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W Srebrenicy życie stanęło w lipcu 1995, ale jeszcze dziś w 
rozmowach wszyscy wypominają, że sprawcy ludobójstwa nie są postawieni przed haski trybunał. 
Podczas gdy wspomnienia o zbrodniarzach nie milkną, 80% z 4500 obecnych mieszkańców nie ma 
żadnego zatrudnienia, a infrastruktura jest dalej zrujnowana, wspólnota międzynarodowa proponuje 
Srebrenicy przyszłość w agroturystyce i produkcji zdrowej żywności.

W Centrum Pamięci w Potoczarach, kilka kilometrów od Srebrnicy, 11 lipca pogrzebano jeszcze 
505 ofiar ludobójstwa. Do teraz w Potoczarach pochowanych jest przeszło dwa tysiące ludzi. 
Proces odszukiwania masowych grobów, których na tym terenie odnaleziono już ponad 
osiemdziesiąt, trwać będzie jeszcze latami. Szacuje się, że w srebrenicznej tragedii zabitych zostało 
przeszło osiem tysięcy Bośniaków, a prawie pewne jest, że wszystkie ciała nigdy nie zostaną 
odnalezione. 

Upiorna pustka

Przed wojną, Srebrenica wraz z okolicznymi wioskami liczyła 36 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj jest 
ich w tym mieście we wschodniej Bośni trzy lub cztery razy mniej. Według spisu ludności z 1991 
roku, w mieście było około 70% Bośniaków i 25% Serbów. Bośnia i Hercegowina nie ma 
powojennego spisu i niemożliwym jest stwierdzić ile mieszkańców ma dziś Srebrenica.

Każdego roku w lipcu do miasta znów przyjeżdżają ludzie, którzy opuścili je w czasie wojny.
Ludność Srebrenicy rozjechała się po świecie, ale wieczorem przed (rocznicą) pogrzebu gromadzą 
się w mieście jakby rozmawiali ze swoimi niegdysiejszymi sąsiadami i przyjaciółmi. Miejski rynek 
przepełniony jest ludźmi tylko ten jeden wieczór w roku – wieczór poprzedzający (rocznicę) 
pogrzebu.

Powrót do miasta trwa powoli i większość domostw, szczególnie zimą, jest upiornie pusta.
Według danych UNDP1, do dzisiaj do miasta wróciło około 4,5 tysiąca ludzi. Najwięcej jest 
uchodźców, około 1,5 tysiąca przybyło 2003 roku. Wśród tych, którzy powrócili najwięcej jest 
starszych kobiet. Każdego roku na powrót do Srebrenicy decyduje się jeszcze kilkaset ludzi, lecz 
bezrobocie liczy nieprawdopodobne 80%, a infrastruktura jest zrujnowana.

Oddzielny żywot

Serbska i bośniacka społeczność w mieście żyje prawie całkowicie osobno. Za stołem w 
kawiarniach siedzą albo Serbowie, albo Bośniacy. U władz jest bośniacki SDA2, ale przedstawiciele 
UNDP-u i pozarządowych organizacji mówią jak partie jednak wzajemnie współpracują, zwłaszcza 
w sprawach odbudowy.

Skutki wojny i dziś są widoczne na każdym kroku i przypominają grozę, która zdarzyła się w 
Srebrenicy, podczas gdy ogłoszona była strefą bezpieczeństwa pod egidą ONZ. Przy wejściu do 
1  UNDP - United Nations Development Programme – (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ONZ)*
2  SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE – (Partia Akcji Demokratycznej)*
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fabryki akumulatorów, która przerobiona była na siedzibę sił ONZ i teraz widnieje napis: „HQ 
DUTCHBAT”3 przypominając mieszkańcom o pobycie sił ONZ– tych samych, które im nie 
pomogły w 1995 roku.

Mladić ciągle jeszcze jest na wolności. Ludzie odpowiedzialni za to piekło nadal nie są ukarani.  
Jeszcze nie pogrzebaliśmy naszych mężów, synów, sąsiadów i przyjaciół. Dopóki tak jest, życia tu  
nie będzie, mówi Nedžada Osmanović z okolic Srebrenicy. Teraz Tuzla jest jego domem, a 
Srebrenica i tak nie będzie już więcej tym, czym była przed wojną. To jest teraz inne miasto.

W oczekiwaniu na prawdę
Kobiety w czerni w Potoczanach przybyły z Belgradu niosąc wieńce z napisami: Wybaczcie nam…
Ich inicjatywę nie podtrzymało lokalne serbskie społeczeństwo. Część Serbów ze Srebrenicy 12 
lipca pojechało do Krawic, pobliskiego miasta, gdzie obchodzi się pamiątkę śmierci tych, którzy 
zostali skrzywdzeni po serbskiej stronie. Tak samo w dzień po pogrzebie 505 Bośniaków przeszli 
przez Srebrenicę mężczyźni w podkoszulkach z wizerunkiem Ratka Mladicia.

 Dnia, kiedy wszyscy sprawcy zbrodni staną przed sądem czeka i Akrif Mahmedović z okolic 
Srebrenicy. On dziś mieszka w Szwecji, a do Srebrenicy wraca raz do roku – w lipcu. Akrif mówi 
jak do roku 2000 nie odwiedzał miasta. Dziś jest łatwiej, można przyjechać, choć Serbowie i 
Bośniacy nadal omijają się na ulicy.

Życie w Srebrenicy obciążone jest niewystarczającym wkładem darczyńców w odnowę tego rejonu. 
Potwierdził to i Aleksandre Prieto, szef biura Programu Rozwoju w Srebrenicy ONZ. 

Sadzonki malin i bydło 
Program rekonwalescencji Srebrenicy i okolic zaczął się w październiku 2002 roku oraz objął, 
prócz Srebrenicy, jeszcze dwie gminy: Bratunac i Miliće. Zapewnionych jest 24 miliony dolarów, 
które poprzez rozliczne projekty zostaną wykorzystane do końca 2008 roku. Najwięksi darczyńcy 
pochodzą z Holandii, Włoch, Dani, Norwegii, USA i Wielkiej Brytanii, a pieniądze idą na 
odbudowę domów, infrastruktury i rozruszenie gospodarczej aktywności.
Przyszłość Srebrenicy i pobliskich wsi jest w rolnictwie, produkcji zdrowej żywności, hodowli 
bydła i turystyce, twierdzi UNDP. W programie rewitalizacji gospodarki część mieszkańców waha 
się między sadzonki malin a bydło, ale wszystko to wciąż jeszcze nie jest wystarczające, mówi 
Prieto. Agroturystyka jest gałęzią, w którą trzeba włożyć wiele starań, a rejon Srebrenicy nie jest 
jeszcze na to gotowy. Drogi nie są asfaltowe i wiele wsi jest bez prądu. Prócz tego, duże obszary są 
dalej zaminowane.

Oprócz nieprzystosowanej infrastruktury, problemem dla rozwoju turystyki jest również brak 
obiektów, ponieważ prócz pięknej przyrody terenów Srebrenicy, nie istnieje nic, co można 
zaoferować turystom.

O ile chcemy by Srebrenica żyła, musimy zapewnić pojednanie mieszkańców i wspólną wizję 
przyszłości, podsumowuje Prieto. 

3  kwatera główna batalionu duńskiego*


