczy∏a
muzyk´…
Przepraszam, ale musz´
wam pokazaç skàd bierze
si´ energia, dzi´ki której
radio dzia∏a.

Radio przesta∏o dzia∏aç…
Spójrzcie, radio dzia∏a,
bo ma baterie.

Przecie˝ niczego nie
wyj´∏am z radia.

Zobaczcie co si´ stanie,
gdy odwróc´ chocia˝
jednà bateri´.

23

Dzieci by∏y zawiedzione, ˝e przerwano
im zabaw´…

Wy jesteÊcie bateriami naszego kraju.
Tak jak bateria, ka˝dy z was ma w sobie
negatywnà i pozytywnà si∏´. Kiedy
dyskryminujecie inne osoby, zachowujecie
si´ jak ta odwrócona bateria.
Kraj nie mo˝e wtedy iÊç
naprzód. Tylko wasze
pozytywne si∏y, dzia∏ajàce
w tym samym kierunku,
zapewnià paƒstwu
pokój i rozwój.

LEK C J A P I ÑTA :

P O K O N Y WA N I E N I E T O L E R A N C J I E T N I C ZNEJ

Woda nie jest tutaj zbyt
g∏´boka! A mo˝e przeskoczymy
ten strumyk zamiast wchodziç
w wod´?

Hura, uda∏o mi si´!
Teraz wasza kolej!

Wiecie, wystarczy jeden krok,
˝eby przejÊç na drugà stron´.
Popatrzcie!

Bàdêcie odwa˝ni
i uwierzcie w siebie.
Uda wam si´!

Uwaga, skacz´!

Âwietnie!
Mówi∏am wam,
wystarczy jeden
krok, by pokonaç
strumyk!

NienawiÊç etniczna jest
jak bardzo g∏´boki i niebezpieczny
strumyk! Ten strumyk poch∏onà∏
ponad 800 000 Rwandyjczyków.
Zrozumcie, nie mo˝na byç tylko w cz´Êci
rasistà! Musimy przezwyci´˝yç rasizm
i nietolerancj´ jednym susem!
Bàdêcie odwa˝ni i wierzcie
w siebie.

?
?
?
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ZWA L C Z A N I E I D E O L OGII LUDOBÓJSTWA
Panie Dyrektorze,
potrzebuj´ paƒskiej pomocy!
W mojej klasie na tablicy ktoÊ
napisa∏ s∏owa wzywajàce
do ludobójstwa.

Jednak któregoÊ dnia w szkole Sylvie dozna∏a
szoku i poczucia zawodu…
Tuzabatsembatsemba znaczy
"wymordujemy ich".

?

Nie! Który z moich
uczniów móg∏ tak napisaç?

Ty te˝?

Jak to, ja te˝?
CoÊ ci poka˝´!

Ca∏e to pude∏ko
jest wype∏nione
przechwyconymi przez
nauczycieli kartkami ze
s∏owami nienawiÊci.

?!

W takim razie musimy przy pomocy
dzieci zwi´kszyç ÊwiadomoÊç rodziców i walczyç
z ideologià ludobójstwa. Mam pomys∏…

Zaprosimy wszystkich
rodziców do obejrzenia sztuki, w której
zagrajà ich w∏asne dzieci. W ten sposób
dzieci b´dà promowa∏y POKÓJ. Rodzicom
póêniej trudno b´dzie uczyç
dzieci nienawiÊci.

Ale jak to
zrobimy?
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Dyrektor przysta∏ na pomys∏
nauczycielki i poszed∏
powiadomiç w∏adze…

?

Nadszed∏ dzieƒ wystawienia sztuki…

Nie martw si´ przyjacielu!
Znam uzdrowiciela, który wyleczy
ci wàtrob´. Pomo˝e ci lepiej ni˝
jakakolwiek najnowsza medycyna.

Wàtroba mnie boli! Prosz´,
pomó˝cie mi!
Mój mà˝ jest
chory!

Chory poczu∏ si´ du˝o
lepiej…

Choremu podano tradycyjny lek…
Dzi´kuj´,
przyjacielu.

Du˝o pi∏ i zabija∏ ludzi…

Ju˝ nic mi nie
dolega!

W czasie ludobójstwa zgin´∏o
wielu niewinnych ludzi…
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Póêniej rozpocz´∏o si´
ludobójstwo. Uczestniczy∏
w nim m´˝czyzna, który
ju˝ ca∏kiem wyzdrowia∏…

O zgrozo!
Zabijano nawet uczniów!

Skoƒczy∏o si´ ludobójstwo
i m´˝czyzna znów powa˝nie
zachorowa∏…
Moja wàtroba
rozsadzi mi brzuch!
PrzynieÊcie mi
szybko lekarstwo!

To mog∏eÊ byç ty! To ty zabija∏eÊ
ludzi z powodu ich pochodzenia
etnicznego. Nie myÊla∏eÊ o tym, co
dobrego robià oni dla spo∏ecznoÊci.

Mo˝esz przynieÊç
mu lek?

To niemo˝liwe,
uzdrowiciel zginà∏ podczas
ludobójstwa.

Kim jest ten idiota, który zabi∏
tak wybitnego cz∏owieka?

?

?

Muszà byç inni, którzy znajà
jego sekretne receptury.

Nikt nie móg∏ wyleczyç chorego
m´˝czyzny, który wkrótce zmar∏.…
Najgorsze jest to, ˝e przysz∏e
pokolenia, nasze w∏asne dzieci, nigdy
nie skorzystajà z tej wiedzy.

Tylko jego rodzina zna∏a je od wielu
pokoleƒ. Niestety, ca∏à jego rodzin´
zamordowano.

Po zakoƒczeniu sztuki, uczniowie ukłonili si´…

˚yjmy razem w zgodzie,
bo wszyscy jesteÊmy
Rwandyjczykami.
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NAD Z I E JA
JakiÊ czas póêniej…
Dzieci, czy mo˝ecie
znowu narysowaç dla mnie
chmury?

To ja z mojà ˝onà i dzieçmi.
Jestem prezydentem!

To ja, jestem
nauczycielkà!

A ja lekarzem!

Âwietna robota,
dzieci! Tym razem
ja te˝ narysowa∏am coÊ
dla was!

nadzieja
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