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MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / PROPAGANDA
GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / KRIZOVÉ OBLASTI

PROČ ZABILI SVÉ SOUSEDY

MATERIÁL 1

DESET HUTUSKÝCH PŘIKÁZÁNÍ

Každý Hutu, který si vezme tutsijskou ženu, má tutsijskou milenku, sekretářku či chráněnku, je zrádce.1.

Každý Hutu musí vědět, že naše hutuské dcery jsou jako ženy, manželky a matky hodnotnější a svědomitější.2.

Hutuské ženy, dohlížejte na své muže, aby dodržovali tato pravidla.3.

Každý Hutu musí vědět, že všichni Tutsiové jsou při jednání nečestní. Zrádcem je každý Hutu, který s Tutsii obchoduje,4.

investuje do tutsijských společností, půjčuje nebo si bere půjčky od Tutsiů, umožňuje vývoz jejich zboží či jim poskytuje

půdu.

Strategické pozice v politice, administrativě, ekonomice a bezpečnostních složkách by měly být obsazeny převážně5.

Hutuy.

Hutuové musí tvořit většinu ve školách, a to jak mezi učiteli, tak mezi žáky.6.

Rwandská armáda musí být složena výhradně z Hutuů. Žádný voják se nesmí oženit s tutsijskou ženou.7.

Hutuové nesmějí mít s Tutsii soucit.8.

Hutuové musejí zůstat jednotní, solidární a nesmí jim být lhostejný osud jejich hutuských bratrů. Hutuové ve Rwandě9.

i mimo ni musí neustále hledat spojence pro hutuský účel. Hutuové musí zůstat bdělí a odhodlaní vůči svému společnému

nepříteli: Tutsiům.

Hutuská ideologie musí být vštípena Hutuům každého věku. Každý Hutu musí ideologii šířit. Každý Hutu, který jakýmkoli10.

způsobem trestá svého hutuského bratra za šíření ideologie, je zrádcem.
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MATERIÁL 2

PROTIŽIDOVSKÁ OPATŘENÍ V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

Sňatky mezi Židy a státními příslušníky německé nebo druhově příbuzné krve jsou zakázány. Manželství uzavřená proti1.

tomuto zákonu jsou neplatná, i když byla k obcházení zákona uzavřena v cizině.

Zákon o ochraně německé krve a německé cti § 1, čl. 1

Židé nemohou, pokud déle není ustanoveno něco jiného, vykonávat žádnou funkci v soudnictví ani ve veřejné správě,2.

s výjimkou funkcí náboženské organizace židovské.

Protektorátní vládní nařízení ze dne 4. července 1939

Zakazuji s okamžitou platností Židům nakupovat v árijských obchodech … mimo denní dobu od 11 do 13 a od3.

15 do 16.30 hod.

Vyhláška policejního ředitelství v Praze ze dne 5. srpna 1940

Židé se nesmějí zúčastniti politického života ani býti členy spolků a jiných korporací společenského, kulturního4.

a hospodářského života.

Protektorátní vládní nařízení ze dne 4. července 1939

Židé nemohou, pokud déle není ustanoveno něco jiného, býti: advokáty (kandidáty advokacie), obhájci ve věcech5.

trestních ani patentními zástupci (kandidáty patentního zastupitelství); lékaři, veterináři ani lékárníky; výkonnými

umělci v ústavech a podnicích provozujících umění (jako v divadlech, filmových podnicích) ani vedoucími činiteli

ve správě takových ústavů a podniků ani členy správních a dozorčích orgánů takových ústavů a podniků; redaktory

periodických tiskopisů, s výjimkou periodických tiskopisů určených pro Židy a jako takové značených.

Protektorátní vládní nařízení ze dne 4. července 1939

Zakázán jest mimomanželský pohlavní styk mezi Židem a protektorátním příslušníkem, který není Žid nebo židovský6.

míšenec s dvěma úplně židovskými prarodiči.

Protektorátní vládní nařízení ze dne 7. března 1942

V domácnosti, ve které je dospělý židovský muž přednostou domácnosti nebo přísluší k domáckému společenství, nesmí7.

být zaměstnávána protektorátní příslušnice mladší 45 let, která není Židovka nebo židovská míšenka.

Protektorátní vládní nařízení ze dne 7. března 1942


