Pressemeddelelse
Folkedrabet i Rwanda er emnet i ny his2rie-bog
Ny lærebog til faget historie sætter fokus på folkedrabet i Rwanda i
1994 – et alternativ til holocaust og De røde Khmerer, når undervisningstemaet er folkemord, dets årsager og konsekvenser. Bogen indeholder
også kernestof som de store ideologier, koloniseringen og dens konsekvenser samt kulturmøder og -forskelle.
Morten Severin er historielærer ved Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Han har
gennem mange år undervist i emnet folkedrab og har skrevet lærervejledninger til emnet
for folkedrab.dk/DIIS. Nu har han omsat sin viden til bogen Folkedrabet i Rwanda, der
udkommer i Frydenlunds his2rie-serie.
Bogen analyserer landets udvikling fra før og under kolonitiden til det selvstændige Rwanda.
Den giver en række forklaringer på, hvorfor og hvordan et af historiens mest effektive
folkedrab kunne finde sted over blot tre måneder med 800.000 dræbte til følge.
Folkedrabet i Rwanda går i dybden med såvel de internationale som de nationale
konsekvenser af folkemordet og ikke mindst med, hvordan man i Rwanda har forsøgt at
forsone en befolkning, hvor naboer fra den ene dag til den anden blev dødelige fjender.
Den kronologiske gennemgang af folkedrabet og tiden efter rammes ind af teori- og
metodekapitler om, hvordan eleverne kan arbejde med folkedrab, hvad et folkedrab er,
historien bag FN’s folkedrabskonvention, perspektiveringer til andre folkedrab og forslag til
undervisningsforløb, der kan spænde fra en enkelt til 20 lektioner.
På his2rie.dk finder lærer og elever gratis kildetekster til arbejdet med bogen.
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