
 
20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ 

 
Ένας 23τρονος με 24 παιδιά - Οι νέες 
οικογένειες των ορφανών της Ροσάντα  
 
Καζώξ μη 100 εμένεξ πέκζμοξ γηα ηε 

ζομπιήνςζε 20 πνόκςκ από ηε 

γεκμθημκία ζηε Ρμοάκηα βνίζθμκηαη ζημ 

μέζμκ ημοξ, ζπαναθηηθέξ ηζημνίεξ 

βιέπμοκ ημ θςξ ηεξ δεμμζηόηεηαξ. 

Πνςηαγςκηζηέξ ημοξ μη κέμη ηεξ πώναξ, 

μη μπμίμη μκεηνεύμκηαη ημ μέιιμκ 

θμοβαιώκηαξ ηόζμ ηα ζςμαηηθά όζμ θαη 

ηα ροπηθά ζεμάδηα ηεξ ηναγςδίαξ.  

Είκαη έκα ειηόιμοζημ απόγεομα ημο Απνίιε, ζημ Πακεπηζηήμημ ηεξ Ρμοάκηα, ζημ Kigali. Μενηθμί μαζεηέξ 

ζοκςζηίδμκηαη ζε μμάδεξ θαη ζοκμμηιμύκ ζε ήνεμμ ηόκμ θαη άιιμη μεηαθηκμύκηαη με βηαζύκε από ημ έκα 

θηίνημ ζημ άιιμ. Οη ελεηάζεηξ λεθηκμύκ ζε μηα εβδμμάδα. 

ε έκα θαηαπνάζηκμ ύρςμα πίζς από έκα ζογθνόηεμα γναθείςκ, μ Jean Claude Nkusi δίκεη ζηα 24 

παηδηά ημο ζομβμοιέξ: «Μειεηήζηε όιμη ζαξ 

ζθιενά» ημοξ ιέεη «εάκ ενγάδεζηε ζθιενά, 

μπμνείηε κα βειηηώζεηε ηε δςή ζαξ θαη κα ηεκ 

θάκεηε θαιύηενε». 

Δεκ πνόθεηηαη γηα μηα ηοπηθή μηθμγέκεηα. Ο 

Nkusi είκαη μόιηξ 23 εηώκ. Κακέκα από ηα 

«παηδηά» ημο δεκ μμηνάδεηαη ημ ίδημ DNA με 

εθείκμκ. ηεκ πναγμαηηθόηεηα, ημ μόκμ πνάγμα 

πμο ημοξ ζοκδέεη είκαη όηη όιμη είκαη επηδώκηεξ 

ηεξ γεκμθημκίαξ ημο 1994 – όηακ ζπεδόκ έκα 

εθαημμμύνημ Σμύηζη έπαζακ ηε δςή ημοξ από 

ημοξ Χμύημο, εκώ εθαημκηάδεξ πηιηάδεξ άιιμη 

έπαζακ ηηξ μηθμγέκεηέξ ημοξ ή ακαγθάζηεθακ κα 

εγθαηαιείρμοκ ηε πώνα. 

Η δεμημονγία «ηεπκεηώκ μηθμγεκεηώκ» βμεζάεη ημοξ κέμοξ πμο επέδεζακ ηεξ γεκμθημκίαξ θαη είκαη ημ 

δεμημύνγεμα ηεξ μνγάκςζεξ πμο μκμμάδεηαη ημ Student Genocide Survivors. Ανπηθά ηδνύζεθε από 

δώδεθα θμηηεηέξ ημο Πακεπηζηεμίμο ηεξ Ρμοάκηα ημ 1996, θαη ζήμενα έπεη επεθηαζεί ζε όιε ηεκ 

αθνηθακηθή πώνα, βάδμκηαξ οπό ηε θηενμύγα ημο 43.397 θμηηεηέξ θαη μαζεηέξ. 

Ακ θαη δεκ δμοκ μαδί, μη ηδηαίηενεξ αοηέξ μηθμγέκεηεξ βμεζμύκ μ έκαξ ημκ άιιμκ μηθμκμμηθά θαη 

πνμζπαζμύκ κα ζοκεκώζμοκ ημοξ πόνμοξ ημοξ. 

ύμθςκα με εθηημήζεηξ ηεξ UNICEF, πενίπμο 95.000 παηδηά έμεηκακ μνθακά ζηε Ρμοάκηα ελαηηίαξ ηεξ 

γεκμθημκίαξ, εκώ 75% από αοηά οπήνλακ αοηόπηεξ μάνηονεξ δμιμθμκηώκ ή ηναομαηηζμώκ. Πμιιά από 

ηα παηδηά οπήνλακ ηα ίδηα ζύμαηα βίαξ ή βηαζμμύ. 

Ο Nkusi έπεη μκμμάζεη ηεκ μηθμγέκεηά ημο Urumuri, ημ μπμίμ ζεμαίκεη «κα δώζεηξ θςξ ζε θάηη. Όηακ 

θάηη ήηακ ζθμηεηκό θαη ηώνα ανπίδεη κα γίκεηαη θαη πάιη θςηεηκό», ελεγεί.  

 

(Πεγή: Πεμπημοζία) 


