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1992

Den 1 mars dödas 
serben Nikola Gardovic 
i Sarajevo av en bosnier 
under ett bröllop. Många 
serber räknar honom som 
krigets första offer.

6 april brukar räknas 
som starten på kriget. 
Strider utbröt mellan 
Serber och icke Ser-
ber, de sistnämnda 
var villiga att försvara 
Bosnien-Hercegovi-
nas självständighet. 

15 april börjar det kroa-
tiska försvarsrådets armé 
HVO att attackera den 
bosniska armén ARBIH.

5 april utropar Bosnien-
Hercegovina självständig-
het. Samma dag inleds 
belägringen av Sarajevo. 
En belägring som kom att 
bli den längsta i modern 
tid. 20 000 dödades och 
56 000 sårades 1993

I maj belägras staden Mostar 
av bosnienkroater. 9 Novem-
ber sköts bron Stari Most i 
Mostar sönder.

23 februari 1994 skrev den 
bosniska och den bosnien-
kroatiska ledningen ett 
fredsavtal som avsåg en al-
lians mot Republika Srpskas. 
Federationen. Bosnien-Herce-
govina skapas och belägring-
en av Mostar tar slut.

Under juli intog serbiska 
trupper Srebrenica och Zepa.  
Under 11 dagar mördades 
8000 muslimska pojkar och 
män. Massakern i Srebrenica 
var det största massmordet i 
Europa sedan andra världs-
kriget

1994

Under Augusti slöt kroater 
och bosniaker fred och 
allierade sig mot serberna. 
Operation Storm inleddes 
och tillsammans fördrev man 
alla serber ur Kroatien och 
Bosnien. 

November, Ohio. Fredsavtal 
mellan Bosnien-Hercegovina, 
Jugoslavien och Kroatien 
förhandlas fram i Dayton. 
Den 14 december samma år 
skrevs det under i Paris och 
blev krigets slut. 

I december går den serbiske 
politikern Radovan Karadzic 
ut och meddelar att krigstill-
ståndet är över i hela Bosnien. 
Jugoslavien och Bosnien-
Hercegovina godkänner 
varandra som självständiga 
stater.

2 augusti 2001 Serbiske befäl-
havare Radislav Krstić döms 
till 46 år fängelse för folk-
mord. Överklagande ledde 
istället till 35 års fängelse i 
den Internationella krigsbry-
tartribunalen i Haag. 
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I januari inleds byggandet av 
en tunnel under Sarajevos 
flygplats. I tunneln ska bland 
annat mat, medicin och vapen 
transporteras. I juli är tunneln 
färdigställd och det är den 
som blir Sarajevos räddning.

Bosniens historia i korthet

Mitt i Bosnien-Hercegovinas blomst-
rande vår landar femton journalister 
med uppgift att skildra landet i dag, 
femton år senare. Ett land någonstans 
på Balkan. Krigshärjat och skadat. 
Vårt arbete var inte att plåstra om så-
ren som blivit. Istället var det att låta 
våra pennor spegla landet här och nu, 
även om det innebar att ta del av en 
och annan sorglig tillbakablick.

Det sägs att många kockar inte gör 
någon soppa. Men jag skulle vilja på-
stå att det är precis vad vi har gjort. 

En soppa där ingredienser från unga 
och gamla ingått. Modernt och gam-
malmodigt. Tradition och kultur. Krig 
och fred. Hopp och framtid.

Åsikterna om läget i Bosnien-Her-
cegovina i dag är delade. men en sak 
är säker, människor vill berätta, och vi 
har låtit dem göra det.

Vi gör inte anspråk på att skildra 
hela landet. Vi har utgått från Sara-
jevo med undantag för historiskt vik-
tiga platser. Som Mostar, där den nu-
mer återuppbyggda bron Stari Most 

är belägen, och Srebrenica, där det 
fruktansvärda massmordet på över 
8000 muslimska pojkar och män ägde 
rum.

Även om blicken tydligt var vänd 
framåt var det inte det lättaste att und-
vika backspegeln. Kriget har påverkat 
alla vilket gör det svårt att inte dra 
paralleller till allt hemskt som skedde 
mellan åren 1992 och 1995.

Bosnien-Hercegovina är en gömd 
pärla i Europa och den värme vi mött 
hos människor ger hopp om framti-

den. Så smaka av och njut av de många 
ingredienserna i vår 32-sidiga tidning. 
Bara lagad på närproducerade råva-
ror från lokala källor. Vi hoppas den 
ska bredda era intryck inte låta de be-
ska smakerna ta överhand.

Trevlig läsning!
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1100-talet, Den ungerska 
kungens överhöghet 
erkänns och Bosnien blir 
ett lydrike. 

1463, större delen av  
Bosnien införlivas i  
Osmanska riket.

1600-talet, tre fjär-
dedelar av Bosniens 
invånare är Muslimer, 
resten blir förtryckta

1300-talet, lydriket Bos-
nien förklaras självstän-
digt. Inre maktstrider 
uppstår i landet. 1500

1875, ett avgörande bonde-
uppror bryter ut. Upproret är 
en av orsakerna till det rysk-
turkiska kriget.

1878, efter rysk-turkiska 
kriget beslutas det att 
Bosnien-Hercegovina ska 
ockuperas och förvaltas 
av Österrike-Ungern.

1910, Bosnien-Hercegovina 
blir ett enhetligt förvaltnings-
område med parlament och 
regering i Sarajevo. arlamen-
tet har lokal lagstiftnings- och 
beskattningsrätt.

1900

1914, ”Skotten i Sarajevo” den 
habsburgska tronföljaren 
Franz Ferdinand mördades 
på öppen gatan av serben 
Gavrilo Princip. Detta blev 
starten på första världskriget

1943, Josep Broz Tito grundar 
en ny federativ och socialis-
tisk stat. Bosnien-Hercego-
vina blev en av sex delrepu-
bliker.

1980-talet, efter Titos död  
faller kommunismen och 
riket splittras. 2010
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Sköt på allt som
rörde sig

Foto: Malin Björk
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Den 4 april 1992 började granater 
falla över Sarajevo. Bosnien-Herce-
govina hade precis utannonserat sin 
självständighet. Men attacken från 
Serbien, som ville att Bosnien-Herce-
govina fortsatt skulle vara en del av 
det gemensamma Jugoslavien, kom 
ändå som en överraskning. På bergen 
rörde sig stridsvagnar och granaterna 
föll över staden.

Trots att det många år tog innan fre-
den kom höll Sarajevo stånd. Och Azra 
Balta befann sig hela tiden i mitten.

Krypskyttar sköt civila
Azra är i dag 30 år och advokat. Hon 
bor i samma hus som när kriget tog 
slut för 15 år sedan, på en smal sido-
gata intill floden Miljacka som rinner 
genom staden. När de där första gra-
naterna föll träffade två av dem hen-
nes hus. Familjen flyttade då över till 
Azras mormor bara några gator bort.

– Vi bodde i källaren. Maten ranso-
nerades ut, och att hämta vatten var 
alltid farligt. Krypskyttar sköt på ga-
tan intill huset.

Azra visar sin mormors hem, det 
hus där hon själv spenderade största 
delen av kriget. Fasaden är sliten.

– I huset på andra sidan gatan dog 
en flicka trots att hon befann sig i 
källaren. Granatsplitter flög igenom 
fönstret. Därför fick vi gömma oss 

längre in i vår källare, i ett rum där det 
inte fanns några fönster alls.

Från floden som rinner genom sta-
den syns både gamla och nya, förstör-
da och renoverade byggnader.

– Ser du biblioteket där? Jag såg det 
brinna ner, säger Azra och pekar på en 
stor byggnad på andra sidan.

På bergen fanns stridsvagnar och 
skyttar med sikt över hela staden. Att 
röra sig öppet var livsfarligt och allt 
som rörde sig blev beskjutet, enligt 
Azra. Bergssluttningarna minerades 
och i stort sett hela staden var om-
ringad.

Azras moster, Meliha Handzic, är 
med vid floden. Hon arbetade i Aus-
tralien när kriget bröt ut, och stannade 
där tills det var slut.

– Jag hade tur som inte befann mig 
mitt i kriget. Men samtidigt otur ef-
tersom jag var så långt borta från min 
familj, säger hon.

Daytonavtalet
Belägringen varade i fyra år. År 1995 
fick Bosniens dåvarande president, 
Alija Izetbegovic, nog och valde att 
lägga sig. I Dayton, USA, samlades 
bland andra Alija och Serbiens pre-
sident, Slobodan Milosevic, för att 
förhandla fram ett fredsavtal. Alija 
gick med på kraven Serbien la fram. 
Avtalet innebar slutet på kriget, men 

även att Bosnien förlorade områden 
till Serbien.

Kriget i Bosnien-Hercegovina må 
vara slut, men konflikten är inte löst.

– Det är inte över. Folk skjuter inte 
längre på varandra, men man för fort-
farande ett politiskt krig. Systemet 
fungerar så att vi har tre ledare som 
turas om att vara president. Det blir 
många olika viljor då, säger Azra.

Men att det skulle handla om hat 
och ilska gentemot varandra tycker 
varken Azra eller Meliha. Snarare att 
olika folkgrupper inte riktigt litar på 
varandra. Som exempel berättar Azra 
om den sommarstuga de hade i ber-
gen innan kriget. Dit åkte de ofta, men 
nu efter kriget vågar de inte.

– Även om vi kan leva tillsammans 
är man alltid rädd för att någon ska 
vara full och avfyra ett skott, säger 
Meliha.

EU Bosniens räddning
Vad händer nu, femton år senare? 
Azra och Meliha har skilda åsikter. 
Azra talar mycket om Europeiska 
unionen och hur ett medlemskap 
där skulle sudda ut gränserna och 
skapa en enighet som just nu känns 
långt borta. Men Meliha menar att 
EU inte är så perfekt som det låter.

– I teorin är EU vackert, men 
byråkratin är en barriär. Om 
tanken är att skapa en 
balans till stormakter 
som Kina och USA 
har man miss-
lyckats, 
säger hon.

– Det är en aspekt. Men eftersom de 
har lyckats att göra euron så stark kan 
EU i sig också bli det, menar Azra.

Azra minns kriget som en mar-
dröm. För henne och hennes familj 
tog det slut för 15 år sedan. Men även 
om ett nytt krig inte är troligt är kon-
flikten långt ifrån löst, det är de båda 
överens om.

– Jag tror att det fortfarande finns 
en dröm om att skapa ett Storserbien. 
Det är en kraftig dröm, och jag tror 
inte att den kommer att dö ut. Så 
länge den finns kommer kon-
flikterna att finnas kvar, sä-
ger Meliha.

– Jag bodde där, min mormor bodde där, och på den där gatan mitt emellan sköt 
de folk som vågade sig ut, säger Azra Balta och pekar in bland husen. Hon var 12 
år när kriget i Bosnien-Hercegovina bröt ut.

Text & foto: Johan Dahlberg 

– Där uppe satt de, säger Azra. Från byggnadens 
fönster sköt serbiska krypskyttar civila. Azra 
minns tillbaka på kriget som en mardröm.
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– Unga vill inte starta politiska partier 
för de tycker att politik är en misera-
bel sak som de inte vill ha något med 
att göra, säger Lida.

Kanske är det kriget som lett till 
denna inställning, kanske är det väs-
terländsk tonårsattityd som är orsa-
ken. Lida Hanic och kompisen Dzeni-
sa Kadric, den sistnämnda som även 
bott i Örebro, vet inte. Men de är över-
ens om en sak: de har det bättre nu än 
vad deras föräldrar hade det.

– För föräldrarna var det förfärligt. 
Nu är det fred.

Religionen spelar ingen roll
I skolan har Lida och Dzenisa klass-
kompisar från olika religioner och 
etniciteter. En självklarhet enligt dem, 
det handlar inte om det. Trots att de 

båda är aktivt troende muslimer tyck-
er de att frågor om religion är onö-
diga.

– Jag ber och jag dricker och jag 
tycker det är okej eftersom vi är unga 
och måste få ha kul. Vissa döljer att de 
till exempel dricker alkohol för sina 
föräldrar, men det är bara dumt, säger 
Lida.

Samtidigt är det deras uppfattning 
att religion var grunden till kriget, och 
deras åsikter är allt annat än objek-
tiva.

– De kristna dödade muslimer och 
tog vårt land. Många muslimer förlo-
rade sina familjer under kriget, säger 
de.

Dzenisa har bott i Sverige i tre år. År 
2000 flyttade hon till Örebro där hon 
har släktingar som flydde under kri-

get, men något längre uppehållstill-
stånd fick hon inte. Hennes svenska 
är bra och hon medger att hon längtar 
tillbaka. Kanske har det påverkat hen-
nes uppfattning av både krig och reli-
gion, medger hon. Är kriget närvaran-
de i dag, i ungdomarnas vardag? Lida 
och Dzenisa tycker inte det, och blir 
osäkra på vad de ska svara. Det känns 
som att kriget är något avlägset, någor 
som de inte riktigt känner till.

Istället börjar de diskutera musik. 
Lida lyssnar på rock, Dzenisa är mer 
inne på pop. En poplåt lik vilken väs-
terländsk låt som helst spelas plötsligt 
i radion och de båda börjar sjunga 
med.

– Den handlar om krig. En riktigt 
vacker låt. Att modern musik handlar 
om kriget är ingen ovanlighet, förkla-

rar Dzenisa. Ändå är det musiken, 
inte kriget, som är det viktiga.

– Sök på Zabranjeno Pusenje på 
YouTube, de är bra, uppmanar Lida.

En ljus framtid
Trots föräldrarnas minnen från kriget, 
och vissa ungdomsgrupper som age-
rar utefter sina föräldrars historier, 
ser Lida och Dzenisa ljust på framti-
den. Deras tillvaro kretsar kring vän-
ner och skolan, inte politik och gamla 
konflikter. Bosnien-Hercegovina är 
enligt många fortfarande ett land med 
problem, men enligt de båda kompi-
sarna är det inget märkbart som de 
tänker på.

– Det är fred i dag, allt är bra. Vi äls-
kar alla! Jag älskar alla, säger Dzenisa 
och skrattar.

– De hör historier om kriget från sina föräldrar och startar slagsmål på grund av 
religion, säger 18-åriga Lida Hanic om andra jämngamla. 

Hon har själv inga minnen från kriget och målar upp en bild av en generation 
som är mer likgiltig än engagerad.

Text & foto: Johan Dahlberg 

Lida tycker det är viktigt att ha roligt när man är ung.  Hon ser ingen anledning till att dölja att hon till exempel dricker för sina föräldrar.  ”Det är bara dumt”, säger hon. 

Framtidens generation
Det är fred i dag, allt är bra. 
Vi älskar alla! Jag älskar alla, 
säger Dzenisa och skrattar.
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Staden var omringad. Serberna besatte bergen, medan fredsstyrkor hade kon-
troll över flygplatsen. Sarajevoborna var fast i mitten, utan kontakt med omvärl-
den. Därför byggdes en tunnel som kom att bli stadens livlina.

Text: Johan Dahlberg & Lisa Wouda  
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Muamer Hodaic flydde genom tunneln och kom till Sverige 1994, åtta månader innan krigets slut. ”Min bästa tid var under kriget,” säger han, och syftar på den 
gemenskap som uppstod i Sarajevo. Han har lurat döden flera gånger. ”Det var ren jävla tur,” sammanfattar han sina berättelser med.

Vi spelade ofta basket på gården. Första gången vi hörde granater trehundra meter bort sprang vi in i trapphus och gömde oss. Efter några år la vi oss bara 
ner på marken en kort stund om vi såg en granat bara femtio meter bort. Det är sjukt hur psyket omvandlar en.

Krig eller inte, i puberteten har man behov av att prata med kompisar. Man tjuvröker och bråkar med sina föräldrar. Om kvällarna satt mina kompisar och jag 
på en stentrappa och reflekterade. Två månader efter att jag flydde slog en granat ner just där. Tre av de som brukade hänga där dog och två skadades.

När jag kom till Sverige ville min farbror ta mig till Globen för att se en basketmatch. Jag svimmade av allt ljus. Vi hade inte haft elektricitet på tre år.”
När vi kom ut ur tunneln åkte vi buss över bergen. Vi kunde inte ha lyktorna tända, allt var tyst och mörkt. Vid ett bergsparti var vi tvungna att gå, men farmor 

ville inte. Vi mutade busschauffören med cigaretter för att få sitta kvar, trots att det var farligt. På ett brant berg körde bussen på en sten. Det smällde högt och vi 
trodde att serberna skulle komma och skjuta sönder bussen. Jag väntade på en upplysande missil och ljudet av kulsprutor. Jag sa goodbye till mig själv, adjöss, 
hej då, tack för det här livet. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Men inget hände.”

Muamer Hodaic var 14 år när han 
flydde genom tunneln. 1994 hade hans 
farmor lyckats övertala hans mamma 
att låta honom följa med. Tillstånd var 
till en början svåra att få tag i, men 
blev efterhand mer lättåtkomliga för 
allmänheten.

– Min farmor är en av de mest flexi-
bla människor jag vet. Hon flydde till 
Sverige och kom sedan tillbaka för att 
hämta mig. Hon bönade och bad min 
mamma i tre dagar, tills hon till slut 
gav efter, säger Muamer.

Flykten började vid tunnelmyn-
ningen. Hans mamma tog farväl av 
honom, och han minns det som ett 
sorgligt ögonblick.

– Vi visste inte när vi skulle ses igen, 
eller ens om.

Men spänningen var oundviklig. Ett 
äventyr väntade, och Muamer berättar 
att han nyfiket tittade in i tunneln.

– Jag minns att jag var väldigt exal-
terad. Man hade varit inlåst i en liten 
jävla stad och kände sig uppgiven. 
”Kommer jag någonsin kunna upp-
leva något annat?”.

I början av kriget, när fredsstyrkor-

na kom, fanns ingen möjlighet att läm-
na staden. De som kom till flygplatsen 
för att få hjälp vändes om, sattes i bilar 
och kördes tillbaka in i staden.

Men folket behövde kontakt med 
omvärlden. Den mat fredsstyrkorna 
kom med räckte inte till, det var brist 
på vapen och ingen kunde fly. 

Det var då beslutet togs att i hem-
lighet bygga en tunnel under flygplat-
sen.

Med hjälp av ingenjörer i staden be-
räknades längd, höjd och bredd. Re-
sultatet blev en smal tunnel, till följd 
av den tunga trafiken på flygplatsen 
ovan. En meter bred, en och sextio 
hög, och 800 meter lång.

Tillstånd krävdes
Från var sitt håll började man gräva 
och möttes på mitten. När bygget var 
klart var det dock förbjudet att utnytt-
ja tunneln som flyktväg. 

Endast soldater med särskilda till-
stånd fick gå igenom den. För att få 
tillstånd krävdes att soldaterna hade 
kvar sina familjer i staden. Evaku-
erades staden skulle den snart vara 

intagen, och det var inte ett önskvärt 
alternativ.

Senare under kriget blev tunneln 
dock tillgänglig för alla. Tillstånd var 
fortfarande ett krav, men de var be-
tydligt lättare att få. Uppskattningsvis 
passerade en miljon människor ge-
nom tunneln.

”Sarajevos livlina”
– Det var vatten upp till knäna. Vi 
var tvungna att gå mitt i natten för 
att undvika att bli upptäckta. Ing-
en dog i tunneln, men många blev 
beskjutna på väg till kontoret där 
passen delades ut, säger Muamer.

Genom tunneln smugglades va-
ror man saknade in från andra 
närliggande byar. Trots beläg-
ringen och bristen på hjälp 
från fredsstyrkorna lyck-
ades Sarajevoborna klara 
sig på egen hand.

– Jag minns att två 
män kom springande 
med bår och dropp-
ställning. Soldater 
och skadade hade fö-

reträde. Men under lakanet på båren 
låg i stället ett lamm, en bristvara som 
då var lika mycket värt som guld, sä-
ger Muamer och skrattar åt minnet.

Tunneln blev stadens räddning, och 
ingen vet hur det hade slutat om de 
inte hade lyckats bygga den.

– Den var helt klart Sarajevos liv-
lina. Landets puls, säger Muamer.

I dag finns bara delar av 
tunneln kvar, och strax 

utanför flygplatsen 
kan ena ingången 
besökas som en  
turistattraktion.

Jag minns att två män kom 
springande med bår och dropp-
ställning. Soldater och skadade 
hade företräde. 

Här flydde
en miljon

Foto: Arvid Klintberg Henriksson

Foto: Alexander Carlsson
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FN skulle skydda SreBrenica, den lilla 
staden i öst, från serbernas etniska 
rensning. Tre månader senare var näs-
tan hela staden tom. Över 8 000 mus-
limer hade mördats, trots FN:s skydd. 
Nu anklagar överlevarna FN för att 
vara moraliskt skyldiga till den största 
maSSakern sedan andra världskriget.

Det här står om massakern i Srebrenica på regeringens hemsida om mänskliga rättigheter.
Den första gruppen UNPROFOR-soldater anlände till Srebrenica den 18 april 1993. I januari 1995 var det holländar-
nas ”Duthbat” tur att rotera in. I juli samma år inledde bosnienserberna under ledning av general Mladic sin attack 
på staden. Ett stort antal muslimska män bestämde sig för att söka skydd i Tuzla och påbörjade en marsch genom 
skogen. Ett mycket stort antal av dessa dödades på vägen. Samtidigt nere i staden, vid den gamla batterifabriken 
Potocari och tillika UNPROFOR-basen, där många hade sökt sin tillflykt, sorterade bosnienserberna ut alla män 
mellan 16 och 60. De flesta av dessa avrättades mer eller mindre inför ögonen på de underbemannade och maktlösa 
UNPROFOR-soldaterna. Den troliga dödssiffran från denna, den värsta massakern i Europa sedan andra världskri-
get, beräknas till mellan 7 000 till 8 000 människor.

Nästan hela släkter utplånades i Srebrenicamassakern, på ett monument finns namnen på alla hittills identifierade offer.  Foto: Jessica Segerberg
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– Där, säger Amra Begic och vänder 
kroppen medan hon pekar upp mot 
bergen. Ni kanske kan se några hus. 
Människorna blev mördade på ett 
fruktansvärt vis. Muslimerna blev 
styckade, halshuggna och lastade på 
en lastbil. Serberna körde sedan i väg 
bilen med kroppsdelarna. Det drop-
pade blod längs vägen. Som en var-
ning så att ingen skulle försöka hjälpa. 
Amra ber om ursäkt för att barnen får 
höra de blodiga detaljerna

Hon har jobbat som guide på min-
nesplatsen i Srebrenica sedan 2005 
och bor kvar i staden. Hennes pappa 
var en av de som mördades en dag i 
juli under de sista åren av kriget. Hon 
håller vant en föreläsning för en liten 
grupp amerikaner. Det far ut fakta 
och det far ut siffror. Amerikanerna 
nickar och byter fot att lägga tyngden 
på, solen bränner. 

Hon förklarar hur bosnienserbiska 
trupper intog staden 1995, hur de 
mördade muslimska män för att de 

var just muslimer. Efter folkmordet 
beslutade Nato att bomba serbiska 
mål i Bosnien-Hercegovina som se-
dan ledde till att Daytonavtalet påbör-
jades. Som sedan tvingade landet till 
fred ett halvår efter att morden skett. 

– Den officiella siffran är 8372 men 
vi tror att det är mer än 9000 döda 
egentligen, säger hon på engelska 
med lite brytning.  

Familjen bodde kvar
Hennes föreläsning tar slut, hon sätter 
sig i skuggan när turisterna går mot de 
inristade namnen i sten. Det är varmt 
och hon spänner upp ena läppen, be-
rättar att hennes ena tand gått sönder 
och ska bli ordnad dagen därpå. Men 
det gör ont. Just nu.

– Jag fick flytta till min faster i 
Tuzla när jag var tretton år och fort-
satte studera, pappa kände på sig 
att något skulle hända, säger hon 
och tar en klunk ur sin vattenflaska.  
Hennes mamma, pappa och syster 

bodde kvar. När hon sade adjö var det 
sista gången hon såg sin pappa. Men 
det förstod hon inte då. 

Något släpper, kanske beror det på 
yrket eller den onda tanden, den pro-
fessionella masken som sade siffrorna 
och beskrev morden. 

– Det sista pappa sa till min syster 
var, ”det är över nu”. Han visste att 
han skulle dö när de blev uppdelade.

Syster i Stockholm
Systern flyttade senare till Sverige 
och bor fortfarande kvar i Stockholm.  
Hon fortsätter berätta, säger att de 
hoppas på att få 800 nya gravar i år. 
Det har varit svårigheter med att 
identifiera kropparna i massgravarna 
efter massakern. En del har dessutom 

blivit uppgrävda och förflyttade. För 
att gömma bevisen för att morden ägt 
rum. Men Srebrenicaborna vet. Amra 
Begic vet att de bara hittat 30 procent 
av hennes pappas kvarlevor. Att det 
krävs 70 för att få ha en riktig begrav-
ning. 

Varje år nya begravningar
Den 11 juli varje år begravs nya skelett 
som genom DNA-analys blivit identi-
fierade. 

– Egentligen är den 9 juli svåraste 
dagen för oss. Då kommer lastbilarna 
med skeletten för att begravas för det 
här året och vi alla står längs med vä-
gen och väntar på att de ska komma... 
Men egentligen kommer de aldrig. De 
kommer aldrig tillbaka igen. 

– Jag såg hans tårar, och jag förstod inte. Jag var bara glad över att inte behöva 
gå till skolan. Och sen såg jag honom aldrig igen, säger Amra Begic. Hon förlorade 
sin pappa i Srebrenicamassakern. Europas största massaker sedan andra världs-
kriget.

Text: Jessica Segerberg 

Srebrenica –
såret som 
aldrig läker

FA
K

TA

FNs definition av folkmord 
Folkmord är enligt folkmordskon-
ventionen handlingar gjorda i 
avsikt att utplåna, helt eller delvis, 
en grupp på grund av nationella, 
etniska, rasmässiga eller religiösa 
grunder.  
Till sådana handlingar räknas dö-
dande eller orsakande av allvarlig 
kroppslig eller mental skada på 
medlemmar tillhörande en sådan 

grupp.
EU har beslutat och slagit fast i 
den Internationella domstolen i 
Haag att Srebrenicamassakern är 
ett folkmord.
För första gången i mars i år bad 
Serbiens parlament om ursäkt till 
och erkände en del av skulden 
för det som hände i Srebrenica. 
De gjorde inte tillräckligt för att 
förhindra morden. 

Amra Begics pappa mördades i massakern, än i dag har man bara hittat delar av hans kropp.  Foto: Alexander Carlsson
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I April 1993 deklarerade FN:s säker-
hetsråd Srebrenica som en fristad, en 
enklav i de serbiska styrkornas terri-
torium. Den 400 man stora holländska 
FN-truppen fick i uppdrag att över-
blicka säkerheten i den lilla staden i 
öst.

– Deras roll var att övervaka. Men 
de tog ifrån muslimer deras vapen, 
medan serberna fick ha kvar sina, be-
rättar Kada Hotic Roaeiya, 65, som då 
bodde i Srebrenica.

Bara dagar efter att trupperna anlänt 
tilläts serbiska trupper gå in i staden.

– Vi var inte beväpnade eller farliga, 
vi kunde inte ens fly. FN hjälpte oss 
inte, de dömde oss till döden, fortsät-
ter hon.

Redan vid krigets utbrott startade 
serbernas etniska rensning av musli-
mer.

Tusen döda innan FN agerade
Enligt den bosniska regering-
ens siffror hade över tusen Sre-
brenicabor mördats redan  innan  
FN:s säkerhetsråd agerade.

Kata Hotic Roaeiya förlorade 56 
släktingar i Srebrenicamassakern som 
ägde rum mellan den 11 och 22 juli 
1995.

– Vi var under FN… under FN:s 
skit. Det enda vi kunde hoppas på var 
att överleva.

FN hade en stationering i en bat-
terifabrik i Srebrenica. Fabriken blev 

senare en viktig stationering i den et-
niska rensningen.

– FN tillät Ratko Mladic (serbisk be-
fälhavare som är efterlyst som en av 
de ansvariga) att gå in i fabriken. Jag 
såg honom och visste vem han var. Jag 
kunde inte gå av rädsla, jag satt helt 
stum.

Kata tar en paus, men fortsätter 
sen:

– Han fick ta folk mitt framför ögo-
nen på FN. Det var fruktansvärt, vi 
var inte alls skyddade. Inte nånstans, 
säger hon medan rösten stockar sig.

Enligt Kata begicks morden på öpp-
na gator. I dagsljus.

– Jag såg två kvinnor be över en död 
man. Då kom en serbisk soldat fram 
och mördade kvinnorna. Jag såg en 
mor hålla sin bebis som inte kunde 
sluta gråta. Soldaten gick fram och 
slaktade bägge två. En gravid kvinna 
bredvid blev så rädd att hon förlöste 
på plats, då kom samma soldat fram 
och stampade på bebisens huvud tills 

den dog, och sköt sen mamman.
Det var efter scener som dessa som 

Katas hopp försvann.
– Jag kan inte förklara det. Men 

rädslan försvann. Det fanns inget 
hopp eller kärlek. Jag förstod att vi 
snart inte skulle finnas mer, säger hon 
med darrig röst.

FN visste vad som hände
FN fanns på plats vid morden som 
Kata berättar om.

– Min brorsdotter gick fram till en 
FN-soldat och frågade ”Vad är det 
som händer? Var är min pappa?”. Han 
bara blundade och grät. De visste vad 
som höll på att hända.

I massakern var det mestadels män 
och unga som mördades.

– Vi gick levande mot bussarna. FN 
och serberna stod tillsammans och de-
lade upp män, kvinnor och barn. Det 
kunde jag aldrig tro om FN, suckar 
hon och skakar på huvudet.

Kvinnorna fördes iväg i bussar 

56 av hennes

Kata Hotic Roaeiya förlorade nästan hela sin släkt i Srebrenica-massakern.
FN skulle ha förhindrat det, men enligt Kata blev de i stället orsaken.

– FN är moraliskt ansvariga, i mina ögon är de skyldiga, berättar hon.
Men FN kan inte ställas till svars på grund av sin immunitet.

Text: Per H Eriksson   Foto: Alexander Carlsson

släktingar mördades
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Jag kan inte förklara det. Men rädslan försvann. Det fanns 
inget hopp eller kärlek. Jag förstod att vi snart inte skulle 
finnas mer, säger hon med darrig röst.

medan männen fick stanna kvar, med 
löftet att de senare skulle få träffa sina 
familjer.

– Men männen visste att de skulle 
dö. Några grupper lyckades fly in i 
skogen. FN bara sket i dem. Men ser-
berna visste vart de flydde, och vän-
tade på dem där.

Tror på 11 000 döda
Från Srebrenica försökte 15 000 fly. 
Endast 3 000 lyckades.

– De officiella siffrona från Srebreni-
ca är serbernas siffror (strax över 8 000 
döda), men enligt våra egna enkäter 
och formulär är det minst 11 000. Vi 
har också siffror på 12 000 döda, men 
de är inte bekräftade, säger Zumvo 
Selomevouic, överlevande  från Sre-
brenica som nu är verksam i Majken 
Srebrenica (Srebrenicas mödrar).

Såg du själv FN göra oförrätter?
Kata tänker efter en stund och vill 

välja sina ord rätt.
– De skrattade åt oss. Det fanns en-

staka fall i deras armé där man såg 
medkänsla, men jag har själv sett 
skratten. Det fanns en ramp som vi 
skulle gå över, tre och tre. Det var 
varmt och vi var törstiga. FN och ser-
biska soldater gick iväg och hämtade 
vatten i plastpåsar. De räckte fram 
påsarna, men när vi skulle ta tag i 
påsarna ryckte de dem ifrån oss och 
skrattade.

Offren har lämnat in stämnings-
ansökan mot den holländska reger-
ingen, men inga anmälningar går att 
riktas mot FN på grund av deras im-
munitet.

– FN är moraliskt ansvariga, i mina 
ögon är de skyldiga. Om vi inte hade 
trott på FN hade inte lika många dött. 
Utan FN hade vi överlevt, tror Kata.

Stämningsansökan mot den hol-
ländska regeringen avslogs.

– Det var Europa och den moder-
na civilisationen som tillät det här. 
De visste vad Milosevic ville, att alla 
muslimer skulle försvinna. Ni sa en 

sak, men gjorde en annan. Ni säger att 
ni är måna om mänskliga rättigheter, 
men det är ni inte.

Kata förlorade sin son i massakern. 
Hon ringer varje dag upp till huvud-
laboratoriet i Tuzla för att fråga om de 
hittat resterna från sitt barn.

– Jag ser program på tv:n där FN-
soldaterna får medaljer för det de 
gjorde här nere. Det är medaljer för 
”väl utfört arbete”. Men de har inte 
hjälpt någon i hela världen.

Trupperna på plats begärde flertalet 
gånger flygunderstöd från FN, men 
nekades. Efter en inhemsk utredning 
avgick den holländska regeringen 
2002 – sju år efter krigsslutet.

Ingen dömd
Kata deporterades från Srebrenica 
den 13 juli 1995, och flyttade till Sara-
jevo efter Daytonavtalet. Men många 
av hennes överlevande släktingar bor 
fortfarande kvar.

– Både serber och muslimer bor 

kvar i området. Mördarna bor med 
dem de ville mörda och alla vet vilka 
de är. Det krävs inte mycket för att 
döda, men mer för att bevisa det.

Än i dag tros stora gravplatser från 
massakern vara oupptäckta, men ing-
en kan dömas som skyldig, trots att 
flera serbiska ledargestalter erbjudit 
sig att avslöja gravplatserna i utbyte 
mot pengar.

– Är inte det nog med bevis för att 
de är skyldiga, ställer sig Kata frå-
gande.

Bara dagar innan massakern tillsat-
tes Radislav Krstic som befälhavare i 
regionen, en tidigare serbisk militär. 
Han ansågs i Haagtribunalen som 
skyldig till folkmord, men frikändes 
från anklagelserna efter en överkla-
gan. Krstic avtjänar nu ett långt fäng-
elsestraff för andra krigsbrott.

Ratko Mladic är anklagad av krigs-
förbrytartribunalen i Haag för omfat-
tande krigsförbrytelser i Srebrenica. 

Han är fortfarande på fri fot.

Kata Hotic Roaeiya ringer varje dag till huvudlaboratoriet i Tuzla för att fråga om de har hittat kvarlevorna av hennes son.
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Fem dagar i slutet av september 2008 
skulle fyllas av föreläsningar, utställ-
ningar, filmer, uppträdanden, dis-
kussioner och fest. Organisationen Q 
ordnade en festival för homosexuella 
i Sarajevo. Men så blev det inte.

Demonstranter utanför byggnaden 
där invigningen var ville annat. Ste-
nar kastades och alla festivaldeltagare 
blev som fångar.

Emina beställer in en kaffe. Det 
är mulet ute, så soffan inne på fiket 
känns mer lockande. Genast börjar 
hon berätta.

– Innan var media jättepositiva till 
festivalen och det skrevs en hel del om 
den, säger hon.

 Emina var en av arrangörerna från 
organisationen Q. 

– Att datumet skulle krocka med 
muslimernas religiösa högtid rama-
dan, visste vi inte från början. Ingen 
sa något då.

– Vi diskuterade om vi skulle flytta 
festivalen till ett annat datum men be-
stämde att vi brydde oss inte om deras 

religiösa högtid. Så varför skulle mus-
limerna bry sig om oss. Våra arrang-
emang hade ju inte med varandra att 
göra, säger Emina.

Invigningskvällen slutade med pa-
nik bland gästerna som blev instäng-
da. För att få deltagarna i säkerhet 
beställdes en massa taxibilar till bak-
sidan och alla slussades ut. Demon-
stranterna ville inte ge sig och följde 
efter taxibilarna. 

Misshandlade och hotade
Den natten blev många festivaldelta-
gare misshandlade och taxichaufförer 
blev hotade med pistol och ombedda 
att lämna sina fordon. Många skada-
des, några allvarligt men ingen dog.

– Jag känner mig så skyldig och arg 
till allt som hände, men vi trodde fak-
tiskt inte att något skulle kunna hän-
da. Vi var nog lite naiva. Sarajevo är 
inte en tolerant stad, säger hon.

Polisen kunde inte längre försäkra 
dem om deras säkerhet de kommande 
dagarna, så festivalen ställdes in.

– Följande dag så samlades vi delta-
gare och bearbetade det som inträffat, 
säger hon.

Dagarna efter kunde man läsa i me-
dierna om hur hemska de homosexu-
ella var.

Namn på deltagare radades upp i 
tidningarna. I artiklarna kunde man 
läsa hur homosexuella anses som sju-
ka och smittspridande.

– Det var så tydligt att sjukhusen 
hade lämnat ut namnen på alla som 
blivit skadade. Många av deltagarna 
har efter denna händelse tagit tillbaka 
sin homosexualitet. I alla fall så går de 
inte öppet ut med att vara det, säger 
hon. 

Utslängda på gatan
Ett annat resultat av händelsen var att 
Emina och hennes flickvän blev utkas-
tade från deras lägenhet. Hyresvär-
den ville inte ha dem som hyresgäster 
längre. 

De hade svårt att hitta en ny lä-
genhet eftersom de ville tala om att 
de var lesbiska. De kände att om den 
blivande hyresvärden visste att de var 
homosexuella skulle de inte bli utkas-
tade igen.

Emina och hennes flickvän planerar 
nu att flytta till Kanada. 

– Så långt bort som möjligt från 
Sarajevo är planen. Man kämpar och 

kämpar, till slut orkar man inte mer. 
Hela ens vardag blir en enda stor 
kamp och till slut önskar man sig bara 
att allt ska vara normalt, säger hon.

Emina räknar de öppet homosexu-
ella hon känner i Sarajevo. Hon börjar 
med sig själv och sin flickvän. Hon 
räknar tyst och tittar på sin fingrar. Ef-
ter en stund tittar hon upp och säger 
att det nog inte är fler än tio stycken.  
Det är människor de umgås med till 
vardag och fest. Men alltid hemma 
hos någon och aldrig på någon av alla 
Sarajevos uteserveringar. 

Utanför fönstret pågår vardagen. 
Hon tittar ut och tystnar för ett ögon-
blick.

Sparkas för sexuell läggning 
– Jag har ju mina rättigheter precis 
som alla andra.  

Enligt lag kan inte ett företag sparka 
en person för dennes sexuella lägg-
ning. Men det förekommer hela tiden 
påstår Emina. 

– Jag tror att det största problemet 
är att vi inte har en stat, säger hon. Sen 
måste varje individ ta tag i sina egna 
problem och sår. Just nu är allt så skört 
här. Börjar man gräva lite kommer allt 
det ruttna fram. Som till exempel det-
ta med homosexualitet. Alla vet om 
att det existerar, men pratar man inte 
om det finns det inte.

Redigering: Dardana Hermansson

– Om jag skulle möta någon av mina homosexuella vänner på stan här i Sarajevo 
skulle vi knappast hälsa på varandra, säger Emina Trumid som varit aktiv i organi-
sationen Q i Sarajevo.

Media i Bosnien-Hercegovinia framställer homosexuella som människor från 
mars och att de sprider ”sjukdomen” vidare.

Text: Malin Björk  Foto: Alexander Carlsson

Emina Trumid drömmer om den dagen då alla ska ha samma villkor och rättigheter.

Homosexuella utan värde
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Många äldre i Bosnien-Hercegovina 
lever i dag ensamma. Antingen dog 
deras anhöriga i kriget eller så flydde 
de landet. För många gamla är situa-
tionen inte lätt. Enligt tradition sköter 
familjen om sina egna. Röda korset i 
Bosnien-Hercegovina driver av den 
anledningen ett hemhjälpsprojekt.

Det startade ett år efter krigsslutet 
och svenska Röda korset var fram till 
2008 med och betalade till projektet. 
Nu är Norge, Italien och Schweiz med 
och sponsrar. 

I Sarajevos utkant bor Munira och 
hennes son Zijo i ett litet hus. På ut-
sidan ser huset ganska modernt ut. 
Men insidan säger något annat. Köket 
och vardagsrummet är i samma rum, 
och det fungerar även som Muniras 
sovrum. Det är det enda rummet som 
är uppvärmt.

Grät av lycka
Munira och Zijo blir glada för alla 
matvarorna som de får. 

– Jag tackar er från hela mitt hjärta, 
säger Munira medan hon för sin be-
niga, rynkiga hand över sitt hjärta. 

Hon ser jättelycklig ut men ögonen 
fylls av tårar.

Det är i första hand hjälp med det 
vardagliga de gamla får. Men ibland 
även med en del materiella saker som 
blöjor, basvaror och andra saker som 
till exempel rullatorer. 

Gör saker själv 
Ytterdörren öppnas och Zijo kravlar 
sig fram på golvet och lyfter sig upp 
i en stol.

– Han gör allting själv, det är bra 
träning. Om jag skulle hjälpa honom 
att ta sig fram skulle han bara slappa. 
Så det är bättre om han får visa att han 
kan göra saker. Annars skulle jag vara 
hans fiende och inte vän, säger Mir-
sada.

– När jag kom tillbaka från min se-
mester kunde han inte ens gå, för han 
tränade inte, säger Mirsada.

Munira mår inte så bra. Hon orkar 
inte packa upp varorna.

– Hon har haft kraftiga hjärtslag och 
saknar aptit. I går orkade hon inte ens 
gå ut, säger Mirsada.

I stället är det Zijo som får packa 
upp. Han ler stort när han ser ka-
korna. Det kommer fram att han är ett 
riktigt kakmonster.

– Zijos mamma går och lägger sig 

tidigt och då passar han på att äta en 
massa sötsaker. Och så lyssnar han på 
radio medan han äter, säger Mirsada. 
Hon skrattar och kramar om honom.

Volontärerna får inget betalt utan 
använder sin fritid till att hjälpa. Det 
enda som de får är bussbiljett och be-
tald lunch när de är ute och besöker 
de gamla. En volontär kan ha 3-10 
gamla som de sköter om. Ofta blir de 
mycket goda vänner och ser de gamla 
som en del av sin egen familj.

Munira och Zijo lever på den pen-
sion som Zijo drog in under de tre år 
som han jobbade i en fotokopierings-
affär. Men i och med att kriget började 
upphörde också hans arbete. Pensio-
nen består av 300 mark i månaden, 
motsvarande ungefär 1500 svenska 
kronor. Det är 50 kronor att leva på 
per dag. 

Dyrt med mediciner
Mirsada hjälper dem med allt ifrån 
matlagning, städning, läkarbesök och 
att betala räkningar. Hon hjälper dem 
att handla de mediciner de ska ha och 
poängterar samtidigt att de är en dyr 
utgift för familjen. 

– Om inte hon skulle hjälpa till skul-
le sonen till exempel få sova på gol-
vet. Han kan inte ta sig upp i sängen. 
Och Munira glömmer ibland bort att 
hjälpa honom på grund av demensen, 
säger Mirsada.

Mirsada har en man som försörjer 
henne hemma. Därför har hon kunnat 

hjälpa familjen i fem år nu. Hon är hos 
dem runt 80 timmar i månaden.

– Zijo vill kalla mig syster. 
Om något skulle hända dem skulle det 
ta väldigt hårt på Mirsada. Zijo hade 
en äldre bror som gick bort för två år 
sedan. Också han var handikappad.

– När hans äldre bror dog var jag 
med dem till halv tre på morgonen. 
Jag hade en ond aning om att något 
dåligt skulle ske. Och samma natt dog 
han, säger Mirsada.

Fler behöver hjälp
Ett problem är om Munira skulle gå 
bort före sin son. Det finns nämligen 
särskilda krav som måste uppfyllas 
för att få hjälp från Röda korset. Per-
sonen i nöd ska vara över 65 år, leva 
ensam, sakna ekonomisk tillgång och 
ha en sjukdom som försvårar perso-
nens levnadsvanor.

Det skulle alltså innebära att Zijo 
inte skulle få någon hjälp. Moderns 
död skulle i sådana fall även kunna 
betyda hans egen död.

Biståndsbedömare och projektleda-
re för hemhjälpsprojektet är Zaklina 
Ninkovic. Det är hon som bestämmer 
vilka som får hjälp.

– Det är mycket svårt att välja bort 
de som inte riktigt uppfyller kraven 
eftersom jag anser att många fler be-
höver vår hjälp. Jag hoppas att pro-
jektet kommer att hålla på länge. Jag 
kommer ju själv att bli gammal någon 
gång, säger Zaklina.

Gamla människor i nöd
– Jag är väldigt tacksam för att Mirsada hjälper oss, säger Munira Helac. Munira 
är 77 år gammal och dement. Hon bor tillsammans med sin 50-åriga son Zijo som 
är rullstolsburen. De lever mycket fattigt och utan hjälp från volontären Mirsada 
Kulogija skulle de förmodligen gå under.

Text: Malin Björk & Dardana Hermansson Foto:  Malin Björk

När  Munira Helac låg på sjukhus fanns Mirsada Kulogija vid hennes sida hela tiden.  – Det handlar om tillit, säger Mirsada.

Det är mycket svårt 
att välja bort de som 

inte riktigt uppfyller kraven 
eftersom jag anser att många 
fler behöver vår hjälp.

Redigering: Elise Edgren

Homosexuella utan värde
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Dödshot– en del av vardagen

Vildana Selimbegovic har skrivit mycket om muslimska extremgrupper. 
Här visar hon en av alla artiklar som orsakat svårigheter för henne.
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nChefredaktören 

– Man kan inte ge upp om man  
överlevt fyra år av krig för att det 
kommer hot från de mörka männis-
korna. Att ge upp skulle vara som att 
bli mördad, säger Vildana Selimbego-
vic som är chefsredaktör på tidningen 
Oslobodenje i Bosnien-Hercegovinia

Byggnaden är av smutsig betong. 
Utmed baksidan finns två stora hål, 
troligtvis är det granathål. Oslobo-
denje är en av landets största dagstid-
ningar och var den enda tidning som 
kom ut under kriget. 

Vildana  har en rosa pärlbroderad 
dress på sig som bryter mot inredning 
som nog inte blivit uppdaterad sedan 
70-talet. Hon lever under ständigt 
dödshot. Skrattande viftar hon med 
händerna när det kommer på tal. 

– Jag är så van vid det, det har varit 
så sedan kriget, säger hon. 

Men sen blir hon allvarlig och säger 
att hon förlorade sin man i kriget. Det 
blir tyst.

Vildana drar sig inte för att skriva 
sanningen och vara objektiv i sin jour-
nalistiska roll. Tyvärr tillhör det ovan-
ligheterna här i Bosnien-Hercegovinia  
berättar hon. Mycket av landets me-
dier är styrda av politiker och de prio-
riterar inte objektiviteten.

Politiken behöver hjälp
Det som har gjort att hon idag lever 
under dödshot är att hon har skrivit 
en hel del artiklar om alla krigsbrott 
som begicks under kriget och att hon 
heller inte drar sig för att skriva om 
en extremistisk muslimsk grupp som 
finns i Sarajevo.

– Jag kommer ihåg en gång när vi 
här på tidningen polisanmälde ett 
av hoten. Några dagar senare kom 
detta ut i en av våra konkurrerande  
tidningar. Det blev så tydligt att poli-
sen hade tjallat för den andra tidning-
en, säger hon och skrattar igen. 

– Det här landet är så sjukt. Vi får se 
vad framtiden har att ge. Men jag tror 
faktiskt att så småningom kommer 
det här landet att bli normalt. Någon 
måste ju kämpa för det.

Vildana lutar sig tillbaka i sin stol. 
Nu blir det tyst i rummet igen. Hon 
tänder en cigarett. Den fjärde i ord-
ningen. 

Trots sin hotbild och att hon inte har 
någon polisbevakning, är hon så lugn.

– Bosnien-Hercegovinia behöver 
hjälp med att ordna sin politiska si-
tuation, som den fungerar nu kan det 
inte fortsätta. Fast jag tror inte att EU 
är intresserade av att hjälpa oss. De 
tror att vi har det bra som vi har det. 
De hjälpte ju oss inte ens under kriget, 
säger hon.

Vildana tittar på klockan och indi-
kerar att hon har andra tider att passa. 
Mycket passande ringer hennes te-
lefon och hon försvinner in ett av re-
daktionens många mörkbruna rum. 
 
nTv-journalisten

– Dober dan, säger en mörk mansröst i 
telefonens högtalare. Det betyder god 
middag på Bosniska. Det är Miso Vi-
dovic som hörs över en knackig tele-
fon linje från Banja Luka. Han är jour-
nalist och jobbar just nu på en statlig 
TV kanal. Jelena Vukobrat, från Bos-
niska journalistförbundet, hjälper oss 
att förstå varandra. 

Den lokala politikertoppen i Banja 
Luka har öppet önskat att Miso ska få 
högt blodtryck och dö av en hjärtin-
farkt. Men inte bara politiker och kri-
minella önskar livet av honom, även 
hans kollegor hotar honom till livet.

– Jag gör bara mitt jobb som journa-
list, säger Miso.

Demokratin saknas i detta land fort-
sätter han att förklara. Allt är korrum-
perat och politikerna vill ha kollen på 
vad som sägs i media. Påstår man då 
att det är korrumperat och lyfter fram 
det i media så blir man hotad. 

Gör jobbet korrekt
Det knastrar och sprakar på linjen till 
Banja Luka som är Bosniens näst störs-
ta stad. Staden ligger i norra delen av 
landet där majoriteten av befolkning-
en är Serber. Jelena får lyssna noga för 
att uppfatta vad som sägs. Det låter 
som om hon inte förstår vad han säger 
och får fråga om vid flera tillfällen.

– Nej, jag passar nog inte in i ramen, 
säger han. Jag menar som en ”duktig 
journalist” ska vara här. 

Miso har inte någon polisbevakning 
till skillnad från en del andra dödsho-
tade journalister i Bosnien-Hercego-
vinia. Han går inte dagligen omkring 
och är rädd. Han omger sig av vän-
ner och kända människor i sin egen 
hemstad och känner på så sätt en viss 
trygghet i sin vardag. Han refererar 

trots det till ett bosniskt talesätt.
– Bara idioter är inte rädda, men 

Miso betonar samtidigt att han är mer 
rädd att det ska hända hans familj nå-
got än honom själv. 

– Om människorna inte tycker om 
mig och försöker göra min vardag 
osäker kan inte polisen heller göra så 
att jag känner mig säker. Jag tycker 
samtidigt att allt detta är ett bevis på 
att jag faktiskt gör mitt jobb korrekt, 
säger han. 

Miso Vidovic hoppas på att det 
kommer att bli en ändring i framtiden 
men ser ännu inget ljus i tunneln. Det 
knastrar till och linjen är bruten.

 
nProgramledaren

Varje torsdag klockan 20.00 sänds ett 
debattprogram i statlig bosnisk tv 
(FTV). Sen sju år tillbaka är det jour-
nalisten Duska Jurlste som leder detta 
populära program.

Det stora tv-huset i Sarajevo är 
enormt och ser mer ut som en stor 
betongklump. Huset byggdes till OS 
i Sarajevo 1984. Det skulle vara stort 
så att all världens tv hade ett ställe att 
sända ifrån.  Efter vinterspelen skulle 
det bli Jugoslaviens stora tv hus. Här 
jobbar nu mindre än hälften så många 
människor än vad det var tänkt att 
göra. 

Inte heller här verkar inredningen 
ha fått någon som helst uppfräschning 
sedan det byggdes. I korridorerna lig-
ger en ljusbrun heltäckningsmatta. 
I mitten allt ludd är borta. Det finns 
många svarta fläckar, troligtvis in-
trampade gamla tuggummin. 

Duska står bakom sitt bruna skriv-
bord. Hon blåser ut cigarettrök genom 
näsan medan hon pratar med sin as-
sistent om vad de ska ta upp i nästa 
program. 

I 24 år har hon varit journalist.
– Fast jag tröttnade ett tag för tio år 

sedan och jobbade med annat i tre år, 
säger hon. 

Besviken
Varje program tar upp aktuella sam-
hällsproblem som diskuteras i direkt-
sändning tillsammans med sex till sju 
gäster. Efter ett program som hand-
lade om hur tidningarna kontrolleras, 
kom det flera dödshot mot henne. 

Hoten kom oftast per telefon och 
varnade att om hon fortsatte så skulle 

hon inte längre kunna göra sitt jobb. 
Trots det så blev hon aldrig erbjuden 
att få polisskydd. 

– Det är klart att jag är besviken men 
jag fruktade aldrig för mitt liv, säger 
hon samtidigt som hon har ett leende 
på sina läppar. 

– Det som är jobbigast är när andra 
tidningar skriver dåliga saker om mig 
och min dotter får skit för det i skolan. 
Jag har svårt att förklara för henne när 
hon kommer hem och är ledsen.

– Det är femton år sedan kriget tog 
slut och det finns så många ärr hos 
människorna, säger hon. 
Nu är det rejält rökigt i rummet, men 
det hindar inte Duska att tända ytterli-
gare en cigarett. 

Bara hälften röstar
Hon reser sig och vankar fram och till-
baka i rummet. 

– Problemet med alla i Bosnien-Her-
cegovinia är de har slutat att bry sig, 
de är trötta på det politiska systemet. 
När det är folkomröstning så kommer 
bara 50 procent till valurnorna. Jag 
tror att de unga vill komma ifrån detta 
land för alltid, säger hon och går till 
dörren som indikerar att det är dags 
att avrunda intervjun.

Duska verkar inte vara speciellt be-
kymrad över att vara dödshotad. Näs-
tan som om det tillhör vardagen för en 
journalist som vill göra sitt jobb på ett 
korrekt sätt.

– Jag tror att alla försöker göra sitt 
bästa för att göra världen lite bätt-
re och detta är mitt sätt, säger hon 
innan hon stänger dörren om sitt  
rökiga kontor.

Mellan sex och sju journalister i  
Bosnien-Hercegovina lever i dag under 
dödshot. Ett tillstånd som nu tillhör de-
ras vardag. Alla verkar tycka att det är 
beviset på att de gör sitt jobb korrekt.
Text: Malin Björk Foto: Helena Bengtsson

Duska Jurlste är programledare för 
ett populärt debattprogram i tv.

Miso Vidovic är tv-journalist. Han har 
kollegor som hotar honom till livet.  
Foto: PRIVAT
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I ett charmigt tvåvåningshus i stads-
delen Grbavica i Sarajevo håller en 
grupp engagerade unga kvinnor till. 
Som medarbetare i Cure brinner de 
för uppgiften att skapa ett mer jäm-
ställt samhälle och att informera om 
kvinnors rättigheter.

Vedrana Frasto är utbildad journa-
list och jobbar som PR-ansvarig på 
Cure. Hon visar ivrigt upp biblioteket 
inne på kontoret som består av mäng-
der av genusvetenskaplig litteratur. 
En del av den används i kurser som 
Cure erbjuder. unga kvinnor som vill 

lära sig mer om sin situation och sina 
rättigheter.

– Vi utbildar unga tjejer om sådant 
de inte får lära sig i skolan, till exem-
pel stereotypisering av kvinnor och 
våld mot kvinnor. De får även lära 
sig om vikten av herstory, ett begrepp 
som står för ett feministiskt perspek-
tiv på historien, säger Vedrana.

Kvinnomisshandel tystas ner
Hon berättar att kvinnomisshandel 
förekommer i samhället men att pro-
blemet tystas ner. Dessutom är det 

inte ovanligt att unga kvinnor gifter 
sig mot sin vilja.

– Många kvinnor vet inte ens att de 
är utsatta för våld. Det har blivit nor-
malt för dem. Men vi ser inte kvinnor 
som offer. Vår uppgift är att stödja 
kvinnor och upplysa dem om deras 
rättigheter, säger Berina Dzemailovic.

Hon tillägger med förtjusning att 
ordet cure förutom att betyda bote-
medel på engelska, även betyder tjej 
på bosniska.

I januari genomgick Berina en fem 
dagar lång utbildning för att kunna 
hålla i kurser om jämställdhet i Cures 
regi. 

Parad i Sarajevo
På internationella kvinnodagen i mars 
deltog hon i organiserandet av en pa-
rad i Sarajevo.

– Internationella kvinnodagen ska 
vara en dag då vi hyllar minnet av 
alla de kvinnor som gått före oss och 
som inte hade de rättigheter vi har  
i dag. Det ska inte bara vara en dag då 
kvinnor får blommor, säger Berina.

Rada Sukara är frivilligarbetare på 
Cure sedan ett år tillbaka. Hon berät-
tar om ett projekt från valet 2006 som 
hette Why to vote for women, som 
omfattade broschyrer med citat från 
kända personer om varför de tycker 
att man ska rösta på kvinnor. I valet 
2006 fanns ingen kvinna nominerad 
på riksdagsnivå trots att kvinnor ut-
gör mer än hälften av befolkningen.

Vill öka kvinnors inflytande
I höst är det dags för val igen och Cure 
arbetar därför även i år för att öka 
kvinnors inflytande i politiken. 

– Vi är inte knutna till något spe-

ciellt politiskt parti utan stödjer dem 
som har kvinnor på sina listor, säger 
Rada.  

I sommar planerar Cure en turné i 
landet med bland annat workshops, 
information, utställningar och film-
visningar. Om allt går enligt planerna 
kommer de att besöka femton städer.

På flera håll i landet har grupper av 
unga kvinnor med hjälp av Cure an-
ordnat olika slags aktiviteter. Det har 
varit allt från gatuaktioner mot våld 
och utdelning av flygblad till uppträ-
danden av kvinnliga rappare och vis-
ning av filmen Iron Jawed Angels som 
handlar om suffragettrörelsen i USA. 

Fyra år i rad har kvinnokonstfes-
tivalen Pitch Wise anordnats. Berina 
förklarar att festivalen inte enbart 
fokuserar på våld utan framför allt 
uppmärksammar kvinnors förmåga 
att skapa bra konst. Kvinnliga artister 
från hela Europa har besökt festiva-
len.

Att hitta givare är inte lätt, men för-
hoppningsvis kan Pitch Wise anord-
nas i samma omfattning även i år. 

Svenska Kvinna till kvinna är en 
av de organisationer som har stöttat 
Cure ekonomiskt.

Stöd underlättar
Berina tycker det är lättare att arbeta 
aktivt för jämställdhet när man kän-
ner stöd från andra. Hon berättar att 
kvinnogrupperna i Bosnien-Hercego-
vina hela tiden utbyter idéer med var-
andra och stödjer varandra.

– Vi frågar andra kvinnogrupper 
om idéer och de kan fråga oss om vad 
som helst. Vi kan alltid räkna med att 
folk ställer upp runt om i landet. Det 
råder en stark solidaritet mellan oss.

Vida Koren är född i Slovenien men 
bor i dag i Sverige. Sedan två år jobbar 
hon för Kvinna till kvinna i Bosnien-
Hercegovina. I slutet av huvudgatan 
i Sarajevo ligger organisationens fält-
kontor. Därifrån arbetar Vida tillsam-
mans med en lokalanställd för att öka 
kvinnors chanser till bättre levnads-
förhållanden och rättvisare liv.

 Hon tror att kvinnomisshandeln 
i landet har att göra med den dåliga 
ekonomin och de trauman som män-
niskor bär med sig från kriget. Det 

finns inte tillräcklig beredskap för att 
möta de behov som kvinnornas utsatt-
het innebär. Socialtjänsten är alldeles 
för liten, och de fem statligt finansie-
rade kvinnohusen räcker inte.

Allt är skrivet på mannen
– Det är inte tillräckligt att låta kvin-
nor vara på ett kvinnohus i en vecka. 
Det händer inget och kvinnorna 
måste återvända hem. I stället borde 
mannen avlägsnas. Men oftast är allt 
skrivet på honom.

Kvinna till kvinna stödjer bland an-
nat lokala kvinnoorganisationer som 
erbjuder juridisk rådgivning, till ex-
empel inför skilsmässor.

– Lagarna finns men domstolarna 
jobbar sakta. Man måste anlita ad-
vokat. Många män dyker aldrig upp 
när de kallas till förhandlingar. De får 
inga böter för det och processen kan 
därför bli lång.

Många krigsvåldtäkter
Under kriget blev många kvinnor 
utsatta för våldtäkter. Sådana upple-
velser orsakar ofta livslånga trauman 
och skam. Vida har mött många som 
har bearbetat sitt öde.

– Men det är inget man pratar om. 
Ingen vill framträda offentligt. En le-
dare för en organisation har gått ut 
med att hon är ett offer. Det har lett 

till att hon blir utnyttjad i politiken 
och stigmatiserats som offer. Någon 
kvalificerad hjälp får hon inte.

Ökat politiskt deltagande
Kvinna till kvinna har bland annat 
arbetat med att öka kvinnors delta-
gande inom politiken. Vida berättar 
att arbetet har gett varierande utslag.

I valet 2008 gick det bakåt. Det finns 
en kvot på 30 procent kvinnor, men 
oftast sätts kvinnor långt ner på lis-
torna och blir inte valda.

I det första bosniska parlaments-
valet och kommunalvalet 1996, res-
pektive 1997, var bara ett par procent 
kvinnor.

– Sedan dess har situationen för-
bättrats. På de tolv ställen där vi har 
arbetat har antalet kvinnor på politis-
ka poster ökat till 15-17 procent.

Kampen för kvinnorna

De brinner för ett jämställt samhälle

Under kriget  utsattes många kvinnor för övergrepp. Än i dag är de beroende av 
hjälpinsatser för att klara sig.

 – Vår mission är att stödja kvinnor. Före kriget slogs folk ute, men i dag har 
våldet flyttat inomhus och kvinnor är mer utsatta, säger Vida Koren från Kvinna 
till kvinna.

Text: Elise Edgren Foto: Jonna Säll

Runt om i Bosnien-Hercegovina engagerar sig massor av unga kvinnor för jäm-
ställdhet.

– Vi vill få människor att förstå att kvinnor kan göra allt som män kan göra, 
säger studenten Berina Dzemailovic, som arbetar för kvinnoorganisationen 
Cure.

Text: Elise Edgren   Foto: Dardana  Hermansson

Medarbetare i Cure. En kvinnoorganisation som arbetar för ett jämställt samhälle.
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Decennium för Integrering av romer 
2005-2015 är ett politiskt åtagande 
som flera europeiska länder, däribland 
Bosnien-Hercegovina, gjort för att 
förbättra romers socioekonomiska 
status och sociala inkludering. Saliha 
Duderija och Ljiljana Santic på de-
partementet för mänskliga rättigheter 
och flyktingar, anser att situationen 
för romer gradvis har förbättrats de 
senaste åren. De har fått i uppgift av 
minoritetsrådet att övervaka och sam-
ordna aktiviteter som har med romers 
situation att göra.

Integrering pågår
– Sedan september 2008 pågår arbetet 
med integreringen av romer. Tanken 
var att det skulle börja 2005, men bris-
ten på ekonomiska resurser blev ett 
hinder, säger Saliha Duderija.

Förra året avsattes 
en miljon euro till 
byggandet av bostä-
der till romer.

Katica Hajrula-
hovic, ansvarig för 
nationella program 
på Sveriges Ambas-
sad i Sarajevo, tycker att regeringens 
satsningar på romer de senaste åren 
har varit viktiga.

– För två år sen började regering-
en delta i programmet på allvar. Jag 
tycker att satsningarna har en politisk 
innebörd. Situationen i landet är svår 
men ändå hittar de pengar till romerna.

I integreringsprogrammet för romer 
finns handlingsplaner för flera olika 
områden, bland annat utbildning, bo-
städer och sjukvård. Den största giva-
ren i arbetet med programmet har va-
rit Sida. Hjälpen har fokuserats speci-
ellt på de stora behoven av bostäder.

– Tack vare att Sida gav oss en mil-
jon euro har vi haft råd med 215 hus, 
säger Ljiljana Santic.

Måste ha en adress
Katica Hajrulahovic berättar att i Bos-
nien-Hercegovina är det viktigt att ha 
en adress för att garanteras sjukvård 
och skola.

– Många romer har tack vare pro-
grammet fått adresser, vilket är viktigt 
inte minst för barnen.

Med hjälp av pengar från FN:s 
flyktingorgan UNHCR och Sida, som 

har bidragit med       
50 000 respektive 
35 000 euro, har 
departementet 
för mänskliga 
rättigheter och 
flyktingar kunnat 
upprätta en da-

tabas med uppgifter om landets alla 
romer.

– Vi har börjat registrera var ro-
mer bor, vem som har arbete och hur 
många barn som finns. Vi har gjort 
operativa framgångar. När vi har 
identifierat deras behov kan vi göra 
något, säger Saliha Duderija.

FA
K

TA

Kvinna till kvinna är en insamlings-
stiftelse som stödjer kvinnoorgani-
sationer i krigs- och konfliktdrab-
bade områden. Stiftelsen bildades 
1993 under kriget i Bosnien-Her-
cegovina då kvinnor systematiskt 
utsattes för fruktansvärda över-
grepp. Målet är att stödja kvinnor 
i krig och konflikter men också 
att informera om vikten av att in-

volvera kvinnor i arbetet för fred 
och återuppbyggnad. De kvinno-
organisationer Kvinna till kvinna 
stödjer formulerar själva vad som 
behövs där de arbetar. Förutom på 
Balkan finns verksamheten i dag 
även i Mellanöstern och i södra 
Kaukasien.

Källa: Kvinna till kvinna

Från Kvinna till kvinnas fältkontor i Sarajevo arbetar Vida Koren för att stödja kvinnoor-
ganisationers verksamhet i Bosnien-Hercegovina.   

Enligt departementet för mänskliga rättigheter och flyktingar är romerna den 
mest utsatta av landets minoriteter. Men med hjälp av ett integreringsprogram är 
deras situation nu på väg att förbättras.

Text: Elise Edgren  Foto: Johan Dahlberg

Romerna integreras

Situationen i 
landet är svår 

men ändå hittar de 
pengar till romerna.

fortsätter
Vida anser att skillnaden mellan 

stad och landsbygd har ökat sedan 
krigsslutet. Klass och religion har fått 
större betydelse. 

– Religionen lägger sig i mycket mer 
vilket påverkar synen på kvinnans 
plats. I dag är kvinnor på landet mer 
hänvisade till hemmet och uppgiften 
att föda barn. Muslimska kvinnor på 
landet får ofta tre eller fyra barn. 

De äldre har det sämst
Hon berättar att av landets kvinnor är 
det de på landsbygden som har det 
sämst. Det är här många av de gamla 
kvinnorna finns. Många av de yngre 
har flyttat utomlands och skaffat sig 
bättre liv. För de äldre finns det nästan 
inga jobb, och många av dem får hjälp 
av organisationer med odling eller 
kycklinguppfödning.

I dag finns många lagar som skulle 
kunna innebära positiva förändringar 
för kvinnor om de bara efterlevdes.

Det finns en jämställdhetslag och 
lagar som reglerar utbildning, arbets-
marknad, skola och hälsa. Men på 
grund av de stora bristerna när det 
gäller utbildning och jobb så går inte 
dessa lagar alltid att fullfölja.

Korruptionen är stor och människor 
är inte längre lika förhoppningsfulla 
som efter krigsslutet. Vida hoppas att 
ett EU-medlemskap kommer att bli en 
del av lösningen och innebära större 
möjligheter för landet att involveras i 
ett ekonomiskt samarbete.

– Efter fjorton års arbete har vi 
mycket kompetens. Genom vårt stöd 
växer kvinnorna och tar aktivt del i 
utvecklingen mot en rättvisare fram-
tid.

Från departementet för mänskliga rättigheter och flyktingar jobbar Ljiljana Santic med 
att förbättra romers situation
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Den historiska bron över floden 
Neretva är belägen i den djupa dalen 
där Mostar ligger. Stari Most, eller 
”Gamla bron” på svenska, invigdes 
1566 enligt den inskription som finns 
på bron. 

Bygget ska ha tagit nio år. Innan 
fanns endast en simpel träbro. Den 
förbinder kroaternas och bosniernas 
delar av staden och blir därmed en 
symbol för samspelet mellan civili-
sationen öst och väst. När bron bygg-
des räknades den till världens största 

konstgjorda båge med sina 30 meter 
över vattnet. Inte mycket är känt om 
hur den byggdes. Det man vet är ba-
serat på minnen och legender. 

Obesvarade frågor
De flesta frågor har förblivit obesva-
rade. Hur restes byggställningarna, 
hur transporterades stenarna från 
en sida till en annan och hur kunde 
byggnadsställningen hålla under den 
långa byggperioden? 

Att byggaren hette Mimar Hayrud-

din vet man, men de tekniska frågorna 
har gjort att bron räknas till ett av de 
största arkitektoniska verken från sin 
tid. På varsin sida av bron står tornen 
Helebija och Tara. Tornen, som kall-
las Mostari, ska beskydda bron. Dock 
räckte inte deras beskydd vid explo-
sionen som förstörde bron en novem-
bermorgon 1993, efter att bron stått 
stadigt i 427 år.

Oklart vems fel
Det är oklart vem som egentligen 
står som ansvarig för förstörelsen. 
Skulden har lagts på HVO, kroatiska 
försvarsrådets artilleri. Det har aldrig 
kunnat bevisas vem som beordrade 
bombningen av bron, och inte heller 
vem som betalade jobbet.  Enligt en 

bok som tre expertingenjörer har skri-
vit så berodde raset på en mina som 
muslimska styrkor detonerat. 

Byggd efter originalbron
Efter krigsslutet togs planer om en 
återuppbyggnad upp. FN:s organi-
sation för utbildning, vetenskap och 
kultur (UNESCO) beslutade att över-
vaka rekonstruktionen som inleddes 
2001, efter flera års planering. 

Bron byggdes så lik originalet som 
möjligt. Samma teknik användes, och 
lokala material nyttjades. Med hjälp 
av bland annat ungerska arméns dy-
kare kunde man hämta upp original-
stenar från botten av floden Neretva 
som bron korsar. Slutligen stod bron 
klar sommaren 2004.

Under t-shirten finns bron Stari Mo-
star tatuerad på bröstet. Han sitter på 
stentrappan utanför Divers Club och 
hans engelska känns inte stadigare än 
en mellanstadieelevs. Namnet är Mori 
och han är 23 år gammal. Trots sina 
unga år är han redan veteran i klub-
ben, i tio år har han varit med. 

Om han ska hoppa i dag? En ax-
elryckning. Kanske. Kanske inte. En 
stund senare är han barfota på väg 
upp till brons mittpunkt. I orangea 
badshorts häller han kallt vatten över 
sig för att sänka kroppstemperaturen. 
Floden Neretva som rinner under ser 
varmt smaragdgrön ut, men räknas 

till en av de kallaste floderna i världen 
med sina sju grader under sommar-
månaderna. 

Moris chef heter Ermin Sarić. I hela 
sitt liv har han bott i Mostar och be-
vittnat den 500-åriga traditionen. 

– Det är bara fyra meter vatten, så 
det är väldigt farligt. Man slår i san-
den på botten när man hoppar, säger 
han av egen erfarenhet.

Dödsfall förekommer
Mori värmer upp på bron. Kliver över 
det tunna metallräcket. Fötterna får 
precis plats på stenkanten. En man 
sträcker ut en hatt till folkmassorna 

som hopat sig och instruktionerna är 
enkla. Killen på bron hoppar för 30 
euro. Inom tio minuter är summan 
uppnådd och Mori faller fritt genom 
luften. 

Applåder klyver luften samtidigt 
som huvudet blir synligt ovanför ytan 
igen. Snabba simtag, upp på fötter 
och tillbaks på bron igen. En halvtim-
me senare sker samma scenario igen, 
men då med en annan av klubbens 
medlemmar.

Måste veta vart man ska hoppa
– Vem som helst får hoppa här, man 
behöver inte vara medlem. Folk beta-
lar för det och så ger vi dem instruk-
tionerna. Vi hade en australiensare 
här för två månader sen som inte hade 
någon erfarenhet alls, så han fick inte 
hoppa. Men så gjorde han det i alla 
fall och hoppade från fel sida av bron 
och dog, säger Ermin. 

Enligt honom så händer det lite då 
och då att folk dör. Man måste veta 
precis var man ska hoppa och ha dykt 
innan. 

Frihetssymbol
Ermin var själv med under återupp-
byggnaden av bron. Hela klubben 
hjälpte till att dyka ner och fästa bygg-
kranens krok vid originalstenarna.  

– Jag gjorde det gratis, folk samlade 
ihop pengar till återuppbyggnaden. 
Det är okej för mig, den betyder så 
mycket för hela Mostar. Den är en 
symbol för friheten.

För att vara en vinstdrivande orga-
nisation i Bosnien så känns 30 euro 
per hopp ändå som en bra summa. 
Drivandet av klubben kostar såklart.

– Men pengarna går också till de 
som skadat sig när de har hoppat, sä-
ger Ermin. 

Sådär i förbifarten.

Om Mostars största turistattraktion sprängs sönder? Bygg upp den. Finns inga 
pengar att tjäna på den? Hoppa från den. Det har varit konceptet för Divers Club 
i Mostar. De tjänar pengar på att riskera sina liv under ett 30 meter fritt fall, rätt 
ner i en iskall flod.

Text: Cecilia Rådén  

Livsfarliga hopp drar turisterna till Mostar

Hemlighetsfull
Det är en mystisk bro som lockar turister från hela världen. Både hur den byggdes 
och förstördes är oklart. Stari Most är stenbron som en gång i tiden räknades till 
världens största.

Text: Cecilia Rådén  Foto: Lisa Wouda

frihetssymbol För att inte göra sig illa krävs en 
viss hoppteknik. Precis innan 

vattenytan böjs fötterna ut för 
att minska nedslagskraften i det 
endast fyra meter djupa vattnet. 
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VIll Du VETA Hur 
DET BoSNISkA  
SAMHällET SEr  
uT SkA Du  
TITTA pÅ FoTBollEN

En av de få supportrar som var vid Asim Ferhatovic Hase-stadion när Sarajevo spelade inför tomma läktare mot HSK Zrinjski Mostar, en match Sarajevo vann med 3-0.

SARAJEVOSUPPORTER

– Det finns många bra spelare och lag 
i landet, men det största problemet är 
korrumperade domare, berättar Dado 
Hamzagic, spelare i FK Sarajevo.

BoSNISk FoTBoll BloMSTrAr
Köpta domare och skjutna fans



�0

Den högsta fotbollsdivisionen i Bos-
nien-Hercegovina heter Premijer Liga. 
Efter kriget var det svårt att organise-
ra en liga för alla klubbar i landet och 
till en början deltog endast bosnia-
kiska lag, de serbiska och kroatiska 
lagen spelade i egna regionala ligor. 
Förändringen började säsongen 97/98 
då de bästa klubbarna från den bos-
niakiska- och kroatiska ligan spelade 
ett slutspel om mästerskapstiteln. De 
serbiska lagen valde dock fortfarande 
att bara spela i sin egen liga.

Gemensam liga
Säsongen 00/01 startades en gemen-
sam liga för de bosniakiska- och kroa-
tiska lagen, kort därefter valde också 
de serbiska lagen att delta i ligan. En 
liga som idag innefattar 16 lag från 
hela landet.

Huvudstadslaget FK Sarajevo är 
Bosnien-Hercegovinas historiskt mest 
framgångsrika lag. I forna Jugoslavi-
en låg laget ofta i topp och man nådde 
topplaceringar i Europeiska turne-
ringar. Nu kämpar klubben med dålig 
ekonomi och stökiga fans.

Agim Nikolic tror sig veta vad som 
krävs för få en vändning och få klub-
ben på rätt köl igen.

– Vi behöver privatisera klubben, 
och det behövs förändrade lagar för 
sporten. Skatteregler gör att det inte 
blir lönsamt för investerare att satsa 
pengar. Regeringen satsar 90 procent 
på kultur och 10 procent på sport, 
men det är klart, sportministern är ju 

en gammal skådespelare.
Sarajevo har en säsongsbudget på 

två miljoner kronor. De flesta av spe-
larna i laget kommer från de egna le-
den och värvningar från utlandet är 
nästintill obefintliga.

– Vem vill komma hit och spela 
för 500 euro i månaden? Vem? Säger 
Agim Nikolic uppgivet.

Många unga spelar fotboll i Sara-
jevos ungdomsverksamhet. Trots det-
ta är de flesta i a-truppen närmare 30 
år. Agim Nikolic menar att det är svårt 
att ta sig in i a-laget och att de unga 
spelarna är för otåliga. 

– De unga tänker mest på resultat 
och lämnar oftast fotbollen tidigt. 
Dessutom måste vi sälja de lovande 
unga spelarna till Kroatien för att de 
vill utvecklas.

Flydde under kriget
Almir Sokolovic och Mirza Trbonja 
arbetar som sportjournalister på Bos-
nien-Hercegovinas största tidning 
Avaz. De berättar att många av de 
Bosniska fotbollsspelare som i dag är 
uttagna i landslaget flydde under kri-
get, eller att de till och med är födda 
utomlands. De menar också att många 
tongivande spelare i Europa skulle ha 
spelat för Bosnien- Hercegovina om 
de inte flytt kriget.

De flesta av de spelare som idag 
spelar i landslaget bor utomlands och 
ingen av dem spelar i den inhemska 
ligan. Kanske är det också det som har 
lett till framgångarna för både lands-

laget och spelarna individuellt. 
Att landslaget spelar bra har en po-

sitiv inverkan på hela landet. Glädjen 
enar landet och sprickorna mellan et-
niciteterna är för stunden glömda.

– Det har förändrats med fram-
gången. Nu hejar alla på Bosnien-Her-
cegovina när landslaget spelar, säger 
Trbonja.

Almir Sokolovic och Mirza Trbonja 
ser i och med de internationella fram-
gångarna också en ljusning i den in-
hemska ligan.

–  Går landslaget bra, går klubbarna 
bra, säger Sokolovic.

Men det är fortfarande många hin-
der på vägen för att förbättra fotbol-
len. Ett av dem är publikvåldet.

–  Det är inte fans som slåss, det är 
huliganer. I dag finns det ingen or-
ganisation för att stoppa våldet. Det 
finns inget sätt att straffa de som slåss, 
berättar Sokolovic.

–  De skulle få livstids avstängning 
eller fängelse, utvecklar Mirza Trbon-
ja. Får bara en person fängelsestraff så 
är det klart sen, då tror jag inte att nå-
gon kommer förstöra igen.

Även Agim Nikolic tror att nya la-
gar och skärpta straff krävs för att få 
bukt med fotbollsvåldet.

– Polisen vet vilka huliganerna är, 
men de kan inte göra någonting för det 
finns ingen lag. Det måste ändra, jag 
tycker att huliganerna skulle stängas 
av från stadion i minst fem år. 

Korruption
Ett annat problem i den Bosniska fot-
bollen är korruptionen. Mirza Trbonja 
och Almir Sokolovic menar att av åtta 
matcher vet man hur fyra kommer 
sluta.

–  Fotbollsförbundet är som en maf-
fia. Du kan köpa domare för 10 000 
mark (ungefär 50 000 kronor, reds. an-
märkning) säger Sokolovic.

Dado Hamzagic är mittfältare i Sa-
rajevo FK och han tror på den bosnis-
ka ligan och den inhemska ligan, men 
också han är smärtsamt medveten om 
korruptionen.

–  Det finns många bra spelare och 
lag i Bosnien, men det största pro-
blemet är korrumperade domare. En 
gång fick vi 7 röda och 14 gula kort 
på fyra matcher. Den värsta känslan 
som finns är när du vet att du kom-
mer förlora. Det finns inget vi spelare 
kan göra.

Han berättar att det främst är på an-
dra halvan av säsongen som domarna 
är köpta, när serien ska avgöras.

–  På bortaplan förlorar vi nästan 
alltid, speciellt om man möter ett lag 
som kämpar för att undvika nedflytt-
ning. På hemmaplan däremot, där dö-
mer domarna ungefär 50/50.

6000 i månaden
Hamzagic berättar också att fotbolls-
livet i Bosnien-Hercegovina inte är 
lika glamouröst som i de flesta andra 
länder. Förutom att behöva tampas 
med stökiga fans och korrumperade 
domare så har han inte fått betalt på 
tre månader. I jämförelse med andra 
heltidsproffs är inte lönen den bästa 
heller, ungefär 6000 kronor i månaden 
har spelarna i Sarajevo att leva på.

– Vi försöker bara tjäna vårt leve-
bröd och lämna det här stället. Några 
klarar det, andra inte. Jag har fortfa-
rande drömmen att göra något stort.

Gemensamt för alla inblandade i 
den bosniska fotbollen är att de ser en 
ljusning i och med framgångarna för 
landslaget, men det krävs förändring-
ar längst upp i samhällets toppskikt.

– Blir klubbarna privatiserade och 
om lagarna kring huliganer förändras 
är det bara en rak motorväg till fram-
gång, sammanfattar Mirza Trbonja.

Två ramträffar från VM-slutspel i Sydafrika och en mängd talangfulla spelare i eu-
ropeiska klubbar. Bosnisk fotboll blomstrar internationellt, men på hemmaplan är 
situationen annorlunda. 

– Fotbollsförbundet är som en maffia. Du kan köpa domare för 10 000 mark 
säger sportjournalisten Almir Sokolovic.

Text: Arvid Klintberg Henriksson   Foto: Alexander Carlsson

Premijerligan utan lag 

Agim Nikolic, tränare för FK Sarajevos juniorer med ett förflutet som a-lagsspelare i Sarajevo. Dado Hamzagic flydde kriget som sjuåring men är nu åter i sitt hemland.

Redigering: Philip Nordengren
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Rött klotter från supportergruppen 
Horde Zla dekorerar nästan varje hus 
på vägen upp till stadion, väl där är 
stämningen tyst och spänd. Några po-
liser sysselsätter sig med att köra bort 
några ungdomar och äldre herrar som 
vågat sig dit i ett försök att kolla på 
matchen genom gallerdörrarna. 

Detta är konsekvenser av ett upplop 
efter förra hemmamatchen. Då ultras 
från Horde Zla, de fans som mest ak-
tivt och på snudd på fanatiskt stödjer 
Sarajavo, stormat in på fotbollsplanen 
efter 1-1 mot NK Siroki Brijeg från 
Hercegovina och gått loss på det mes-
ta inne i stadion. Bosniska fotbolls-
förbundet svarade med att stänga av 
arenan i tre matcher.

– De skulle ha vunnit, spelarna 
skulle ha spelat som det var deras 
sista match. Alla lag kan göra en dålig 
match men inte den matchen, säger 
Dino Mehid, vicepresident för Bordo 
Prijatelji 1946. En supporterförening 
sida vid sida med Horde Zla och som 

arbetar mot en förbättring i FK Sara-
jevo. Dino beskriver matchen som ett 
svek. Ett svek mot Vedran Puljic, en 
Sarajevosupporter som före bortamö-
tet mot just Siroki Bijeg skjöts till döds 
under kravaller mellan Horde Zla, Si-
roki fans. Av vem är ännu oklart men 
kulan avfyrades från en polispistol 
och en misstänkt bosnienkroat flydde 
från häktet med hjälp av polis och be-
finner sig nu i Kroatien.

Martyr
I Bordo Prijatelji och Horde Zlas loka-
ler en bit bort från stadion bär flera t-
shirts med Vedrans ansikte på, ansik-
tet av en martyr. Efter hans död kret-
sade tankarna i supporterleden kring 
hämnd, krig, att allt från Hercegovina 
och Kroatien skulle brännas bort.

– Vi förlorade en människa, en sol-
dat, men jag vill inte ha ett krig till  
eller en ny Arkan (ledare för en serbisk 
paramilitär grupp aktiv under kriget, 
delvis bestående av fotbollsfans från 

Röda Stjärnan i Belgrad). Och i slutän-
dan visade vi med fredliga demostra-
tioner att vi är civiliserade, säger Dino 
Mehid.

Känslorna svallar
Kärleken till klubben är nästan för stor 
hos Sarajevofansen, känslorna svallar 
ofta över. Många är fattiga och lever 
inte bra men spenderar ändå mycket 
pengar och tid för att stödja klubben. 
Fotbollen är det största glädjeämnet i 
ett annars hårt liv, en plats där frustra-
tionen släpps. 

– Jag lever för Sarajevo, det finns 
inget annat. Jag bryr mig inte om do-

maren är köpt och jag vet att vi kom-
mer förlora, jag stödjer laget ändå, be-
rättar en ultra från Horde Zla.

I ett land fullt av korruption och 
maffiosos kan framgång  i ligan och 
ute i Europa för Sarajevo göra att pro-
blemen glöms bort, i alla fall för stun-
den.

Likt en belägring
Men molnen verkar inte vilja passera 
Sarajevo och dess fans. Säsongen när-
mar sig sitt slut, laget kämpar för den 
sista platsen ut till Europaspel och det 
är mer eller mindre krig mellan fansen 
och klubbens ledning. Ledarna påstås 
klamra sig fast vid sina poster utan 
någon som helst kunskap eller vision 
om hur en fotbollsklubb ska drivas.

– De är amatörer som leker med 
något som vi älskar, vi kommer inte 
stödja klubben så länge de sitter kvar, 
säger Dino Mehid.

Likt en belägring ska de svältas 
bort, utan fans som generar pengar 
kommer klubben att dö ut om de nu 
inte ger vika. Fram till dess kommer 
Asim Ferhatovic Hase-stadions läk-
tare förbli öde.

– Vi vill inte ta över, vi vill ha för-
ändring.

Dino Mehid, vicepresident för Bordo Prij-
atelji 1946 som har gjort en långsiktig plan 
om hur FK Sarajevo ska uppnå bättre eko-
nomi, framgång och fred på läktarna.

Tills döden skiljer oss åt
Det är matchdag, men inga supportrar av FK Sarajevo syns till minuterna före 
avspark. I stället patrulleras Asim Ferhatovic Hase-stadion av polis och säkerhets-
personal. Sarajevo spelar inför tomma läktare.

Text: Philip Nordengren Foto: Alexander Carlsson

På stadions utsida finns en hyllningsmålning till Vedran Puljic, som skjöts till döds under kravaller mellan supportrar. Han blev 24 år.

Redigering: Philip Nordengren
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– Pratar ni svenska? Säger en svart-
hårig kvinna på något som påminner 
om skånska i djupaste Sarajevo. Aida 
Neretljak har bott i Sverige sedan hon 
var 14 år. De gick fort när de först kom 
hit. Morbrodern, som sedan länge va-
rit svensk, tog emot dem och familjen 
fick på bara någon vecka lägenhet, 
mat, kläder och socialbidrag. 

– Skolan var skitbra i jämförelse 
med Sarajevos. Själva standarden och 
att det var mer avslappnat.

Under krigstiden tog Sverige emot 
runt 60 000 bosnier. I dag beräknas 80 
000 bosnier befinna sig i landet. Det 
gör att Bosnien-Hercegovina är ett av 
Sveriges största biståndsmottagarlän-
der.

Finns ingen specialundervisning
Det dricks inte av caffe latten som står 
på bordet, hon pratar för intensivt. 
Skrattar till när ämnet glider in på 
specialundervisning.

– Det finns inte här, säger hon och 
slänger med handen ut mot den trafi-
kerade gatan. Spårvagnarna åker förbi 
och några ord döljs av skramlet.

 – Det var ofattbart när jag kom till 

Sverige. Man fick diskutera i skolan, 
dom ville att du skulle lära dig.

Aida är i Bosnien-Hercegovina för 
att hälsa på släkt i en vecka, hennes 
närmsta familj bor kvar i Sverige. Hon 
berättar att hon försöker hänga med i 
landets utveckling så mycket som hon 
bara kan. 

– Visst tycker jag om landet, jag har 
en stor familj kvar. Men jag anser att 
mitt barn, och alla andra barn, har ett 
tryggare och bättre liv i Sverige. Vi ska 
vara tacksamma att vi blev erbjudna 
en chans till ett likvärdigt liv där. Och 
det är inget fjäsk, det är bara sanning-
en. Vi har fått samma rättigheter.

Fel i det svenska samhället
Hon tänder en cigarett, fimpar ofta 
men glömmer att röka. Nu bor Aida 
i Blekinge. Äger en pressbyrå och job-
bar för fullt.

– Man ska födas med humanism, 
det ska finnas i hjärtat. Du skulle viss-
na som en blomma om du bodde här, 
du skulle känna dig så nedtryckt, sä-
ger hon. Knackar bort askan igen. 

Aida erkänner att det ändå finns ett 
stort fel i det svenska samhället.

– Det är som om det kommer ett stort 
monster och äter upp er efter klockan 
sex, ingen är ute och umgås. Hon be-
rättar att det är ganska deprimerande, 
att den sociala nivån är så låg medan 
bosnierna träffas så mycket mer. Att 
det är ensamt.

Man måste ha kontakter
Aida förklarar att hon tänker på hur 
det skulle vara ifall det var tvärt-
om. Ifall det blivit krig i Sverige och 
svenskarna istället fick fly till Bos-
nien-Hercegovina.

– Det skulle inte bli samma sak, ni 
skulle inte få någon hjälp här. Det är 
som att ingen har satt sig ned vid ett 
bord och frågat sig; vad ska vi göra för 
att det här landet ska bli så bra som 
möjligt efter kriget? Det har ingen 
planering. Sverige har haft vilja och 
styrka att organisera sitt land. Folket 
har fått bestämma. 

– Man måste ha kontakter eller vara 
någorlunda rik för att ens komma på 
ett läkarbesök i Sarajevo. Välutbildade 
människor sitter just nu bara hemma 
för att de inte har kontakter som kan 
ge dem jobb. 

Hon förklarar att Bosnien-Hercego-
vina haltar, statskassan används till 
mycket som den inte ska användas 
till. Fina hus eller dyra bilar som mak-
tens män kör runt i. 

– Visst har de byggt hus och börjat 
bygga upp landet, men det går allde-
les för sakta. Hela världen har gett do-

nationer för att hjälpa Bosnien. Men 
hur mycket världen än försöker ham-
nar pengarna i fel händer. 

Politiker som hamnat i blåsväder tas 
upp och det nämns en viss Toblerone 
och en viss Sahlin. Aida skrattar och 
slänger det blanka mörka håret över 
axeln. 

– Ja, kommer du ihåg det? De skulle 
bara veta hur det kan vara, säger hon. 

Hon återvände till Bosnien-Herce-
govina första gången redan 1995 då 
kriget precis var över. Ingen i hennes 
släkt dog pågrund av kriget, men hon 
har inte alla klasskamrater kvar i li-
vet.  

– Bosnierna strävar efter ett normalt 
europeiskt liv, de kämpar och de vill. 
Det finns nyfikenhet, men resurserna 
finns inte eller så hamnar de fel, säger 
Aida och börjar prata med en pojke 
som säljer tändare. Hon testar en. Kö-
per två. 

Handikappade göms
– Jag hade aldrig sett en handikappad 
människa innan Sverige, säger hon 
sedan. 

Aida berättar att handikapp är nå-
got man skäms över och att från staten 
kommer inga pengar. 

– Hur många handikappade har du 
sett sedan du kom hit? Säger hon och 
handen flyger ut mot gatan igen. 

– De göms. 

Aida Neretljek har en barndom i Bosnien- Hercegovina men resten av livet i Sve-
rige. Hon vet vilka skillnader det kan vara mellan två länder.
–Jag anser att mitt barn, och alla andra barn, har ett tryggare och bättre liv i Sve-
rige, säger Aida.

Text & foto: Jessica Segerberg  

Hon vet 
olikheterna
Aida berättar att stadskassan i Bosnien-Hercegovia används till saker som den egentligen inte ska användas till.
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Sedan 2005 har ärenden rörande or-
ganiserad brottslighet och krigsmål i 
Bosnien-Hercegovina börjat behand-
las i hemlandet istället för i Haagtri-
bunalen. För att underlätta övergång-
en beslutades att de lokala domarna 
skulle få utbildning och hjälp av inter-
nationella domare. Beslutet stötte ge-
nast på motstånd, inte minst från det 
bosniska parlamentet. 

– Politikerna har inte alltid varit så 
nöjda. Det har inte varit lätt att kom-
ma hit och försöka undervisa domare 
som redan jobbat i 30 år, säger Marie 
Tuma. 

 Marie Tuma berättar att mycket av 
hennes jobb handlar om att förmedla 
och överföra kunskapen från Haag så 
att tillämpningen sker utefter interna-
tionell rätt. Att lära upp de lokala do-
marna ger även på så vis en garanti till 
allmänheten att de är professionella 
och korrekta i sitt ämbete. 

– Vår närvaro gör att de måste ta tag 
i saker och ting. De kan inte undvika 
att ta del av målen. Jag tror inte de 
hade klarat det utan vår hjälp. 

Högsta domstolen har bland annat 
behandlat delar av målet kring Sre-
brenicamassakern. Tuma ser positivt 

på att Bosnien-Hercegovina tagit över 
ärenden från Haag. Det ingår i förso-
ningsprocessen. 

– Här döms alla grupper, det är 
viktigt att ta bort landets kollektiva 
ansvar och att döma individen, inte 
landet. 

Inte som i Sverige
Tuma tycker att Sverige har ett och an-
nat att lära från landets amerikanskin-
spirerade Högsta domstol. 

– Sverige borde lära sig att skydda 
sina vittnen bättre, kanske lära av vitt-
nesskyddet här nere. 

Eftersom rättegångsprocesserna i 
allmänhet blir mycket utdragna och 
kan pågå i över ett år har varje åtalad 
två försvarare, alltid en i reserv.  Do-
marna är till antalet tre: två internatio-
nella och en lokal.

Det finns ett alternativt behand-

lingssätt av mål som är mycket effek-
tivare och mer ekonomiskt fördelak-
tigt. Pleaagreement går ut på att den 
åtalade ingår ett avtal med åklagaren 
där de själva förhandlar fram på vilka 
punkter den åtalade ska dömas med 
en rimlig påföljd. 

Snart sista året
Marie Tuma är i dag en av sex inter-
nationella domare som verkar i Bos-
nien-Hercegovina. Nästa år är hennes 
sista i Sarajevo.  Innan december 2012 
är det tänkt att de internationella do-
marnas jobb ska vara klart och de ska 
lämna över det fulla ansvaret till lan-
dets lokala domare. 

Tuma tror på en ljusare framtid och 
att EU kan vara en lösning. 

– Det kommer att ta tid att uppfylla 
kraven, men det är något konkret, nå-
got att sträva efter, säger hon.

Då Marie kom till Bosnien-Hercegovi-
na i juni 2006 såg hon inte några gra-
vida kvinnor eller hundar i koppel. 
Nu ser hon dem dagligen. Hon tycker 
att den synliga utvecklingen har gått 
framåt och att landet går vidare in i ett 
normalsamhälle.

– Sönderskjutna byggnader raseras 
och nybyggnationen exploderar, sä-
ger hon och kämpar för att överrösta 
sorlet från de övriga gästerna i ett av 
domstolens små kaféer. 

Hon tycker att landet har ett tryggt 
och bra klimat för ungdomar att växa 
upp i. Särskilt nyttigt är det att få 
kämpa för att ta sig dit man vill, till 
skillnad från Sverige där allt serveras 
på ett silverfat, menar hon.

– Bort med kulhålen och hit med 
ungdomarna. Här dricker de kaffe 
tillsammans på kvällarna.

Men om hon blir sjuk är det Sveri-
ges sjukvård som gäller.

– Kunnandet finns säkert men här 
de har inte utrustningen som krävs.

Allmänt försiktig
Marie känner sig trygg säkerhetsmäs-
sigt, även om hennes yrke innebär en 
viss utsatthet som gjort henne allmänt 
försiktig. Marie går inte på alla res-
tauranger och om någon kommer för 
nära går hon åt sidan. Hon har galler 
och larm i lägenheten men det beror 
delvis på inbrottsrisken. Många av 

hennes kollegor flyttar av säkerhets-
skäl mellan olika lägenheter. Marie 
gör inte det. Det är hennes sätt att 
markera.

– Jag vill inte det. Då visar man sig 
rädd och blir en måltavla. 

Hotades i Haag
Hittills har ingen vid krigsdomstolen 
i Bosnien-Hercegovina blivit fysiskt 
skadad. Under åren på Haagtribuna-
len hotades Marie flera gånger. Vid ett 
tillfälle stod det en okänd väska i hen-
nes lägenhet i flera dagar. 

– Jag trodde den var min dotters och 
hon trodde den var min. Till slut ring-
de vi de säkerhetsansvariga vid dom-
stolen som kom och hämtade väskan.

Under målet mot Slobodan Milose-
vic stod två män och väntade utanför 
hennes lägenhet. Den ene mannen 
följde efter Marie till hennes bil och 
satte sig bakom henne. 

– Vi satt tysta en stund. Jag var fruk-
tansvärt rädd och funderade på vad 
jag skulle göra. Till slut sade jag åt 
honom att gå.

Mannen lämnade bilen.  Hoten av-
skräcker inte Marie.

– Nej, tvärtom. Det goda måste vin-
na, säger hon bestämt.

För att släppa jobbet går hon på gym 
och vandrar i bergen. Men till skillnad 
från hemma i Sverige är det inte bara 
att gå ut och njuta av naturen.

– Som en konsekvens av kriget har 
jag en guide med mig för att undvika 
landminor.

Det är vad hon vill åstadkomma 
med sitt arbete.

– Det är en utopi men jag tycker det 
är förfärligt med krig. Det är hemskt 
då civila bosatta, kvinnor och barn 
blir utsatta.  Det som driver mig är att 
det inte är acceptabelt.

Krigsförbrytarnas domstol

Marie Tuma: ”Det goda måste vinna”

– Säg aldrig ”jag kan inte” eller ”jag vill inte”. Då är det kört, säger målmedvetna Marie Tuma.

Efter drygt fem år som åklagare vid krigstribunalen i Haag gick flyttlasset till 
Bosnien-Hercegovina. Nu är svenska Marie Tuma inne på sitt fjärde år som in-
ternationell domare i rättegångar för bosniska krigsmål.

– Jag vill känna verkligheten, jobba i verkligheten, säger hon.

Text & foto: Helena Bengtsson 

– Att döma krigsmål i hemlandet och inte i Haag ingår i försoningsprocessen, 
säger Marie Tuma, internationell domare.

Internationella domare har hjälpt Bosnien-Hercegovina efter kriget.  Arbetet 
har inte varit lätt och närvaron inte alltid önskad.  

Text: Emely Wallo 
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Tibor Mioc arbetar för Kooperativa 
Unionen i Bosnien-Hercegovina och 
följer med som tolk och som chaufför.

Efter några felkörningar styr han in 
sin veteranmercedes på den första av 
två bondgårdar.

Byn Malesici ligger cirka femton 
minuters bilfärd från Sarajevo. Här 
driver Ahmed Mustafich en ekologisk 
bondgård.

 – Ahmeds gård är ett föredöme för 
landets bönder, säger Tibor innan han 
kliver ur bilen.

Ahmed hälsar glatt och öppnar iv-
rigt dörrarna till ladugården där 85 
mjölkkor bor. Några av kossorna har 
nyligen kalvat och i ett litet bås står tre 
brunvita små krabater. De kisar mot 
det skarpa solljuset då dörren öpp-
nas.

– En av kossorna fick trillingar, sä-
ger Ahmed stolt medan han drar ett 
bloss.

Kossorna står inne dygnet runt och 
till sin hjälp har Ahmed tre karlar som 
mjölkar, mockar, plogar och skördar. 
Gården är en av de få bosniska bond-
gårdar som är byggd enligt standard-
kraven för en ekologisk gård. God 
gödselhantering och användandet 
av ekologiska bekämpningsmedel är 
några av grundkraven.

– En dag för några år sedan bestäm-
de jag mig bara för att bygga den här 
gården, säger Ahmed. 

Tack vare stark vilja gick det vägen, 
menar han och fortsätter berätta om 
gården.

På sina 160 hektar stora åkrar odlar 
han majs, hö och malt som han behål-
ler som mat åt kossorna. Mjölken säl-
jer han vidare och han får bidrag av 

staten för varje liter mjölk han säljer. I 
framtidsplanerna ingår byggandet av 
en fabrik vid gården, för att kunna till-
verka ost och yoghurt av mjölken.

Den andra bonden, Amir Ahmich, 
anländer till gården samtidigt som det 
dukas fram hemkokt saft och bakverk. 
De båda bönderna har träffats tidigare 
men har aldrig besökt varandras går-
dar. De pratar oavbrutet och Amir be-
römmer Ahmeds ekologiska farm.

Korna får vara ute
Efter att glasen druckits ur följer Ah-
med med på resan till Amirs gård. Vä-
gen leder upp bland de bosniska höj-
derna och på 800 meters höjd tvingas 
Tibor bromsa för ett gäng lösa kor.

 – Men vad tusan är det här för kor, 
svär Tibor och flyger ut ur bilen.

Det visar sig vara Amirs gård. Poj-
ken som hjälper honom att valla och 
vakta kossorna har fullt sjå med att 
fösa in dem tillbaka i hagen igen. 

Amir köpte gården med tillhörande 
fem hektar mark för två år sedan. De 
15 kossorna som betar med utsikt över 
den grönskande dalen köpte han för 
ett halvår sedan.

– Kossorna får vara ute två timmar 
om dagen. Det är viktigt för dem att få 
röra på sig och att få D-vitamin genom 
solljuset.

Han berättar att de brukar gå till-
baka till ladugården själva, men efter 
kalabaliken med lösa kor nyss så vill 
ingen riktigt tro honom. 

Förra ägaren planterade 450 frukt-
träd som bland annat ger valnötter, 
plommon och äpplen.

– Jag ska plantera potatis för att ha 
till mitt eget hushåll. Och persilja som 

jag ska sälja vidare.
Liksom Ahmed odlar Amir också 

vete och malt som han sparar som mat 
åt kossorna.

– Från bryggeriet i Sarajevo får jag 
använt malt som också blir mat till 
djuren.

Han har 80 får och 80 lamm som just 
nu befinner sig uppe bland bergen.

På vintern torkar och röker han får-
köttet i en liten stenstuga på gården 
för eget bruk. 

– Fårullen kan jag inte sälja, det 
finns ingen efterfrågan på den.

Bredvid hemmarökeriet finns en 
annan stenbyggnad som liknar en stor 
jordkällare.

– Det är en vattentank. Den står för 
vattenförsörjningen i vår by Nebocaj, 
säger Amir.

Ingen av de båda bönderna bor på 
sin gård. I nuläget är förhållandena på 
gårdarna otillräckliga. Men både Ah-
med och Amir planerar att bygga or-
dentliga hus så att de kan kombinera 
bonde- och familjelivet i framtiden. 
Amir har fler saker att ordna med, 
utöver husbyggande.

– Jag har mycket jobb kvar på min 
gård innan den är klar. Jag måste grä-
va och få en bättre gödselhantering.

Han har gjort större delen av inves-
teringarna med hjälp av pengar ur 
egen ficka. Men även staten har gått in 
med lite bidrag.

Mycket att utveckla
Amir har till sin hjälp en familj som 
bor intill bondgården. De tar hand om 
djuren och sköter gården. Modern i 
familjen serverar hembakat bröd till-
sammans med egentillverkad ost lik-
nande den som serveras som förrätt 
på restaurangerna i Sarajevo. Ahmed 
äter tills det inte finns någonting kvar 
på tallriken. Sen hugger han in på 
nästa, allt medan han och Amir disku-
terar gårdarna.

De båda bönderna tycker att det 

finns en hel del att utveckla inom 
landsbygdsområdena. De tror att ett 
medlemskap i EU och därmed EU-bi-
drag kan vara lösningen på jordbruks-
utvecklingen.

– Vi har folket och vi har landska-
pet. Nu behöver vi utbildning och 
ekonomiska bidrag för att ta oss vi-
dare, säger Amir.

Bondelivet på väg tillbaka

– Jag har tidigare arbetat med människor, 
men fördrar att arbeta med djur, säger Ah-
med Mustafich och skrattar.

– Jag har släktingar i Sverige men jag vill 
inte åka och titta på svenska bondgårdar 
för då blir jag så avundsjuk, säger Amir 
Ahmich.

– Många byar brändes ner helt under kriget och det har tagit lång tid att återupp-
bygga de bondgårdar som fanns, säger Tibor Mioc. 

Ahmed Mustafich och Amir Ahmich kämpar för att kunna försörja sig som bön-
der.

Text: Helena Bengtsson  Foto:  Emely Wallo & Helena Bengtsson 

Kofösaren Hasan har fullt upp med att vakta Amirs 15 mjölkkor som strövar fritt två timmar om dagen.  Här försöker en av dem ta reda på om gräset är grönare på andra sidan dalen.
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Tv-programmet Naked TV har sänts 
i två år. Det är ett opolitiskt program 
som visas över hela Bosnien-Hercego-
vina och ska stå för det nakna i sam-
hället. Inget ska lämnas utanför strål-
kastarens ljus och inget är tabu.

– Vi tar upp allt från musik till sex, po-
litik och hur man skaffar sig ett jobb. Vi 
vill inspirera unga att själva styra sina liv. 
Och Ilma har adekvata erfarenheter. 
Hon är mitt i målgruppen mellan 
femton och trettio år och har med sina 
tjugo år redan hunnit medverka som 
programledare i två. Förra året blev 
hon också programmets redaktör. 
Hon bestämmer nu, tillsammans med 
sina två kollegor, vilka ämnen som ska 
tas upp.

Vill vara nära sin publik
Inspelningarna sker runt om i landet, 
och Ilma tycker det är viktigt att vara 
nära sin publik. Genom programmets 
facebooksida är kommunikationen 
lättillgänglig. De närmare 6000 med-
lemmarna är flitiga med tangenterna 
och är inte blyga att fråga om allt mel-
lan himmel och jord. 

– Folk frågar var det bästa kaféet i 
Banja Luka ligger eller hur man gör för 
att söka till universitetet. Vi blir   dagli-
gen bombaderade av frågor och det är 
så kul, säger Ilma.

För några veckor sedan hade pro-
grammet ett evenemang i Tuzla som 
gick ut på att samla in namnunder-
skrifter till en ny cykelväg i staden. 
Något som lockade hundratals fans 
och intresserade.

– Det känns bra att lämna över 
papprena till politikerna och veta att 
de kommer från de unga. Det är ju vi 

Bryta vanor, ändra beteenden och ta Europa med storm. Ilma Ramcevic har stora 
planer och som frontfigur i den unga kanalen Naked TV har hon möjlighet att på-
verka. 

– Bosnien-Hercegovina har så mycket att komma med. Vänta bara, Europa kom-
mer att häpna, säger Ilma.  

Text: Lisa Wouda   Foto: Cecilia Rådén

 – Vi kände att det var rätt läge att öpp-
na här. Vi har ett gott samarbete och 
tror på en ljus framtid. 

Så lät det när svenska Lindexkon-
cernens businesschef Johan Isacson 
förklarade varför klädjätten väljer att 
etablera sig i Bosnien-Hercegovina.  

Text: Emely Wallo    

som är framtiden, säger hon. 
Det råder ingen tvekan om att 

Ilma brinner för det som finns här 
och nu. Kriget är ingenting som 
hon känner behov att prata om. 
 – Kriget hände, det var hemskt, men 
nu måste vi gå vidare.

Fokus på krig
Hon tycker att landet fått onö-
digt mycket dålig uppmärksamhet 
i media. Fokuset är på kriget och 
den dåliga politiska situationen. 
   – Bosnien-Hercegovina har så myck-
et annat att komma med. Till exempel 
en av världens bästa schackspelare, ett 
flertal höga placeringar i Eurovisions-
schlagern. Och i det forskarteam som 
just nu förbereder tv-sändningar från 
månen, finns inte mindre än elva bos-
nier.

Ilma vill helt enkelt ändra perspektiv. 
  – Man måste ha tålamod, det kom-
mer inte att gå över en natt. Men om 
vi hjälps åt och är tålmodiga kommer 
landet snart att se ut som vilket annat 
europeiskt land. Vänta bara, Europa 
kommer att häpna! säger Ilma och ing-
er trovärdighet bakom ett brett leende. 

Inspiration från flyktingländerna
Ilma menar att skillnaderna mellan ge-
nerationerna är stora runt om i landet. 
Kanske kan det bero på att de unga 
var för små för att påverkas av kriget. 
Istället så har den yngre generationen 
hämtat inspiration från flyktinglän-
derna. 

– Den äldre generationen är sedan 
Tito-tiden inte vana att själva söka ett 
jobb, och de tänker mycket mer på det 
som hänt. De yngre tänker inte så, de 

läser en sommarkurs bara för att få nå-
got extra i sitt CV.

Flydde till Tyskland
Tillsammans med sin familj flydde hon 
själv till Tyskland och återvände kort 
efter krigets slut. Just nu är Ilma inne 
på sitt andra universitetsår och hoppas 
att efter sitt tredje få läsa sin master i 
Tyskland. Men bara för en tid.

– Jag trivs i mitt land och känner 
inget behov av att flytta härifrån, säger 
hon.

Kanske ett val som kan knytas 
till andra projekt hon är delaktig i, 
nämligen Losing Brains. Projektet 
hålls av University of Sarajevo och 
arbetar för att inte förlora de färdig-
utbildade studenterna till utlandet. 
  – Många tar chansen att flytta häri-
från så fort de är färdiga, de stoppar 
upp processen. Vi vill hålla kvar dem i 
landet. Det många inte tänker på är att 
i ett mindre land är det lättare att lyck-

as, det är lättare att bli nummer ett.
Och nummer ett eller åtminstone 

inte långt ifrån tycks Ilma vara. Om 
inte bara i rutan så även i skolan. På 
vandringen genom universitetet blir 
hon ständigt stoppad av kompisar 
som vill dela en kram eller prata. Just 
nu kombinerar hon studierna med tv-
jobbet, en lätt match säger Ilma som 
berättar att mycket av den förlorade 
undervisningen går att ta igen på nä-
tet. 

Den här våren har Ilma dessutom 
lett Melodifestivalen i hemlandet. Hon 
har skrivit på kontrakt för ännu en sä-
song som redaktör för Naked TV och 
hoppas få fortsätta sprida sin glädje 
och sitt engagemang. 

–  Jag älskar människor och att pra-
ta. Det är det bästa med jobbet. Jag tar 
ofta chansen att träffa utlänningar för 
att förklara och visa att vårt land är så 
mycket mer än krig och elände. 

”Nu måste 
vi gå vidare”

När den första Lindexaffären hade 
nationell premiär i huvudstaden Sa-
rajevo, slog samtidigt ett helt nytt 
köpcenter upp portarna. Ur vimlet 
av människor som kommit för att få 
en skymt av invigningsshowen talar 
två tonårstjejer om sina förväntningar 
över att få se Lindex klädkollektion.

– Vi har inget liknade här, detta 
kommer bli en stor succé, bedyrar Sel-
ma Malesevic som är Lindex kontakt i 
Bosnien-Hercegovina. 

Om allt går som planerat och fram-
tiden är så ljus som den nu tycks vara, 
kommer Lindex innan årets slut för-
hoppningsvis öppna en till butik .

– Bosnien-Hercegovina är en rätt 
liten marknad men troligen väldigt 
gynnsam eftersom de stora drakarna 
inte finns här än. Med den här otroliga 
starten förväntar vi oss en spännande 
expansion, säger Johan Isacson.  

I nuläget finns endast ett 15-tal 
svenska företag i landet.

– Alla kan bli ambassadörer för sitt eget land, säger Ilma Ramcevic, som själv är stolt bosnier.

Klädjätten tror på en mycket ljus framtid i Sarajevo
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Katica Hajrulahovic berättar att Bos-
nien-Hercegovina förr utgjorde den 
industriella delen av Jugoslavien. 
Luft- och vattenföroreningarna var på 
den tiden relativt stora.

– När kriget kom och industrierna 
dog blev miljön bättre, säger hon.

I dag står landet inför ett eventuellt 
EU-medlemskap och vissa miljökrav 
måste därmed uppfyllas. Processen är 
i full gång men alla förändringar kos-
tar pengar.

– Arbetet är inte färdigt. Investe-
ringar, infrastruktur, kunskap och 
tekniska lösningar behövs. Sverige 
har mycket att bidra med.

Gunnar Linder arbetar för företaget 
Grontmij som fått i uppgift att utveck-
la ett fungerande avfallshanterings-
systen i Bosnien-Hercegovina.

– I städerna fungerar sophantering-
en ganska bra men på landet fungerar 

den nästan inte alls. Bland annat så 
hänger det soppåsar i träden på en del 
ställen, så kallade ”Balkan flowers”, 
säger Gunnar Linder.

Avfall innebär hälsorisker
Avfallet på landsbygden innebär inte 
bara stora hälsorisker för både män-
niskor och djur utan är även ett stö-
rande inslag i naturen.

– Det är synd att avfallshanteringen 
inte fungerar bättre för naturen här 
är jättevacker, säger Katica Hajrula-
hovic.

Bosnien-Hercegovina antog förra 
året en sanitär nationell strategi för att 
förbättra den kommunala avfallshan-
teringen. Det finansieras av svenska 
regeringen genom Sida och svenska 
ambassaden i Sarajevo.

Sidas budget för programmet, som 
pågår fram till 2014, är tio miljoner 

euro. Av dessa kommer två och en 
halv miljon att läggas på bygga ut 
sophanteringen och sju och en halv 
miljon att gå till investeringar.

I samarbete med Världsbanken
Programmet kommer att genomföras 
i nära samarbete med Världsbanken 
som har finansierat byggandet av 16 

Svenska soppengar
Ett program finansierat av Sida ska hjälpa Bosnien-Hercegovina att förbättra sop-
hanteringen.

– Landet befinner sig i inledningsfasen när det gäller miljöfrågor, säger Katica 
Hajrulahovic, ansvarig för nationella program på Sveriges Ambassad i Sarajevo.

Text & foto: Elise Edgren 

regionala soptippar över hela Bos-
nien-Hercegovina. Första året låg fo-
kus på soptippsregionerna i Bijeljina 
och Zenica.

– För att öka människors medveten-
het om vikten av miljöarbete sjösattes 
en informationskampanj i samband 
med programmet, säger Gunnar Lin-
der.

Gunnar Linder arbetar med att förbättra sophanteringen i Bosnien-Hercegovina.
 – På en del ställen på landet hänger det soppåsar i träden, säger han.

Sedan krigets slut har 1 697 personer 
fallit offer för minor som grävdes ner 
under kriget. Eftersom de flesta mi-
norna inte finns med på några min-
kartor bildades en statlig institution.

Institutionen heter Bosnia-Hercego-
vina mine action center, BH MAC och 

har som uppgift att organisera alla de 
minröjningsföretag och organisatio-
ner som kartlägger och tar bort minor 
i Bosnien-Hercegovina. 

BH MAC har sitt huvudkontor i 
Sarajevos utkant. Den fyrkantiga ka-
sernbyggnaden har rivits av automat-

eld och skorrats av granatsplitter.
Ändå är den i mycket bättre skick 

än grannhusen som saknar både tak 
och väggar. Hus som är dödade av 
krig och sakta men säkert slukas av 
vårgrön växtlighet.

Kanske vill Svjetlana Trifkovic inte 
behöva se den sargade utsikten från 
sitt fönster. Hennes persienner är ner-
dragna men det kan lika gärna vara 
på grund av solen. Det finns inte tid 
för frågan. Hela hennes dag upptas 
av möten och hon tar bara en kvarts 
rast. Varför hon jobbar där? Svetlana 
rycker på axlarna det fanns ett jobb 
ledigt. Hon jobbar med att berätta om 
BH MACs verksamhet. 

Ett jobb som innebär långa möten 
och mycket planering. 

Fortfarande problem med minor
Förutom att styra upp minröjande 
jobbar BH MAC med att utbilda och 
informera om att minor finns och hur 
man kan undvika dem. 

Över tre procent av landets yta är 
utmärkt som misstänkta minområ-
den, mest i och utanför byar. 

I de centrala delarna av städerna 
kan man nu 15 år efter kriget däre-
mot vandra väldigt fritt tack vare ett 
intensivt röjningsarbete. Därför är en 
av BH MACs nyare uppgifter också 
att informera om var det går att gå. 

Människor behöver inte längre känna 
rädsla och det anordnas bland annat 
ledda promenadturer i naturen för 
att människor ska släppa rädslan och 
våga röra sig mer fritt.

– Det händer fortfarande att män-
niskor skadas av minor men det rör 
sig oftast om att de går in på redan 
kända minområden för att samla ved 
eller odla i tron att de vet var alla mi-
nor ligger, säger Svjetlana.

Skapar arbeten åt minoffren
Av de nästan 1 700 personer som har 
skadats av minor sedan 1996 har det 
stora flertalet överlevt men förlorat 
sina fötter och ben. Invalidiseringen 
leder till att de blir en börda för sina 
släktingar som blir tvungna att försör-
ja den som inte kan arbeta. Risken är 
också stor att släktingar står i närhe-
ten av minan när den exploderar och 
också blir skadade av splittret. 

För att hjälpa de som har blivit inva-
lidiserade av minskador försöker BH-
MAC ordna platser på arbeten där det 
inte behövs till exempel ben.  Företag 
kan också få bidrag om de anställer en 
person som blivit minskadad.

– Men allt det här kostar pengar och 
2002 slutade FN ge sitt fasta bidrag. Vi 
finansieras av vår stat och internatio-
nella föreningar som donerar pengar, 
säger Svjetlana.

När människor slutade fly och började återvända fanns kriget fortfarande kvar 
i mångas tankar. När de väl kom till sina hem fanns kriget kvar i deras trädgår-
dar. Många dödades eller skadades av nergrävda minor. 

Text: Alexander Carlsson   Foto: Jessica Segerberg

Tre procent täckt av minor

Magasinerad död. Över tusen människor har fallit offer för kvarglömda minor från kriget.
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Innan kriget bröt ut hade Bosnien-
Hercegovina ett ordnat skolsystem. 
För barn mellan sju och femton år 
var det obligatorisk skolgång i åtta år. 
Men på grund av inbördeskriget för-
stördes nära på alla läroverk och ut-
vecklingsplaner. 

Efter den utropade freden ansågs 
det nybyggda skolsystemet inte hålla 

Skolan orsakar etnisk oenighet

samma kvalité som de övriga skolor-
na i Europa. År 2003 skedde därför en 
lagändring som innebar att den obli-
gatoriska skolgången förlängdes med 
ett år och skolstartåldern sänktes till 
sex år.

I samband med detta framställdes 
en gemensam läroplan för landets 
grundskolor och gymnasium.  

Skolorna är en stor orsak till etnisk 
oenighet i landet då de lär ut olika his-
toriebakgrunder och utmärker språk-
skillnaderna. Den nya läroplanen till-
kom för att försöka skapa samklang i 
utbildningen. 

Bosnien-Hercegovina har sju uni-
versitet men inget som kan ge en in-
ternationellt godkänd examen. För att 
få det krävs studier utomlands. 

Inte helt olikt det svenska skolsys-
temet är den bosniska-hercegovinska 
skolgången indelad i en obligatorisk 
och en sekundär, som kan liknas vid 
en gymnasieutbildning. Båda är av-
giftsfria. Trots att utbildningsfrågan 

Intolerans, krig, språkskillnader och olika historiebakgrunder. Mycket står emot 
skolväsendets roll i Bosnien-Hercegovina. I dag är utbildningsfrågan högt 
prioriterad och beskrivs som ett centralt problem inför framtiden.

Text: Emely Wallo  
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är av hög prioritet i Bosnien-Hercego-
vina, ges inte tillräckligt med resurser 
för att snabbt nog nå en positiv ut-
veckling. 

Än i dag kämpar Bosnien-Hercego-
vina med sin ekonomiska övergång 
och politiska instabilitet. Allmänheten 
är pessimistisk och misstänksam mot 
de nya demokratiska institutionerna. 
De forna planekonomierna i Central- 
och Östeuropa har inte haft en helt 
okomplicerad övergång till mark-
nadsekonomi. 

Misslyckad privatisering
Ökade klasskillnader och stor infla-
tion har varit några av problemen. 
Men för dessa länder var det politisk 
enighet kring förändringarna som 
gjorde övergången möjlig. Bosnien-
Hercegovinas övergång skiljer sig från 
de flesta av dessa länders övergångar, 
främst beroende på kriget. 

Privatiseringen har i stor utsträck-
ning misslyckats och korruptionen är 
stor.

kring 500 kronor i månaden. Arbets-
lösheten ligger på cirka 40 procent. De 
viktigaste exportvarorna är trä, pap-
per, stål, energi och textilier. 

Ineffektiva jordbruk
Till de viktigaste importvarorna hör 
maskiner, fordon, livsmedel, industri-
varor och energi. Viktiga handelspart-
ners är Kroatien, Serbien, Montene-
gro, Tyskland, Italien och Slovenien. 
Bosnien-Hercegovina har naturtill-
gångar i form av brunkol, bauxit, järn-
malm och metaller. Endast 14 procent 
av marken går att använda för odling, 
vilket innebär att mycket livsmedel 
importeras. 

De jordbruk som finns är små och 
ofta ineffektiva. Industriproduktionen 
upphörde under kriget nästan totalt i 
vissa områden. Före kriget hade me-
tallindustrin och den kemiska indu-

strin varit viktigast. 
I jämförelse med 
andra europeiska 
planekonomier var 
Jugoslavien ett öp-
pet land som redan 
hade flera av de 
ekonomiska för-
utsättningarna för 

en enkel övergång till marknadseko-
nomi. Kriget försämrade dock dessa 
förutsättningar och ledde till minskad 
öppenhet. 

Ett land reser sig långsamt ur spillrorna

I det forna Jugoslavien var Bosnien-
Hercegovina en av de fattigaste delre-
publikerna. Området var beroende av 
statsbidrag och drabbades därför hårt 
av splittringen. Under kriget förstör-
des dessutom många industrier och 
ekonomin rasade samman totalt. Pro-
duktionen minskade med 90 procent 
och arbetslösheten ökade kraftigt. 
Återhämtningen efter kriget visade 
sig bli svårare än vad många hade 
trott. Dessutom var övergången från 
planekonomi till marknadsekonomi 
ett stort projekt i sig. 

När omvärlden efter krigsslutet för-
såg Bosnien-Hercegovina med pengar 
till återuppbyggnad var tillväxten 
under några år relativt hög. När hjäl-
pen från omvärlden upphörde avtog 
tillväxten kraftigt. Ändå har den eko-
nomiska utvecklingen långsamt gått 
framåt sedan krigsslutet. 

Nya jobb har ska-
pats i tjänstesektorn 
och levnadsstandar-
den har förbättrats. 
Produktionen har 
tredubblats och va-
ruexporten har ökat 
mer än tio gånger. 
Den globala finans-
krisen har den senaste tiden påverkat 
Bosnien-Hercegovina, som är starkt 
beroende av utvecklingen i andra eu-
ropeiska länder. 

Utbredd fattigdom
Ekonomin växer, men republiken Bos-
nien-Hercegovina är ändå ett av Euro-
pas fattigaste länder. 

Omkring 30 procent av befolkning-
en lever under eller nära fattigdoms-
gränsen. Pensionerna ligger på unge-
fär 1 400 kronor i månaden, och den 
lagstadgade sjukersättningen är om-

Den ekonomiska återhämtningen i Bosnien-Hercegovina har varit svår och lång-
sam.  Byråkrati, korruption och finanskris har varit några av hindren på vägen mot 
att bli en fungerande demokrati och marknadsekonomi. Men utvecklingen pågår 
för fullt.

Text: Elise Edgren  Foto: Johan Dahlberg

Omkring 30 
procent av 

befolkningen lever 
under eller nära 
fattigdomsgränsen.
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Val i oktober
Valresultaten från 2006 tyder på att den etniska splitt-
ringen fortfarande är stor.  
De största partierna är Partiet för demokratisk handling/
SDA, Partiet för Bosnien-Hercegovina/SBiH, Oberoende 
socialdemokraters parti/SNSD, Socialdemokratiska 
partiet/SDP, Serbiska demokratiska partiet/SDS och 
Kroatiska demokratiska unionen/HDZ. 

I januari 2007 valdes en ny premiärminister vid namn 
Nikola Spiric från Oberoende socialdemokraters parti 
(SNSD). Hans planer omfattar bland annat att skapa 
större samhörighet inom Bosnien-Hercegovina och att 
genomföra reformer som kan föra landet närmare ett 
inträde i EU. 
Nästa val kommer att hållas i oktober i år.   

I det senaste valet, 2006, dominerades valkampanjerna av nationalistiska budskap. 
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Det är en stor dag för invånarna. Inte 
bara för att hedra de döda. Unga från 
alla regioner i Sarajevo är samlade och 
beblandade med olika etniciteter. Nå-
got som annars inte är särskilt vanligt 
för stadens befolkning. 

– Det är den enda dagen på året som 

alla etniska grupper är samlade och fi-
rar tillsammans, säger Adnan Karup.

Gruppvis samlas de olika grupper-
na på torget i Gamla stan för att visa 
upp sina dekorativa dräkter och för 
att bli fotade.

Ansiktsuttrycken är blandade, men 

det går inte att undkomma stolthet 
blandat med sorg i deras ögon. Det är 
barnens dag. En dag där sång, dans, 
musik och uppspel står i centrum. 
Den avslutas sedan med att lägga 
blommor på gravarna.

Efter fotostunden för alla turister 
startar vandringen genom stadens ga-
tor och kvarter.

Dragspel och trummor börjar spela 
och prat övergår till stark sång och 
melodi. Grupperna består av barn i 
alla åldrar, men även vuxna är med 
och deltar i ceremonin. Längst fram i 
varje grupp går två unga som håller 
upp en skylt med namnet på den re-

gion som de representerar.
Runt omkring står anhöriga, åskå-

dare och turister redo att följa para-
den genom staden. 

Själva framträdandet äger rum på 
stora torget vid BBI-centret. Tatjana 
Milisic är en av åskådarna som kom-
mit dit för att ta del av firandet. Trots 
att paraden äger rum varje år är det 
för henne någonting nytt. 

Några unga kvinnor sjunger i kör 
medan männen i samma grupp står 
uppradade bakom.

– De sjunger om kärlek. Det här är 
definitivt en kärlekssång, säger Tat-
jana Milisic.

– Vi är ett steg på vägen att bli ett enat 
folk, säger Maja Caluks.

Snart är det dags för Majas kroa-
tiska dansgrupp att visa upp sina fär-
digheter för publiken som samlats på 
torget.                                  

– Alla folkgrupper kommer sam-
man som ett enat folk i dag. Både 
muslimer, kroater och serber. Det är 
väldigt speciellt.

Maja var bara ett litet barn när kri-
get och den etniska rensningen härja-

de i Bosnien-Hercegovina. Hon tillhör 
den generation av bosnier som var 
för små för att förstå vad som pågick 
i deras omgivning. Men Maja har 
inte låtit någon sätta griller i hennes 
huvud, hon dömer inte folk för deras 
ursprung.

– Vi unga är annorlunda. Vi ser inte 
varandra som olika folkgrupper och 
tänker inte på kriget, inte på samma 
sätt, berättar hon.

Maja är kroatiska och hon varken 

skäms eller är rädd för att berätta vil-
ken folkgrupp hon tillhör. Hon menar 
att etniciteten inte spelar lika stor roll 
för de unga som för de äldre. Hon har 
alltid gått i en skola som blandar de 
olika nationaliteterna och tycker det 
känns naturligt. 

– Vi är blandade folkgrupper och 
accepterar varandra. Vi hänger med 
varandra och kan prata om allting, 
säger hon.

mördade barnen
Sarajevos gator fylls av människor i färgglada folkdräkter. Det är den tredje maj 
och Sarajevodagen är igång. Det är en minnesdag för att hedra alla de barn som 
fick sätta  livet till i kriget. 

– För 18 år sedan inträffade en av de värsta attackerna i Sarajevo. Mer än 1500 
barn dödades. Det är därför vi firar just idag, säger Adnan Karup, gruppledare för 
ett av de många grupper som deltar i paraden.

Text: Dardana Hermansson Foto: Alexandra Lundqwist

”Vi tänker inte på samma sätt”
Maja Caluk berättar att hon inte känner av något efterskalv från kriget. Under Sa-
rajevoparaden hedrar bosnierna inte bara barnen som dog i kriget, de firar att alla 
folkgrupper har samlats tillsammans.

Text & foto: Alexandra Lundqwist   

Alla deltagarna samlas på torget i Sarajevos gamla stadsdel. De flesta grupper har musikanter med sig som flitigt spelar och sjunger medan åskådarna fotograferar.

En parad för de
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– Konst- och kulturliv är viktigt här. 
Socialismen satte sina spår och den 
lever fortfarande kvar men det är fort-
farande för dyrt för vanliga bosnier att 
köpa konst, säger Suzanne Arbanas, 
amerikansk konstnär som numer är 
bosatt i Sarajevo. 

Kriget i Bosnien-Hercegovina har 
satt sina spår och förutom alla de 
människor som drabbats i personliga 
tragedier så är det kulturminnesplat-
serna som fått ta mest stryk. Efter 
krigsslutet visade det sig att hela 75 
procent av landets kulturarv hade 
skadats.

Kulturen besköts
Och det var framför allt de platser som 
hade mest betydelse för människorna 
i landet som valdes ut till måltavlor. 
Bibliotek, parlament, moskéer och 
religiösa objekt utsågs till specialmål 
och förstördes vid granatattacker.

I Bosnien-Hercegovina är Sarajevo 
den stad som fått mest i bidrag till res-
taurering. Detta beror inte bara på att 
Sarajevo är huvudstad utan det hand-
lar lika mycket om att det var den stad 
som bestod av flest kulturminnen och 
därmed fick ta mest skada under kri-
get. Tanken är att bidragen ska finan-
siera återuppbyggandet av staden, 
viktiga kulturmonument och kultur-
minnen.

Fortfarande stort konstliv
Och det går framåt. Numera börjar 
staden likna vilken annan europeisk 
stad som helst – på ytan. Men bland 
stadens kulturliv och kulturminnen 
finns det fortfarande en hel del kvar 
att återställa. 

Små, privata, konstgallerier finns 
det gott om. Och bland de lokala in-
vånarna lever den traditionella kon-
sten vidare. Målaren Mersad Berber 

är en av de mest populära. Vart man 
än går i staden så stöter man på hans 
typiska målningar. Oftast är det kvin-
nor som skildras i kollage där guld 
och jordnära kulörer möts i samklang. 
Problemet ligger inte i att det saknas 
konst utan att det är få av gallerierna 
och museerna som riktar sig till utlän-
ningar och turister.

Den amerikanska konstnären Su-
zanne Arbanas flyttade till Bosnien för 
tio år sedan när hon träffade sin man 
Mirza Huntic. Tillsammans driver de 
galleri Art Workshop där de, förutom 
målar, även ställer ut, visar och ramar 
in verk.

Svårt att nå ut till turister
Samtidigt som den mer traditionella 
konsten har ett starkt fäste har det un-
der de senare åren dykt upp fler yngre 
och mer kontroversiella konstnärer. 
Bland dem bör väl nämnas Sejla Ka-
meric vars fotografier bryter tidigare 
traditionella normer – och gestaltas ur 
ett feministiskt perspektiv.

På National gallery of art, som är 
Sarajevos stora statliga konstmuseum, 

är all information på bosniska. Och 
vissa av verken saknar upplysning 
om vem som skapat dem. 

Under sitt 21 åriga liv, har Jasminko 
Halilovic, hunnit med mer än de fles-
ta i sin åldersgrupp. Och hans första 
bok, Sarajevo way, sålde slut på tre 
månader i Sarajevo. 

– Det är väldigt ovanligt att det säl-
jer slut så fort, folk läser inte så myck-
et här. Det är inte som i Sverige. Här 
tittar de flesta på tv i första hand. Men 
det är något jag försöker ändra på, be-
rättar han. 

Han vill tro på framtiden men kon-
staterar samtidigt att det går alldeles 
för långsamt uppe i maktapparaten. 

– Det är så synd att det är så mycket 
korruption och att det är samma per-
soner som roterar i ledningen.

Något som, enligt honom, bidrar till 
att många unga tappar tron på landets 
ledare och att få vill engagera sig po-
litiskt.

– Jag skulle vilja satsa på politiken 
och förändra. Om jag skulle bli borg-
mästare så tror jag att jag skulle kunna 
förändra mycket till det bättre här.

Flydde aldrig kriget
– Mina föräldrar hade planerat att jag 
och min mor skulle lämna staden un-

der kriget men när den dagen kom så 
grät jag så mycket att vi aldrig åkte. 
Det är jag glad för i dag.

Med två professorer som föräldrar 
är Jasminko en av de lyckligt lottade. 
Under kriget tilldelades hans far en 
administrativ tjänst. Något som inne-
bar att de inte behövde fly från Sara-
jevo under kriget. Jasminko kunde 
fortsätta att gå i skolan och familjen 
hade tillgång till mat och medicin.

Ljus krigstid
Jasminko beskriver hur kriget rensade 
luften i landet. Han menar att landet 
var mer slutet innan, att det inte fanns 
någon demokrati – som det gör nu.

– De som inte är härifrån tror att 
krigstiden bara var mörk. Det stäm-
mer inte. Vi lärde oss att dela med oss 
av det lilla vi hade. Det har format mig 
till en bättre människa, säger han. 

Hans bok Sarajevo Way skildrar just 
uppväxten under kriget. Vart han ville 
befinna sig då, platser som har något 
historiskt att berätta, människorna i 
staden, musiken som de influerades 
av under kriget med mera.  Det hand-
lar om vardagliga ting som har gjort 

och fortfarande gör staden så speciell 
för just honom. 

Jasminko beskriver hur Sarajevo, 
som stad, innehåller en stor mängd 
kreativa människor. Människor som 
vill förnya och utforska. Det anordnas 
festivaler av alla de slag, teaterlivet 
blomstrar och det finns gott om inter-
nationellt erkända filmregissörer.  

En av de saker Jasminko kämpat 
särskilt mycket för är Sarajevo roses. 
Det är markerade platser där grana-
ter landat och där minst tre männis-
kor dödats. I Sarajevo finns det mer 
än hundra sådana markerade platser. 
Och precis som namnet antyder ser 
markeringen ut som en blomma – där 
den skadade betongen markerats med 
röd färg. 

Räddar Sarajevos rosor
För fem år sedan började minnesmar-
keringarna täckas över i samband med 
att gatorna reparerades. Jasminko blev 
upprörd och skickade insändare till 
tidningar. Då började fler reagera och 
framför allt agera. Oberoende organi-
sationer försökte ta tag i situationen 
och regeringen lovade att de skulle 
bevara minnemärkena. 

– Men de ljög. Nu har de börjat 
täcka över dem igen. De borde verk-
ligen satsa på att bevara dem. Det är 
inte bara så att släkt och vänner till de 
mördade vill ha kvar dem. Det kan 

gynna staden på andra sätt – som ge-
nom intresserade turister, säger han.

Och vid 2009 års Medelhavsbiennal 
för unga konstnärer antogs sju av de 
foton han tagit på ”rosorna”. 

– Det är inte bara den specifika plat-
sen som rosen är på som är viktig. Vi 
tog fotona så att människor ska kunna 
ta med dem överallt. Som en symbol 
– att aldrig glömma.

Fikastunderna viktiga
Jasminko tror på en framtid i Sara-
jevo.  Han menar att staden skiljer sig 
från andra europeiska huvudstäder. 
Han menar att tempot är lägre, att det 
fortfarande är relativt billigt att leva 
i Sarajevo och att människor har mer 
tid för varandra.

Själv vill han inte arbeta regelbund-
na tider utan jobba när han har lust 
och känner sig motiverad. För honom 
är det de regelbundna fikastunderna 
med vännerna som är de viktigaste 
stunderna under dagen. 

Att blicka framåt, förbi krig och kor-
ruption, och att visa resten av världen 
vad Sarajevo och Bosnien-Hercego-
vina har att erbjuda, det är något som 
Jasminko tror är viktigt. 

– De flesta unga skriver inte längre 
om kriget utan om andra saker som 
kultur. Och det är bra för Sarajevo att 
inte bara kopplas till kriget, för det 
finns så mycket mer. 

Rosor – för att minnas

Med kulturen som måltavla
Etnisk mångfald har gett ett rikt kulturliv i Bosnien-Hercegovina. Och små pri-
vata konstgallerier finns det gott om i Sarajevo.

Text: Jonna Säll Foto: Johan Dahlberg

Han är aktivt engagerad i det lokala kulturlivet, har två utgivna böcker och en 
examen i marknadsekonomi. Jasminko Halilovic kämpar för att rädda Sarajevos 
rosor - minnesplatser från kriget. Och han tror på en ljus framtid.

Text: Jonna Säll Foto: Arvid Klintberg Henriksson

Det nationella biblioteket förstördes tidigt        av granater. En stor del av den litteratur som fanns i byggnaden strök med.
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För att ha varit frontman i ett av Bos-
nien-Hercegovinas största band de 
senaste tjugo åren så är det märkligt 
hur obehindrat han strosar fram på 
gatorna. Ingen vänder sig om eller 
ger honom en andra blick. Historier 
om att självaste Bono fick sitta ostört 
på ett café i Sarajevo besannas av 
Enes. 

– Vi har inga kändisar i Bosnien-
Hercegovina och jag gillar det.  För 
mig känns det idiotiskt att dyrka 
någon slags semigud som inte för-
tjänar det. Forskare är till exempel 
viktigare än någon idiotisk sångare, 
säger han. 

Enes menar att det alltid är sam-
ma sak. Outbildade, tråkiga musiker 
som inte borde höjas till skyarna. 
Själv är han nybliven far, bosatt ett 
stenkast från Sarajevos centrum med 
sin fru. Ingen direkt rockstjärna, den 
statusen är märkbart förminskad 
hos honom själv. Han säger att han 
var känd, att han var rebellisk. Ett 
kultband som trots bedjanden om 
bosniska låttexter fortsätter sjunga 
på en helt okej engelska. 

– Jag försökte bekämpa kriget 
med musik, men musik kan inte för-
ändra något. John Lennon försökte 
och han gjorde egentligen ingenting, 
säger han.

Bosatte sig i Amsterdam
Sikter är ett gammalt turkiskt ord 
för ”dra åt helvete”, något som på 
bosniska tonats ned något till ”stick 
iväg”. De sju bandmedlemmarna 
kommer från olika etniciteter och 
Enes själv är muslim. Innan kriget 
var musiken aggressiv, syftet sak-
nade kommersiellt tänk. Sikter spe-
lade vad de ville och spelade över 
hela Europa, främst i Sarajevo. Till-
sammans kritiserade de samhället, 
inga direkta utpekande, men med 
cyniska, sarkastiska texter växte sig 
fangruppen stor över alla etniciteter. 

 Under kriget åkte Sikter i väg för 
att spela på en festival i London. 
Med anledning av oroligheterna i 
Sarajevo ställdes planen hem, men 

bandet ville inte låta sig strandsät-
tas. Amsterdam blev i stället nästa 
destination där de hade vänner. 

– Vi blev kvar där i ett år, vi gil-
lade Amsterdam. Men efter en tid så 
tänkte vi ”should we stay or should 
we go” du vet. Så vi drog.

Ibland säger han sig ångra att han 
kom tillbaka. Han tycker att Sara-
jevo med tiden har förändrats till det 
värre. Enes tror att det beror på att 
så många människor lämnade lan-
det. Välutbildade medborgare som 
inte såg någon framtid i en kulhål-
sprickig stad. Korruptionen finns på 
alla nivåer, mycket mer nu än innan 
kriget enligt Enes. 

Får ingen royalty
I ett land där man inte låter sig im-
poneras blir det svårt att livnära sig 
på musiken. Alla ställen vill ha betalt 
för att man ska göra ett gig, ingen be-
talar för musiken. Royaltyn är bara 
att glömma.

Att Sikter har varit förband åt 
U2, arbetat med världsproducenten 
Brian Eno, spelat med Pavarotti och 
Bruce Dickinson från Iron Maiden är 
ingen försäkran om att de skulle till-
höra en förmånlig elit. Enes försörjer 
sig på att producera videos, vinjetter 
och dokumentärer. Spelningar gör 
han egentligen bara för sin egen och 
vänners skull. För tre veckor sen spe-
lade de i Banja Luka, där Enes tycker 
fansen tydligare är uppdelade per 
etnicitet. 

– Problemen är alltid större i min-
dre städer. De vinner för tillfället, 
muttrar Enes och tänder sin tredje 
cigarett. 

Schemat är pressat. Han måste 
hinna hem och ta hand om hans två 
månader gamla pojke, seda n måste 
han förbi studion och göra klart vin-
jetten till barnprogrammet som han 
har deadline på snart. För tretton år 
sedan sjöng han och Bono den för-
bjudna nationalsången i Sarajevo. 
Ingen lät sig imponeras då, och inte 
heller nu på familjefadern som bara 
försöker få livet att gå runt. 

Rockmusikern Enes Zlatar om kändisskap, året i Amsterdam och korruption. 
Bandnamnet reflekterar känslan för samhället, musiken likaså. Enes Zlatar är 
den uppvuxne rebellen från bandet Sikter som i dag ser vad hans musik till-
förde samhället – ingenting. 

Text: Cecilia Rådén Foto: Lisa Wouda

– Det är ett stort problem. Vi måste 
bli mer internationaliserade på muse-
erna. Så att fler kan ta del av informa-

tionen. Jag hoppas verkligen att det 
blir ändring på det, säger Suzanne 
Arbanas. 

granaterna Sikter sticker inte

Det nationella biblioteket förstördes tidigt        av granater. En stor del av den litteratur som fanns i byggnaden strök med.

”Sarajevo roses” markerar 
platser där granater tagit fler 
än tre liv. Nu riskerar de att för-
svinna när gatorna repareras.

Musiken har inte gjort någonting för samhället, enligt Enes Zlatar. ”John Lennon gjorde 
egentligen ingenting,” säger han.
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Röster. Alla de människor vi talat med i Bosnien-Herce-
govina har haft mycket att säga. Åsikter om kriget och 
spådomar om framtiden. Få  har varit överens, men ingen 
har varit åsiktslös.


