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Abstract 

The following study seeks to explore the theme of what has become known as a serious                

security problem within the genderfield as well as the peace and development field, strategic              

rape as a weapon in war. More specifically, the essay analyses women's experiences of rape               

in the Bosnian war, in order to explore how big of a space is dedicated for these experiences                  

to be expressed in the aftermath of war and in the process of building a nation. The empirical                  

findings consist of stories told by women who have experienced rape during the war,              

available for the general public to find. With a theoretical framework consisting of a              

combination of feminist theories surrounding the gender order, the analysis seeks to focus on              

what power relations and different types of silences can be found in the stories told by war                 

rape victims. The conclusion states that all of the power relations are based on the unequal                

relationship between the male and female, which influences the relationship between war            

rapevictims and war criminals, politicians and the victims surrounding. The silence brought            

to life by stigma transforms into various forms, the main ones referring to the war rapevictims                

and witih the politicial sphere.  
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1.Inledning 

Bosnienkriget, även kallat Europas största katastrof i modern tid, fick sitt konkreta slut 1995.              

Jag föddes i Sverige 1996 och blev dotter till två bosniska flyktingar. Men även om jag                

fysiskt aldrig tagit del av krigshändelserna innebär det inte att kriget inte har haft en inverkan                

på mitt liv. Varje släktträff, nyhetssändning och semester involverar på ett sätt eller annat              

händelserna som ägde rum för drygt tjugo år sedan. I media och i generella sammanhang talas                

det mycket om krigsförbrytare, folkmordet i Srebrenica och politiker som vill allt annat än              

folkets bästa. Någonting som jag däremot upplever inte talas om lika mycket men som spelar               

en avgörande roll för en stor del av landets befolkning är våldet mot kvinnor under krigstiden,                

inte minst våldtäkterna. Uppsatsens utgångspunkt kan därför sammanfattas med att det           

fysiska kriget är över, men att en stor del av befolkningen fortfarande kämpar med de               

psykologiska trauman som kriget efterlämnat (Kostic 2017:363).  

 

1.1 Kontextualisering och problemformulering  

Krig är sexualiserade och könade i sin praktik (Eduards & Kronsell 2013:92). När det              

kommer till antalet civila dödade av vapen råder det jämnhöga siffror mellan kvinnor och              

män. Skillnaden utgörs dock av att kvinnor i högre utsträckning plågas av sexualiserat våld,              

prostitution, könshandel, eller det krigsbrott som står i fokus för följande arbete, nämligen             

våldtäkt (ibid). Lika länge som det har funnits krig, lika länge har det förekommit våldtäkter               

under krig, samtidigt har denna typ av krigsrelaterat våld bagatelliseras och ignorerats            

(Eriksson Baaz & Stern 2013:113). Under de senaste tjugo åren har det dock skett en stark                

vändning vad gäller hur sexuellt våld förstås i den globala politiska debatten (ibid). Det              

dominerande perspektivet har utvecklats från att se våldtäkter i krig som en oturlig men              

oundviklig aspekt av krigsföring till att betraktas som en strategi, en taktik eller ett vapen som                

kan begränsas eller i bästa fall förhindras (ibid). Statsvetaren Zillah Eisenstein definierar            

våldtäkt som en typ av krig och inte enbart ett krigsbrott (Eduards & Kronsell 2013:93),               

vilket leder mig till arbetets fokus, nämligen att användningen av kvinnokroppen som slagfält             

och manskroppen som politisk resurs visar på ojämlika maktförhållanden inom ramen för den             

nationen (ibid) I relation till dessa ojämlika maktförhållanden belyses även ett tydligt stigma             

kring dessa våldtäkter under min läsning och behandling av studiens empiriska material.            

Konflikten i sig är komplicerad och därför återfinns en mer djupgående kontextualisering av             

dess efterverkningar i analysens inledning. Grundläggande i relation till arbetets ämne är att             
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20.000-50.000 kvinnor och flickor fallit offer för våldtäkt under Bosnienkriget, samt att            

uppskattningsvis 50 procent av den bosniska befolkningen beräknas lida av PTSD eller            

diverse liknande symptom (Kostic 2017:363). Eduards och Kronsell menar att innebörden av            

våldtäkt i krig kan variera beroende på tid och sammanhang, därför är det viktigt att förhålla                

sig till specifik empiri i sökandet efter att förstå kontexten (Eduards & Kronsell 2013:93).              

Arbetets material utgörs av våldtäktsoffrens publicerade berättelser och skildrar bland annat           

viktiga maktfaktorer som etnicitet, politik, kvinnor som grupp, aktivism och rättsväsendet.           

Utifrån min läsning av materialet innefattar konflikten i sig och dess efterverkningar oändligt             

med aspekter och faktorer som lämpar sig för analys, men det är stigmat som följer våldtäkt i                 

krig och ojämlika maktförhållanden i Bosnien-Hercegovina som står i arbetets fokus. Genom            

uppsatsen vill jag utforska vilket utrymme kvinnornas erfarenheter av våldtäkt får i krigets             

efterdyningar och i den påföljande nationsskapande processen, mer specifikt baserat på de            

kvinnors erfarenheter som återberättas i arbetets material.  

 

1.1.1 Syfte och frågeställningar  

Skjelsbaek skriver i sitt verk att genom att ge en röst till kvinnor som har varit med om dessa                   

brott och genom att låta dem positionera sina erfarenheter, får vi som läsare en inblick i de                 

olika effekterna som våldtäkt i krig har på olika våldtäktsoffer, deras familjer och relationer              

(2012:25). I ett försök att ta hänsyn till Skjelsbaeks ord utgår följande arbete från material               

som behandlar kvinnliga våldtäktsoffers berättelser och som finns tillgängligt för allmänheten           

att läsa, lyssna eller titta på. Med vidare hänvisning till Donna Haraways förhållningssätt             

kring situerad kunskap (Haraway 1988), blir det allmänt tillgängliga materialet intressant ur            

synvinkeln att det, om än begränsade i antal och format efter tänkt publik, ger en inblick i                 

personliga erfarenheter som inte nödvändigtvis uppmärksammas på en nationell nivå eller i            

rättsväsendet. Genom kvinnornas berättelser om deras personliga erfarenheter ämnar jag          

undersöka hur de ser på makt, utsatthet och politik inom ramen för nationen, samt utföra en                

samhällsvetenskaplig textanalys av berättelsernas innehåll utifrån feministiska teorier om         

könsmaktsordningen. Därigenom vill jag belysa hur svårigheterna att hantera brott begångna           

mot kvinnor i krig får konsekvenser för en inkluderande fred. Mer specifikt syftar arbetet till               

att besvara följande frågor: 

● Vilka maktförhållanden får betydelse i berättelserna om våldtäkt? 
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● Vilka olika tystnader råder utifrån personernas egna beskrivningar av stigmat kring           

våldtäkt? 

 

1.2 Material 

Det empiriska materialet i arbetet består av olika former av publicerat material som finns              

tillgängligt för allmänheten att ta del av, i form av en dokumentär, ett radioinslag, en artikel                

och en bok. Den första delen av materialet utgörs av en dansk dokumentär av Katia Forbert                

Petersen och Anette Mari Olsen som sändes 2014 via SVT2:s Dokument Utifrån.            

Dokumentären heter Krigets glömda offer och ger bilden av massvåldtäkterna som en            

målmedveten militär krigsstrategi. Med hjälp av advokater, rättsantropologer, forskare och          

framförallt offer/vittnen, tillåts tittaren att följa med i flera delar av Bosnien-Hercegovina för             

att ta del av olika livsöden hos folk som befinner sig i olika situationer. Exempelvis Nusreta                

Sivac som jobbade som advokat innan hon skickades till ett koncentrationsläger i staden             

Prijedor, Bakira som tvingades välja mellan att sexuellt tillfredsställa en soldat eller få sin              

familj mördad i Visegrad eller Mejra vars tonårsdotter hittades i en av massgravarna i Lisac.               

Med enbart fokus på Balkankriget, förutom när det kommer till statistiska jämförelser med             

andra utvecklingsländer, belyser dokumentären sammanfattningsvis hur en stor del av de           

tiotusentals kvinnor som våldtagits fortfarande kämpar för att få rättvisa och för att förövarna              

ska ställas till svars för krigsbrott . 1

 

Den andra delen av av det empiriska materialet utgörs av ett ett radioinslag som publicerades               

2015 i P1 morgon av Sveriges Radios Östeuropakorrespondent Johanna Melén. Inslaget heter            

De osynliga barnen- våldtäkt som krigföring och temat kretsar kring våldtäkter under            

bosnienkriget, men behandlar olika personers olika erfarenheter. Bland annat belyser inslaget           

de barn som föddes till följd av våldtäkterna, våldtäktsoffren och personer vars jobb var att               

bemöta våldtäktsoffren. En av inslagets intervjupersoner heter Bakira Hasecic. Hasecic är           

ordförande för organisationen “Kvinnor- krigets offer” som arbetar med att nå rättvisa för de              

kvinnor, flickor och män som våldtogs under kriget. Utöver hennes egen historia redogör hon              

med hjälp av sin bakgrund i organisationen för de generella dragen som ofta formar utsatta               

unga flickor och kvinnors liv efter kriget. Däremot skiljer sig inslaget från dokumentären             

ovan på så sätt att inslaget även inkluderar barnen som föddes till följd av våldtäkterna samt                

1 Se transkribering av dokumentär 
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att det finns en slags “huvudröst” som pratar åhörarna genom berättelserna, medan            

dokumentären snarare låter personerna tala för sig själva med textad översättning . 2

 

Den tredje delen av materialet publicerades 2009 av Kontoret för FN:s högkommissarie för             

mänskliga rättigheter (OHCHR) som ett inslag för att markera den 26 juni FN:s             

internationella dag för stöd av människor som fallit offer för tortyr eller andra inhumana              

bestraffningar eller behandlingar. Inslaget eller artikeln berör Nusreta Sivac, som även deltar            

i dokumentären ovan, och hennes erfarenheter under kriget. Däremot skiljer sig artikeln på så              

sätt att det enbart handlar om Sivacs erfarenheter och därför går det att urskilja detaljer och                

ett annat djup i texten. Artikeln behandlar bland annat Prijedor som en plats där kroater och                

muslimer öppet diskriminerades och berövades sin frihet. Därefter följer en detaljerad           

beskrivning av livet i koncentrationslägret samt livet efteråt .  3

 

Den fjärde delen av materialet tillhör den litteratur som söker förstå våldtäkt under krig samt               

dess inverkan, och vars empiriska material bygger på erfarenheter i Bosnienkriget.           

Journalisten Alexandra Stiglmayer intervjuade överlevande från Bosnienkriget i ett försök att           

visa på de fasansfulla händelserna som ägde rum. Den engelska versionen av boken Mass              

Rape: The War against Women in Bosnia-Herzegovina (1994) innehåller Stiglmayers två           

uppsatser, en som detaljerat beskriver konfliktens historiska kontext och den andra som            

består av intervjuer med cirka tjugo våldtäktsoffer i fokusgrupper samt intervjuer med            

serbiska krigsförbrytare, vilket utgör den del av bokens innehåll som uppsatsens analys            

kretsar kring och kommer få användning för. Även uppsatser skrivna av andra forskare som              

undersöker massvåldtäkter och krig utifrån etno psykologiskt, sociologiskt, kulturellt och          

medicinskt, juridiskt och aktivistiskt perspektiv inkluderas i författarens verk. I sin bok            

belyser Stiglmayer tortyr, mord, stympning, bortförande, sexuellt slaveri, systematiska försök          

att impregnera och etnisk rensning.  

 

1.2.1 Materialdiskussion och avgränsningar 

I följande diskussion ämnar jag att diskutera hur mitt val av material svarar mot studiens syfte                

och frågeställningar. När det kommer till det empiriska materialet som helhet finns en del              

2 Se transkribering av radioinslag 
3 Se transkribering av artikel 
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faktorer som författaren såväl som läsaren av arbetet behöver vara medveten om och bära              

med sig i bakhuvudet, nämligen att det i redigerings fasen “klipps och klistras” i              

dokumentärer, radioinslag, artiklar och intervjuer. Med andra ord är det viktigt att jag som              

författare aktivt förhåller mig till vem som ligger bakom det producerade materialet samt vem              

det är riktat till. Nedan ämnar jag att lista en del exempel på faktorer som jag kommit i                  

kontakt med under behandlingen av materialet och som har ökat min medvetenhet. Även om              

arbetets syfte fokuserar på våldtäktsoffrets berättelse snarare än vad som sägs innan eller             

efter, så innebär inte det att innehållet inte redigerats. 

 

Den första faktorn handlar om tidsaspekten. Tidsspannet mellan de olika empiriska           

materialen sträcker sig från 1994 till 2015, vilket också går att urskilja när det talas om                

exempelvis antalet våldtäktsoffer under kriget. I dokumentären från 2014 framgår det att            

25.000- 40.000 kvinnor våldtogs under kriget, men att det varje dag kommer fram nya              

vittnesmål . Medan radioinslaget från 2015 beräknar att det rör sig om 20.000- 50.000 offer              4 5

och freds- och konfliktforskaren Roland Kostic i sitt kapitel om försoning i            

Bosnien-Hercegovina som utgör en stor del av kontextualiseringen, räknar med cirka 20.000            

kvinnor och flickor (Kostic 2017:363). Det skiljer en del bland dessa siffror, däremot framgår              

det tydligt i organisations verksamheten att det ständigt kommer in nya vittnesmål både             

nationellt men också från kvinnor som inte längre bor kvar i landet. Av denna anledning               

använder jag mig av siffrorna 20.000- 50.000 kvinnor och flickor, även om gapet mellan de               

två enheterna är stort så inkluderar det alla mätningar. Tidsspannet påverkar även exempelvis             

antalet fällda krigsförbrytare, utredda fall och röster som vågar träda fram. 

 

Den andra faktorn berör först och främst radioinslaget och dokumentären, men även            

intervjuerna i skriven text, nämligen språket och översättningarna. Arbetets transkriberingar          

består enbart av de svenska översättningarna. När det kommer till översättning från ett språk              

till ett annat är det ingen ovanlighet att en del av materialet som sägs går förlorat i                 

översättningsprocessen. Som bosnisktalande person blir detta fenomen ännu tydligare, som          

exempelvis den medvetna eller omedvetna utlämningen av nationalistiska slagord och          

öknamn. Även om det är svårt att understödja dessa faktorer med hjälp av akademisk              

4 Se s.1 i transkribering av dokumentär 
5 Se s. 2 i transkribering av radioinslag 
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litteratur är det en intressant tanke att bära med sig under läsningen. Dock vill jag hävda att                 

min uppfattning av dessa utelämningar inte kommer få betydelse i studiens analys, med tanke              

på att jag endast ämnar att utgå från de svenska översättningarna.  

 

Den sista faktorn berör motivet bakom materialet, vem som producerar kunskapen och för             

vem kunskapen produceras. Kostic beskriver att det råder om att det råder olika tolkningar av               

vad som hände under krigstiden beroende på vem en väljer att tillfråga bland de olika etniska                

grupperna (2017:357). Ur den synvinkeln kan det tyckas tacksamt att arbeta med material             

som producerats av människor som snarare har en arbetsrelaterad koppling till händelserna,            

oavsett om det rör sig om aktivism, forskning eller journalistik, än en emotionell eller              

nationell koppling, även om arbetet riktar sig till våldtäktsoffers berättelser. Dock behöver            

detta naturligtvis inte innebära att personen i fråga är neutral i sitt framförande eller att det                

empiriska materialet inte på något vis modifierats för att passa omvärlden. Men att ha och               

kunna använda sig av en källa utifrån när konflikten är så pass baserad på etnicitet och                

tillhörighet uppfattar jag som en fördel. Samtidigt som det i processen säkerligen är svårt att               

grunda sig en uppfattning om konfliktens alla delar, sidor och nivåer utifrån och det är här                

som intervjupersonerna kommer in, vilket också utgör arbetets fokus. När det kommer till             

materialets mottagare kan jag inte med säkerhet bekräfta vem materialet vänder sig till utan              

enbart spekulera. Min teori är att det empiriska materialets olika delar skiljer sig från              

varandra när det kommer till tänkt publik och mottagare. Radioinslaget som publicerades av             

Sveriges Radios Östeuropakorrespondent Johanna Melén skulle jag klassa som ett material           

riktat mot svensk publik med övergripande journalistisk information om den nuvarande           

situationen när det kommer till organisationsverksamheten kring behandlingen av våldtäkt          

samt barnen som föddes till följd av våldtäkt efter kriget. Däremot innehåller inslaget             

referenser till Alens filmer , pojken som föddes till följd av våldtäkt (se transkribering av              6

radioinslag s.1-2), som det tydligt framgår har publicerats både nationellt och internationellt            

och blivit bemötta av varierad respons. Artikeln som Nusreta Sivac deltar i publicerades av              

FN på nätet för att uppmärksamma stödet för människor som fallit offer för tortyr. Redan vid                

detta stadium är det tänkbart att informationen endast når ut till internetanvändare som följer              

6 I samarbete med Alen har filmaren och regissören Semsudin Gegic publicerat två filmer om Alen 
och hans berättelse. Materialet beskriver att de främst har uppmärksammats internationellt, men att 
diskussionen kring barn som föddes till följd av våldtäkt även börjar ta form i Bosnien från att tidigare 
ha mötts av tystnad. Dock framgår inte filmernas titlar.  
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FN:s publikationer ur en aktivistisk eller jobbrelaterad synvinkel (se transkribering av artikel            

s.2). Dokumentärens publik är svårare att placera. Den information som framgår tydligt är att              

den är dansk och har sänts via SVT i Sverige, men det är svårt att säga ifall den även riktats                    

till bosnisk publik. Däremot går det att följa dem juridiska vittnesmålen via Haag Tribunalens              

hemsida (ICTY.org).  

 

Så vad är möjligt att säga och inte säga utifrån det empiriska materialet och varför har jag valt                  

just dessa representationer som arbetets material? På grund av arbetets ambition att utföra en              

samhällsvetenskaplig textanalys av kvinnliga våldtäktsoffers berättelser är det samtidigt         

viktigt att under arbetets gång förtydliga att det är just dessa berättelser som ligger till grund                

för analysen. Med andra ord begränsar materialet uppsatsen från att exempelvis dra slutsatser             

direkt kopplade till samhället eftersom att det kräver en annan typ av material eller dra               

generella slutsatser utifrån enskilda personers berättelser. Däremot möjliggör det empiriska          

materialet en inblick i berättelser och erfarenheter som bevittnats av personer i första hand              

vars röster inte nödvändigtvis hörs varje nyhetssändning, vilket leder mig till materialets            

avgränsningar. Att göra ett urval och avgränsa materialet visade sig inte bli någon svårighet              

med tanke på att det inte var särskilt lätt att hitta. Tanken från början var att utgå från mediala                   

representationer, men bytet till material som är tillgängligt för allmänheten skedde på grund             

av tillägget av Stiglmayers verk och FN:s artikel som inte direkt räknas till mediala material.               

Ett annat alternativ hade kunnat vara vara att utgå från juridiska vittnesmål, dock riktar sig               

arbetet inte specifikt mot våldtäkterna i sig, utan snarare kvinnornas erfarenheter och åsikter             

som helhet. 

 

1.3 Feministiska teorier om könsmaktsordningen 

Arbetets övergripande utgångspunkt och huvudsakliga genusvetenskapliga relevans utgörs av         

att mäns våld mot kvinnor, samt kvinnors rädsla för detta våld spelar en viktig roll i                

upprättandet av en ojämlik könsordning (Wendt Höjer 2002:8). I relation till syfte och             

frågeställningar, vars fokus riktas på maktförhållanden som får betydelser i berättelserna om            

våldtäkt och vilka olika tystnader som innefattar stigmat kopplat till våldtäkterna, utgörs            

arbetets konkreta teoretiska ramverk av Maud Eduards syn på kvinnokroppen som politiskt            

fenomen, Judith Butlers kopplingar mellan kropp, makt och osäkerhet och Nira Yuval-Davis            

teoretisering av genus och nationen. Det teoretiska ramverket kommer i generella termer att             
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beskriva en slags hybrid teori vars innehåll består av en kombination av ovanstående             

författares teorier med det gemensamma temat kroppspolitik. I analysen kommer detta tema            

att delas upp i mindre beståndsdelar i hopp om att underlätta läsningen, dock sker denna               

uppdelning först i analysavsnittet. 

 

Författarnas verk Kroppspolitik (Eduards 2012), Krigets Ramar (Butler 2009) och Gender           

and nation (Yuval-Davis 1997) behandlar det kroppspolitiska temat, men skiljer sig åt när det              

kommer till kontext. I sitt verk belyser Eduards kvinnorörelsen, problematiken kring den            

idealiserade bilden av Sverige som ett av världens mest jämställda länder och statens             

reglering av könen från 1800-talet och fram till 2000-talet. Butler undersöker snarare olika             

sätt att se på mänskligt liv och hur dessa olika synsätt har varit avgörande för att rationalisera                 

och legitimera statligt våld och krigsföring med exempel från bland annat Irak. Yuval-Davis             

riktar in sig på nationsskapande och hur kön och genus ständigt medverkar i och påverkar               

nationens reproduktion. Även om författarna behandlar andra kontexter så förblir deras           

behandling av kroppar som politiskt laddade applicerbar även i den generella sfären, inte             

minst i Bosnienkrigets fall.  

 

I relation till första frågan, vilka maktförhållanden får betydelse i berättelserna om våldtäkt,             

beskriver Eduards hur idéer om och politiska åtgärder som rör det kroppsliga tillhör det hon               

vill kalla för kroppspolitik (Eduards 2012:14). Kroppar tillskrivs kön/genus, ras/etnicitet,          

sexualitet och klass, men även andra attribut som exempelvis ålder, utseende och hälsa (ibid).              

Vidare beskriver Eduards hur kvinnor och femininitet särskiljs från män och maskulinitet,            

samt även hur kvinnor särskiljs från andra kvinnor baserat på sexualitet, klass, etnicitet,             

tillgänglighet etcetera och att olika kroppar tillskrivs olika värde beroende på tidpunkt och             

sammanhang (Eduards 2012:15). Kvinnokroppen betraktas oftast som någonting i sig, bortom           

politiska värderingar och maktrelationer (Eduards 2012:16). Den bara är (ibid).          

Begränsningar i kvinnors handlingsutrymme hänvisas traditionellt till kvinnans så kallade          

naturliga uppgifter och den biologiska kroppen, medan de processer som definierar kroppen            

som oföränderlig och apolitisk och given förblir dolda (ibid). Teorin, utifrån ett feministiskt             

perspektiv, bygger på att kvinnor som individer och i grupp ständigt riskerar att reduceras till               

objekt som anses vara tillgängliga för män och den centrala tanken inom feministisk teori och               

praktik är att den som reduceras till objekt också förlorar sin mänsklighet (ibid). Medan              
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kvinnor klassas som andra rangens medborgare som tvingas välja mellan att vara kvinna och              

människa, intar män rollen som universella och den manliga kroppen som en social och              

politisk resurs (Eduards 2012:17). Statsvetaren Wendy Brown menar att den västerländska           

politiska mannen har betraktat kroppen som en fälla, ett vapen, ett instrument, en grund, och               

en förbannelse som vilar i sinnet, allt mer eller mindre samtidigt och att han tar med dessa                 

värderingar av kroppen in i konstruktionen av politiken och institutionaliserar dem där (ibid).             

Dessa tankar och värderingar skrivs med andra ord in i politiken som könsskillnad och i               

relation till den andra frågan gällande olika tystnader menar Eduards att föreställningar om             

det kroppsliga har en avgörande betydelse för hur samhällen är uppbyggda moraliskt, socialt             

och politiskt (Eduards 2012:17-18). Även Butler går emot den vanliga idéen att kroppen             

skulle kunna definieras separat från dess sociala betydelser som kroppen antar (Butler            

2009:14). Kroppen är med andra ord utsatt för politiska och sociala krafter (Butler 2009:15).              

De attribut som Eduards menar förknippas med kroppen som exempelvis klass, sexualitet och             

etnicitet, beskriver Butler som normer (ibid). Fortsättningsvis menar Butler att olika           

människor tillskrivs olika värde beroende på tid och sammanhang, vilket i sin tur kan kopplas               

till hens förklaring av att normativa ordningar framträder, avbryts av varandra och försvagas             

beroende på ytterligare maktfunktioner (ibid). Vidare kommer Butler in på livet i relation till              

osäkerhet. Författaren skriver att vi läser om förluster av liv och får vanligtvis veta antalet               

förlorade liv, dock upprepas dessa historier dagligen och upprepningen fortgår (Butler           

2009:22), i arbetets fall rör sig den dagliga läsningen om skadade eller traumatiserade liv. Att               

livet går att skada eller förlora understryker inte enbart livets ändlighet utan även dess              

osäkerhet, osäkerhet i form av att ett liv kräver att skilda ekonomiska och sociala villkor är                

uppfyllda för att livet ska kunna upprätthållas (Butler 2009:23). Osäkerhet, likt kroppen,            

implicerar ett socialt liv, faktumet att ens liv i viss mån alltid är i händerna på någon annan                  

(ibid). Det innefattar utsatthet både gentemot dem vi känner samt dem vi inte känner; ett               

beroendeskap av människor vi känner, bekanta människor, eller människor vi inte känner alls             

(ibid), vilket återigen för mig tillbaka till det kroppspolitiska men inom ramen för nationen.              

Eduards menar att nationen är mer omslutande än vi vanligtvis föreställer oss (Eduards             

2012:19). Den verkar på dess medborgare i såväl krig som fred, i både vardagliga upplevelser               

och storpolitiska evenemang (ibid). Samtidigt har nationens gränser naturaliserats så pass att            

de befinner sig bortom kritisk granskning, vilket Eduards i sin tur beskriver som att nationen,               

likt kroppen, döljer det politiska i sin egen tillkomst men också hur den blir till eller får liv                  
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genom medborgarnas handlingar (Eduards 2012:20). Nira Yuval-Davis, professor och         

forskare inom genusvetenskap och etnicitet, skriver att prata om enbart kvinnor i relation till              

nationen hade varit som att försöka klappa med en hand. Med andra ord så är det viktigt att                  

inkludera män i diskussionen även om arbetet främst behandlar kvinnors erfarenheter och            

kroppar (Yuval-Davis 1997:1). Yuval-Davis fortsätter i sin argumentation att hävda att           

nationen ofta involverar specifika egenskaper av både “kvinnlighet” och “manlighet” i sitt            

bygge (ibid). Däremot menar Eduards att den nära kopplingen mellan maskulinitet och            

nationsbygge är för lite studerad, som skriver fram nationalstaten som en institution            

dominerad av män och understödd av kvinnor (Eduards 2012:21). Slutligen kan det teoretiska             

ramverkets bärande pelare sammanfattas i form av politik, nation, kropp och utsatthet. 

 

1.4 Reparativ läsning och samhällsvetenskaplig metod 

När det kommer till arbetets metod ämnar jag att dela upp processen i tre delar. Den första                 

delen består av att transkribera allt empiriskt material (förutom Stiglmayers verk som är             

publicerat i bokform), enbart i text, för att senare välja ut relevanta citat till analysen, det vill                 

säga citat som är kopplade till studiens syfte och problematik kring maktförhållanden och             

tystnad. Istället för att använda mig av utskrivna frågor till materialet fungerar analysens             

rubriker eller tematiseringar som riktlinjer för vilka citat som faller in under den relevanta              

kategorin. Dessa teman uppstod genom min tolkning av vad som kan tänkas vara centralt i               

materialet men också i relation till syftets frågeställningar. Vidare utgörs den andra delen av              

att använda mig av Sedgwicks reparativa läsart vid läsningen av det transkriberade materialet             

för att slutligen utföra den tredje delen, en samhällsvetenskaplig textanalys och besvara            

frågorna i studiens syfte. 

 

Den amerikanska litteraturvetaren Eve Kosofsky Sedgwick skriver fram reparativ läsning          

som en typ av kritik mot den paranoida läsningen, som i texter ofta tenderar att leta efter,                 

hitta och organisera kunskap som för med sig negativa affekter (Sedgwick 2003:130).            

Läsarterna har definierats olika beroende på användare och text (Sedgwick 2002:128). Dock            

framgår det tydligt att den paranoida läsarten för med sig starka men negativa affekter och               

lämpar sig för vissa texter men inte för andra (Sedgwick 2002:130). Den reparativa läsningen              

däremot, behöver inte nödvändigtvis fungera som en motsats till den paranoida läsningen,            

utan snarare tillåter läsaren att öppna upp sig för texten och inte i förväg låsa fast sig vid                  
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bestämda positioner (ibid), vilket jag tror i Bosnienkrigets fall är väldigt viktigt med tanke på               

att det råder olika tolkningar av historien beroende på vilken grupp som tillfrågas.             

Sammanfattningsvis kan den stora skillnaden mellan perspektiven kopplas till det faktum att            

de letar efter olika saker i en text, där den reparativa ser till hopp, välvillighet och öppenhet i                  

den grå verkligheten (Sedgwick 2003:138). De sistnämnda karaktärsdragen vad gäller den           

reparativa läsarten är särskilt viktiga med tanke på att arbetets tema kretsar kring erfarenheter              

av sexuellt våld och inte syftar till att kritisera någon av deltagarna, utan snarare belysa ett                

problem som är i behov av att uppmärksammas.  

 

En stor del av fokuset i de samhällsvetenskapliga disciplinerna riktas mot studerandet av             

människor i samhällen (Bergström & Boréus 2012:17). Studieobjekten är därför oftast sådana            

som på ett eller annat vis har att göra med relationer mellan människor, vanligtvis mellan               

olika grupper i samhället (ibid). Idag produceras texter i en oändlig mängd i stort sett alla                

samhällen jorden runt. Texterna i sin tur läses, refereras till och sprids, vilket också innefattar               

konsekvenser för vad människor gör och tänker (ibid). Vanligtvis finns det människor som             

skapat texterna, i studiens fall är det deltagare i det mediala materialet som valt att berätta sin                 

historia, vars historia i sin tur redigerats och producerats av tv, radio eller organisation och               

som jag senare transkriberat. Sedan finns det mottagare, det vill säga människor som lyssnar              

på radioinslaget eller tittar på dokumentären (Bergström & Boréus 2012:20). Eftersom arbetet            

syftar till att analysera berättelser som rör kriget i Bosnien-Hercegovina, som enligt Kostic             

hade en enorm inverkan på relationen mellan etniska grupper, individer och samhället som             

helhet (Kostic 2017:364) lämpar sig textanalysen som sätter fokus på samhälle, mänskliga            

relationer och makt. 

 

När det kommer till min personliga självreflektion kring arbetet så finns en del faktorer i               

behov av att klargöras. Jag påverkar inte innehållet i det mediala materialet i sig. I det                

mediala materialet går personerna ut med namn, utseende, yrke och åsikter, och de som vill               

vara anonyma kallas för krigsoffer och har ansiktet täckt. Dock är det jag som har utfört                

urvalet av material, om än i andra hand och med ett begränsat antal alternativ, samt urvalet av                 

citat och hur jag tolkar dessa citat i relation till tidigare forskning och teori. En annan faktor                 

som spelar en avgörande roll för kunskapen som produceras i arbetet är min akademiska              

bakgrund i genusvetenskapen i kombination med min etniska bakgrund. Vi lever vi i en tid               
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där kroppspolitiken blir allt mer belyst och aktuell i form av exempelvis säkerheten på              

festivaler, #metoo-kampanjen och The Women's March i USA, för att inte tala om att              

våldtäkt i krig inte hör till det förflutna utan pågår än idag. Här spelar genusvetenskapen en                

viktig roll enligt min tolkning, den behandlar dessa olika områden och belyser att dessa saker               

händer men belyser också tystnaden kring dem, samt vikten av att inkludera samtliga i              

diskussionen oavsett kön. Det är den ingången jag ämnar bära med mig i bakhuvudet genom               

arbetets gång, att min genusvetenskapliga bakgrund leder till synliggörandet av fler faktorer            

än de som kan tyckas vara uppenbara, vilket leder mig in på den andra delen av bakgrunden,                 

nämligen min etniska tillhörighet. En avgörande pelare i konflikten utgörs av nationalismen            

bland de tre etniska grupperna serber, kroater och bosniska muslimer, där jag råkar tillhöra              

den sistnämnda gruppen och dessutom den del av gruppen som fördrevs från landet. Det vore               

naivt att påstå att jag inte påverkas av detta och att det i sin tur påverkar kunskapen som                  

arbetet producerar. Arbetets utgångspunkt i andras berättelser tror jag resulterar i en fördel då              

fokuset inte riktas mot mina personliga åsikter eller vem som hade rätt eller fel i konflikten.                

Det är inte det arbetet går ut på att undersöka, samtidigt som siffrorna talar för sig själva när                  

det kommer till antalet våldtäkter och antalet dömda krigsförbrytare. Slutligen är jag            

medveten om att det finns oändligt med lager och nivåer när det kommer till konflikten och                

dem kroppspolitiska strukturerna i Bosnien- Hercegovina, samt även att det inte går att             

kunskapa “färdigt” (Yuval-Davis 1997:1). Dock menar Yuval-Davis att icke “färdig”          

kunskap inte är synonymt med ogiltig kunskap (ibid). 

 

1.5 Tidigare forskning 

I takt med att mycket massmedial och politisk uppmärksamhet har ägnats åt vad som har               

blivit ett igenkänt säkerhetsproblem de senaste åren, i synnerhet i relation till konflikten i              

Demokratiska Republiken Kongo, men också Rwanda och Bosnien-Hercegovina (Eriksson         

Baaz & Stern 2013:113), har den feministiska forskningen kring våldtäkt och sexuellt våld i              

krig expanderat, vilket har reulterat i inkluderingen av ett flertal områden, exempelvis            

forskning som kombinerar genus, internationella relationer och militarisering (Eriksson Baaz          

& Stern 2013:117). I hopp om att underlätta läsningen kommer avsnittet för tidigare             

forskning delas upp utefter följande områden: konfliktvetenskap och Skjelsbaeks         

psyko-politiska perspektiv. I analysen tillkommer även ett mindre tillägg av rapporter som            
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endast används för att beskriva den politiska situationen i Bosnien-Hercegovina, men jag inte             

direkt kategoriserar som tidigare forskning. 

 

Det konfliktvetenskapliga fältet växte fram som en reaktion på krigets negativa inverkan på             

samhället (Aggestam & Höglund 2017:25). Tanken, som föddes efter första världskriget, var            

att genom studier baserade på vetenskap bidra till en ökad kunskap om hur effekterna av krig                

eller konflikt ska kunna minskas (ibid). Fred- och konfliktforskningen, som den också kallas,             

utmärker sig genom sin tydliga betoning av tvärvetenskapliga ansatser (Aggestam & Höglund            

2017:27). Fältet behandlar komplexa problem och tenderar därför att söka sig till andra             

discipliner, inte minst det genusvetenskapliga fältet menar författarna (ibid). Den tidigare           

forskningen som representerar det konfliktvetenskapliga området går i sin tur att delas upp i              

två delar, forskning som specifikt riktar in sig på Bosnien-Hercegovina och försoning ur ett              

fred och utvecklingsperspektiv och forskning som behandlar genus och sexualiserat våld i            

krig i form av mer generella teoretiseringar som sedan kopplas till exempel. Kostics kapitel              

om försoning i Bosnien-Hercegovina berör koncist konflikten samt de viktiga delarna i en             

försoningsprocess men anpassar dem efter konflikten i fråga, vilket gör texten passande inte             

minst för att kortfattat beskriva den komplicerade konfliktens efterdyningar i analysens           

kontextualisering. Författaren belyser först och främst rättsväsendet som tillämpats efter          

konflikten och vikten av rättvisa. Internationella krigsförbrytartribunalen (ICTY) och olika          

hybridtribunaler är centrala i frågan och författaren menar en stor del av problemet kring              

dessa domstolar är att resurserna till att åtala ett så stort antal krigsförbrytare inte räcker till,                

samt att det råder olika tolkningar av konflikten, vilket författaren menar gör det svårt att               

avväga lämpliga straff eftersom de kan leda till skuldbeläggning av en folkgrupp (Kostic             

2017:353). Vidare följer andra delar av försoningsprocessen som exempelvis samexistens på           

gräsrotsnivå och traumabearbetning, två faktorer som båda är beroende av varandra (Kostic            

2017 362-363). Den sammanfattande slutsatsen lyder att det krävs en gemensam ansträngning            

för försoning (Kostic 2017:364). Men för att möjliggöra inhemska ansträngningar krävs det            

inkluderande och effektiva beslut från landets politiker. Som ett tillägg menar författaren            

även att det är viktigt att ta hänsyn till att försoning inte är en entydig process, därför är det                   

viktigt att anpassa strategierna efter behov (ibid). Den andra delen av det            

konfliktvetenskapliga området berör snarare konflikt, säkerhet, maskulinitet och sexualiserat         

våld i krig och fred. Eduards och Kronsell beskriver hur kvinnor ofta önskas för militära               
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uppdrag (Eduards & Kronsell 2013:86). Kvinnor uppmanas att ta del av en global strävan              

efter fred (ibid). Kvinnor ses också som offer för sexualiserat våld i krig (ibid). Kvinnors               

säkerhet används som argument för att rättfärdiga krigsinsatser (Eduards & Kronsell           

2013:86). Dessa tankar, som betonar kvinnors närvaro och samtidigt deras utsatthet, visar på             

en vanlig föreställning, nämligen att kvinnors och mäns villkor skiljer sig åt på avgörande              

punkter i krig och fred (Eduards & Kronsell 2013:86). Från att ha varit helt frånvarande i                

diskussioner om fred, säkerhet och krig har kvinnor och genus/kön blivit mer synliga, både              

när det kommer till teori och praktik (ibid). Slutsatsen utgörs av det faktum att kvinnor och                

femininitet tillskrivs särskilda problem och värden, medan män och maskulinitet sällan           

problematiseras, trots det faktum att de ständigt närvarar i krig, fredsförhandlingar och            

säkerhetspolitik (ibid).  

 

Det andra området baseras snarare på ett verk. The political psychology of rape (2013)              

skriven av den norska psykologen Inger Skjelsbaek belyser hur sexuellt våld i krig kan              

studeras ur ett psyko-politiskt perspektiv, vilket utgör en annorlunda teoretisk ingång i            

jämförelse med mitt arbete. Författaren använder sig av citat plockade från intervjuer i             

fokusgrupper med våldtäktsoffer av olika etnisk bakgrund. De empiriska fynden pekar boken            

bland annat på att könsrollerna som råder under fredstid förstärks av krig och nationalism              

(Skjelsbaek 2013:37). Skjelsbaek visar även på att de traumatiska följder som våldtäkter i             

krig för med sig påverkar såväl offren som deras omgivning (ibid). Snarare än att hålla sig till                 

“offerbilden” och antagandet om att sexuellt våld är ett väldigt svårt tema att studera på grund                

av offrens tystnad, så demonstrerar författaren att det finns en del röster som kan ge inblick                

och förståelse av våldtäkt i krig, utan att det ska behöva kompromissas med offrens säkerhet               

och privatliv (Skjelsbaek 2013:35). I relation till offerbilden skildrar författaren även historier            

där våldtäktsoffer snarare beskriver sig själva som “överlevare”, inte för att bortse från det              

faktum att de fallit offer för våldtäkt utan snarare för att motarbeta stigmat som medföljer               

ordet “offer” (ibid). Slutligen belyser boken i sin helhet den starka kopplingen mellan             

individuella erfarenheter av våldtäkt i krig och nationella och internationella diskurser av            

genus, sexualitet och politik.  

 

Så hur kan de olika delarna i den tidigare forskningen relateras till varandra och vad bidrar                

denna studie med? I relation till den förstnämnda frågan behandlar delarna i den tidigare              
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forskningen olika, om än liknande, aspekter av genus och kön i konflikt sammanhang. Kostic              

fokuserar på den etniska aspekten i Bosnien-Hercegovina, samt vad som krävs för att uppnå              

försoning i ett land kantat av nationalism och korruption. Eduards och Kronsell belyser             

snarare kvinnans roll i krig och fred, samt hur den uppfattas i relation till mannens roll på ett                  

mer allmänt plan. Slutligen väljer Skjelsbaek att med hjälp av konkret empiriskt material             

kopplat till Bosnien-Hercegovina belysa de strategiska våldtäkternas effekter både         

våldtäktsoffren och deras omgivning, vilket i sin tur relaterar till och bekräftar Eduards,             

Kronsells och Kostics forskning. De tidigare verken belyser politiken, aktivismen,          

rättsväsendet, psykologin, och konfliktvetenskapen med genusvetenskapen som en röd tråd,          

mer specifikt den kroppspolitiska aspekten av genusvetenskapen. I likhet med Skjelsbaeks           

verk utgörs mitt bidrag av att jag använder mig av empiriskt material som behandlar              

erfarenheter i Bosnien för att sedan med hjälp av den tidigare forskningen förklara innehållet              

för att sedan koppla det till ett teoretiskt ramverk. Dock använder jag mig inte av intervjuer                

eller psykopolitiska teorier, utan fokuserar endast på historier om våldtäkt som går att finna i               

material publicerat för allmänheten och analyserar dessa utifrån feministiska teorier om           

könsmaktsordningen. Maria Stern och Maria Eriksson Baaz skriver att sexuellt våld i            

väpnade konflikter förblir en viktig fråga som kräver omfattande empirisk forskning           

(Eriksson Baaz & Stern 2013:124). Utifrån detta synsätt vill jag bidra med att belysa hur               

svårigheterna att hantera brott begångna mot kvinnor i krig får konsekvenser för en             

inkluderande fred.  

 

2. Analys 

I följande avsnitt ämnar jag att beskriva en övergripande disposition av arbetets analysavsnitt.             

Inledningsvis påbörjas analysavsnittet av en övergripande kontextualisering av        

Bosnienkrigets efterspel, samt Daytonavtalet och den internationella krigsförbrytartribunalen        

för det forna Jugoslavien (ICTY), i hopp om att ge arbetets läsare en tydligare bild av                

konfliktens delar och vad som har skett i efterhand. Därefter påbörjas analysen, vars             

tematiska ‘röda tråd’ bygger på kroppspolitik. De tematiska avsnitten är i sin tur uppdelade              

efter kroppspolitikens två olika aspekter: politik och nation samt kropp och utsatthet, där dem              

första två tematiska avsnitten “Nationen som man” och “Kvinnan som bärare av etnicitet” hör              

till kroppspolitikens första kategori politik och nation, medan “Begripliggörandet av våldet           

och en ny gemenskap” och “historien som blir framtid” kopplas till kropp och utsatthet.              
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Rubrikerna i analysens tematiska avsnitt representerar de områden som jag utifrån det            

empiriska materialet anser vara centrala, nämligen patriarkala förhållanden, etnicitet, våldet          

och konsekvenserna som våldtäkterna bär med sig. Genom användningen av analytiska           

rubriker, snarare än konkreta frågeställningar till materialet, hoppas jag kunna bidra med ett             

mer effektivt sätt att särskilja dessa rubriker från frågeställningarna i syftet. 

 

2.1 Övergripande kontextualisering av konfliktens efterverkningar 

I samband med undertecknandet av Daytonavtalet i november 1995 upphörde våldet mellan            

de bosniakiska, kroatiska och serbiska grupperna, både inom Bosnien-Hercegovina och          

nationerna emellan (Kostic 2017:353). Fredsavtalet undertecknades av män med vapen i hand            

och strävandet efter fred kom att innebära en hel del utmaningar för det bosniska samhället               

(ibid). Fredsbyggandet gick bland annat ut på att skapa demokratiska och gemensamma            

statliga institutioner, återuppbygga infrastrukturen och ekonomin samt även reformera         

säkerhetssektorn (ibid). Men den mest komplexa utmaningen var och är fortfarande           

hanteringen av de psykologiska trauman som kriget efterlämnat (ibid). Kriget i           

Bosnien-Hercegovina blev ökänt för den etniska rensningen av civila och sedan krigets slut             

har inhemska och internationella ansträngningar gjorts för att bringa retributiv rättvisa genom            

bestraffning av krigsbrott (ibid). Den retributiva rättvisan vilar på föreställningen om att brott             

mot mänskligheten och krigsförbrytelser kräver att människor tvingas ansvara för sina           

handlingar och därmed ställs de inför rätta, eftersom att brotten utgör ett hot både mot den                

inhemska men också den internationella ordningen (ibid). Genom ett offentligt          

tillkännagivande av vem som hade rätt och vem som hade fel kan den retributiva rättvisan               

även bidra till att återupprätta självkänslan och till viss del läka såren hos offren. Rättegångar               

kan även bidra med ny information som fyller ut kunskapsluckorna i det som har hänt, vilket                

har varit en väldigt central tanke vid tillkomsten av Internationella krigsförbrytartribunalen           

för det forna Jugoslavien (ICTY), samt sektionen för krigsförbrytelser vid          

Bosnien-Hercegovinas statsdomstol (Kostic 2017:354). ICTY uppstod genom FN:s        

säkerhetsrådsresolution 1993 med syftet att åtala personer som gjort sig skyldiga till grova             

brott mot internationell humanitär rätt, begångna inom territoriet för det forna Jugoslavien            

efter 1991 (Kostic 2017:355). Men på grund av det stora antalet människor som skulle              

behöva åtalas för krigsförbrytelser, samt bristen på resurser och tid, etablerades           

statsdomstolen i Bosnien-Hercegovina, även kallad hybridtribunal, med en särskild sektion          
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för krigsförbrytelser i juli 2002 (Kostic 2017:355-357). Dock så har bara en liten del av               

förövarna ställts inför rätta i nuläget, vilket beror på att sektionen saknar kapacitet att ta sig                

an det stora antalet förbrytelser (Kostic 2017:358). Ett annat problem utgörs av att det råder               

olika tolkningar av krigshändelserna bland de olika etniska grupperna, vilket i sin tur             

påverkar Bosnien-Hercegovinas samhällsklimat. Kostic menar att dessa olika tolkningar även          

bidrar till försvåringen av att nå rättvisa och väl avvägda straff för enskilda krigsförbrytare,              

utan att de tolkas som skuldbeläggning av en hel folkgrupp (ibid). Sammanlagt har 161              

personer åtalats av ICTY, varav 83 har dömts skyldiga och 19 har frikänts (Kostic 2017:356).               

Författaren menar att tretton fall har delegerats vidare till lokala domstolar och i 36 fall har                

åtalet antingen dragits tillbaka eller så har den anklagade avlidit (ibid). I efterhand har det               

tillämpats ett flertal hybrid tribunaler vars uppgift är att avlasta den temporära ICTY, dock              

beräknas arbetet vara slutfört först år 2024 (Kostic 2017:357). I relation till siffrorna             

kopplade till ICTY är det nödvändigt att nämna det faktum att 100.000 människor dog i               

kriget, runt 20.000-50.000 kvinnor och flickor våldtogs, 390.000 människor uppskattas ha           

fysiska skador, två miljoner människor tvångsförflyttades inom och utanför landet och           

slutligen beräknas 50 procent av befolkningen lida av symptom på posttraumatiskt           

stressyndrom eller PTSD (Kostic 2017:363). Med fokus riktat mot våldtäkterna under kriget            

och hur våldtäkterna har behandlats i domstolarna, skildrar det empiriska materialet ett            

exempel. Exemplet utgörs av åtalet mot Milan Lukic 2009, som ICTY fann skyldig till              

förföljelse, mord, utrotning och andra inhumana handlingar som anses vara brott mot            

mänskligheten (ICTY.org). Bakira Hasecic, ordförande för organisationen Kvinnor-Krigets        

offer, tillsammans med andra medlemmar från organisationen närvarade vid Haag-Tribunalen          

för att höra domen mot Lukic (se transkribering av dokumentär s.8-9). Bakira är en av de                

kvinnor som våldtogs av Milan Lukic under kriget, och hon menar att åtalet inte nämner               

massvåldtäkterna av bosniska kvinnor, vilket hon i sin tur menar är skamligt (ibid) Vidare              

fortsätter hon med att förklara att Lukic varken fälldes eller åtalades för ens fem procent av                

de brott han begick, trots att så många kvinnor ställde upp som vittnen (ibid).  

 
2.2 Nationen som man 

“Kvinnors röster tränger inte igenom, kan antagligen inte ens formuleras i adekvat handling.             

Det är män som är tongivande aktörer i det nationella projektet”. (Eduards 2012:21) 
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Det analytiska temat “Nationen som man” gör anspråk på det faktum att nationen innefattar              

både kvinnor och män, dock sker det ett särskiljande av könen när det kommer till att driva                 

det nationella projektet. Män intar rollen som tongivande aktörer medan kvinnors röster har             

svårt att tränga igenom och ännu svårare att omvandlas till handling, vilket i sin tur visar på                 

nationens tendens att främja den manliga kroppen.  

 

Bakira (Ordförande i organisationen Kvinnor- Krigets offer): Vad heter krigsförbrytaren          
som begick våldtäkten? 
Anonymt krigsoffer: Jag blev våldtagen och hela min familj blev misshandlad av ---. Hans              
pappa heter ---. 
B: Var bor han nu? 
A: Idag bor han i Foca som en vanlig civilperson. Som om han inte gjort nåt. 
B: Han är ett hot mot offren. De vågar inte flytta hem när förövarna går fria. De kan inte ens                    
få intyg och dokument. Idag lever de här kvinnorna i samhällets marginal eftersom             
krigsförbrytarna är kvar i offentlig tjänst. Särskilt i östra Bosnien, där de jobbar inom polisen. 
Zlatka (krigsoffer): Utan medicinerna och läkarna skulle vi inte kunna leva som normala             
kvinnor. 
(Se transkribering av dokumentär s.3) 

 
Du kan säkert föreställa dig hur det känns att återvända dit och se att de personer som dödade                  
dina familjemedlemmar, som våldtog, fortfarande går fria. De tittar på dig, till och med              
skrattar åt dig. Förnedringen fortsätter, men vad kan man göra? Inte döda dem... Det enda du                
kan göra är att höja din röst och kräva rättvisa. (Bakira Hasecic, se transkribering av               
radioprogram s.1) 

 
 
Det första citatet skildrar processen som tar plats när ett krigsoffer registrerar sig hos              

organisationen Kvinnor-Krigets offer i Sarajevo. Bakira eller någon annan av kontoristerna           

ställer frågor samt registrerar informationen i ett arkiv i datorn och krigsoffret svarar. Zlatka,              

ett annat krigsoffer sitter bredvid och deltar i konversationen. Andra citatet är hämtat från ett               

annat material där Bakira talar om för intervjuaren att hon har ett hus i Visegrad som finns                 

kvar, men som hon inte flyttat tillbaka till efter kriget. Det centrala i citatet enligt min                

tolkning utgörs av frustrationen kring att manliga krigsförbrytare som begick dessa brott inte             

bara går fria som om ingenting inträffat, utan att vissa av dem även befinner sig på                

samhällspositioner, vilket i sin tur utgör en form av passivitet eller tystnad från samhällets              

sida. Samtidigt saknar kvinnliga offer grundläggande möjligheter att återvända till sina           

hemstäder eller ta ut dokument från myndigheter på grund av rädsla och i samband med att de                 

på grund av brister i välmåendet brukar mediciner. Denna kontrast visar tydligt på förståelser              
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av manligt handlingsutrymme kontra kvinnligt handlingsutrymme inom ramen för ett          

gemensamt samhälle. 

 

Det analytiska temat “nationen som man” kan tolkas en aning entydigt i relation till den               

sociala sfären i Bosnien-Hercegovina. Klyftorna som beskrivs i citatet ovan beskriver inte            

förhållandet mellan man och kvinna av samma etnicitet inom ramen för en enad nation, utan               

mellan krigsförbrytare och våldtäktsoffer samt våldtäktsoffer och politiker, det vill säga män            

och kvinnor av olika etnicitet och inflytande. Landet har en komplicerad konstitution, skapad             

i samband med Daytonavtalet och har lett landet till att fastna i en etnonationalistisk              

uppdelning (Ekerstedt 2014:9). De tre stora folkgrupperna i landet består av bosnienkroater,            

bosnienserber och bosniaker (bosniska muslimer), som lever utspridda i de två stora            

entiteterna (Republika Srpska och Federationen), som i sin tur styrs av tre roterande ämbeten              

eller presidenter, var och en representativ för respektive folkgrupp (ibid). Vilket leder till att              

ingen politisk fråga verkar kunna undgå etniska och nationalistiska låsningar (ibid). Om fallet             

hade varit annorlunda, det vill säga om arbetets fokus hade vilat på en nation vars historia                

inte kantats av konflikt både inom nationen och grannländer emellan, så hade analysen av              

kvinnoförtrycket inom ramen för en “enad” nation kunnat förklara detta förtryck i hög grad              

med hjälp av teorier om patriarkatet eller de dikotomiska uppdelningarna offentlig/privat eller            

civilisation/natur som utgör en central del av samhällets sociala konstruktion enligt           

feministisk litteratur (Yuval-Davis 2009:5). Men Yuval-Davis menar att nationens könade          

karaktär enbart borde förstås utifrån relevant kontext (2009:4), vilket får mig att till viss mån               

se bortom dikotomin kvinna/man och misstänka ett flertal aktiva aktörer. Citaten går enligt             

min tolkning i linje med Eduards tankegång kring att kvinnor som grupp och som individer               

ständigt riskerar att reduceras till objekt som anses vara tillgängliga för män (Eduards             

2012:16). Mirsad Tokaca, chef för Forsknings- och dokumentationscentrum i Sarajevo som           

även medverkar i dokumentären och vars uttalanden jag använder för att underbygga citatens             

innehåll, menar att våldtäkterna inte var slumpartade, det handlade alltså inte om att             

soldaterna tillfredställde sina sexuella behov, utan att syftet var att fördriva en befolkning,             

förnedra och överta områden. Det finns olika metoder att göra detta på, man kan döda,               

internera eller våldta (Se transkribering av dokumentär s.2). Tokaca fortsätter och menar att             

utöver fördrivandet av människor från sina hem så ville man skapa en slags känsla av               

utsatthet och underlägsenhet som de alltid skulle bära med sig, i synnerhet våldtäktsoffer (Se              
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transkribering av dokumentär s.4). I den här primitiva formen av krigsföring ses            

våldtäktsoffer inte som människor (ibid). Citaten i kombination med Tokacas yttranden visar            

på att kvinnor som fallit offer för våldtäkt och behandlats primitivt reduceras till objekt i den                

mån att de fungerat som ett verktyg eller instrument för att i dåtid sprida rädsla (Eduards                

2012:16). I nutid finns denna känslan av rädsla kvar. Dock tillmäts deras erfarenheter och              

intressen liten betydelse, vilket leder till att dessa kvinnor på individuella vägar får handskas              

med sina trauman. Ett exempel på detta går att urskilja när Zlatka talar om hennes tacksamhet                

till sin doktor och sina mediciner som gör att hon kan leva som en normal kvinna. Nästa                 

uppsättning av citat riktar sig snarare mot den mansdominerade politikens passivitet gentemot            

ämnet i fråga i kombination med kampen mot systemet och tystnaden. 

 

De pratar mer om vädret än om kvinnor som krigsoffer. Alla politiker utnyttjar oss. De pratar                
mer om vädret här![...] Det känns som om de helst skulle vilja att alla vi offer bara dog över                   
en natt. Då kunde de glömma allt och säga: “Fred, fred, fred. Ingen är skyldig!”. Men så länge                  
ett enda offer, en enda kvinna, är vid liv tänker vi inte tillåta att brotten glöms bort eller förblir                   
ostraffade. Varje dag höjer vi rösten för att våldtäkt och sexuella övergrepp ska prioriteras när               
man åtalar krigsförbrytare. Men som det är i Bosnien idag, med vårt sätt att åtala               
krigsförbrytare, kommer det att dröja tusen år. (Bakira Hasecic, se transkribering av            
dokumentär s 8-9) 

 
Många av dem som våldtogs inte vågar träda fram. Dels på grund av skammen, men också av                 
rädsla. (...) De minns fortfarande vad förövarna sa: “berättar du det här så dödar vi dig”. Vår                 
organisation hotas nästan dagligen. Skulle vi rapportera om alla hot till polisen, skulle vi inte               
göra annat säger Bakira Hasecic. (Se transkribering av radioprogram s.1) 

 

Det förstnämnda citatet yttrar Bakira efter att ha blivit tillfrågad om den politiska situationen i               

relation till att advokaterna tidigare pratat om våldtäktsoffrens bristande tillgång till juridisk            

hjälp av staten. Det centrala i citatets innehåll tolkar jag som besvikelsen i samhällssystemet              

från våldtäktsoffrens sida. Det råder en känsla av frustration kring det faktum att politiker vill               

sopa det som hänt under mattan och låtsas som att allt är bra för att inte lägga skulden på                   

någon eller några. Det är här den systematiska kampen kommer in, men att det kommer dröja                

lång tid enligt Bakira. Det andra citatet är hämtat ur radioprogrammet och sammanhanget             

utgörs av att Bakira återigen talar om kampen och att det har blivit meningen med hennes liv                 

att få krigsförbrytarna åtalade för sina brott. Men att det finns ett problem när det kommer till                 

att våga träda fram och berätta. I det andra citatet blir tystnaden mer central. Till skillnad från                 
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första citatet som fokuserade mer på tystnaden från politikerna, fokuserar det andra citatet             

snarare på tystnaden från våldtäktsoffren som inte vågar träda fram av rädsla eller skam, men               

också på människor som aktivt hotar föreningen och vill att de ska tystas. Dock är det                

otydligt vilka dessa personer är, samt om det rör sig om enskilda individer eller inte. När det                 

kommer till citaten ovan är jag medveten om att Bakira står bakom båda citaten. Dock tolkar                

jag hennes uttalanden som att de skiljer sig åt en aning beroende vilken position hon talar                

utifrån. Skulle en till att jämföra citaten skulle det första citatet enligt min uppfattning skildra               

Bakiras personliga erfarenheter som ett våldtäktsoffer i kampen mot rättvisa, medan det andra             

citatet snarare belyser en problematik i den generella sfären som hon är bekant med utifrån               

sin position som ordförande för organisationen eller föreningen.  

 

I relation till det första citatet och dess politiska förhållningssätt till Bakiras uttalande “Fred,              

fred, fred. Ingen är skyldig!”, menar Eduards och Kronsell att precis som det finns ett behov                

av att se krig utifrån ett långt politiskt perspektiv lyder samma villkor för fred (Eduards &                

Kronsell 2013:97). Fredsforskaren Johan Galtung menar att det finns en skillnad mellan            

positiv och negativ fred (ibid). Negativ fred syftar till att det inte pågår någon väpnad               

konflikt, medan positiv fred innebär att det inte pågår strukturellt våld i samhället (ibid).              

Denna tanke möjliggör en anknytning till en feministisk syn på fred: Negativ fred innebär att               

män slutar kriga med andra män, samtidigt som våldet mot kvinnor består och likaså kvinnors               

rädsla (ibid). Dessa tankar är i sin tur applicerbara i analysen av citaten då det råder negativ                 

fred i form av att det fysiska våldet har upphört, men att det fortfarande råder ett strukturellt                 

våld enligt våldtäktsoffren och att det finns en problematik kring skam och rädsla. Utifrån              

Eduards teoretiska tankegångar kring män som tongivande aktörer i det nationella projektet            

(Eduards 2012:21) blir det tydligt i synnerhet i relation till det första citatet att politikerna               

agerar tongivare när det kommer till vad som ska talas om, eller snarare vad som inte ska                 

talas om. Även om våldtäktsoffren höjer sina röster för att krigsförbrytare ska åtalas menar              

Bakira att det kommer dröja länge på grund av brister i det bosniska rättssystemet. Vasvija               

Vidovic, en advokat verksam i Sarajevo och vars uttalande jag menar hjälper att underbygga              

citatens innehåll, menar att rättsväsendet har försökt att fördela skulden jämt mellan bosnier,             

kroater och serber, och att våldtäkterna ur det perspektivet inte blir så intressanta vilket leder               

till att de sopas under mattan och att detta i sin tur visar på en bristande förståelse vid frågans                   

vikt (Se dokumentär s.9). 
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I ett försök att återkoppla avsnittets innehåll till Eduards ord i inledningen om män som               

tongivare i det nationella projektet och kvinnor vars röster har svårt att tränga igenom,              

antyder analysen att rubriken “nationen som man” är en aning missvisande eller entydigt.             

Analysen pekar på att ett flertal faktorer spelar roll i relation till citaten och vad               

våldtäktsoffren upplever kretsar kring Bosniskt nationsskapande, det talas om etnicitet,          

nationalism och brister i det politiska systemet, inte minst när det kommer till sättet som               

åtalet av krigsförbrytare sker på, enligt Bakiras första citat i den andra delen av avsnittet.               

Utöver dessa faktorer belyser avsnittet att problematiken utgörs dels av relationen mellan            

manliga krigsförbrytare och kvinnliga våldtäktsoffer, och mellan politiker och våldtäktsoffer          

som analysen klassar som en kvinnlig grupp vars röst anstränger sig för att bli hörd men som                 

begränsas i handling när det kommer till det bosniska rättssystemet. 

 

2.3 Kvinnan som bärare av etnicitet 

I takt med att det sker ett särskiljande av manliga och kvinnliga kroppar, som skildrades i                

föregående avsnitt, tillmäts också dessa olika uppgifter inom ramen för nationen. “Tanken om             

män som försvarare av kvinnor är positivt laddad för många, även om det i stor utsträckning                

visat sig vara ett fiktivt försvar. Naturligtvis är det så att kvinnor och barn behöver skydd, i                 

synnerhet från manligt våld, men på sina egna villkor”. (Eduards 2012:21) Utifrån Eduards             

citat tydliggörs det faktum att den manliga kroppen representerar nationens försvar, dock sker             

inte detta försvar utan konsekvenser för såväl kvinnor, vars uppgift är att ta hand om hemmet,                

som kvinnor av annan etnicitet och deras omgivning. 

 

They said, ‘We’re bringing you to a concentration camp. The next time we meet, you’ll have                
one of our kids in your belly.’ [...] They did it to humiliate us. They were showing us their                   
power. They stuck their guns in our mouths. They tore our clothes. They showed the “Turkish                
women” they were superior. -Hatiza (Stiglmayer 1994:92)  

 
[...] Maybe that’s their way of hurting Muslim women and Croatian women, and the whole               
female race. Killing them isn’t interesting enough for them anymore. It’s a lot more fun to                
torture us, especially if they get a woman pregnant. They want to humiliate us.... and they’ve                
done it, too. Not just in my case, either, all the women and girls feel humiliated, defiled, dirty                  
in some way for the rest of their lives… I feel dirty myself somehow. And I feel as though                   
everybody can see it when they pass me in the street. Even though it isn’t true, no one could                   
know about it. But the humiliation is there.-Sadeta (Stiglmayer 1994:96) 
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Det första citatet utgör en del av ett större sammanhang där Hatiza berättar sin historia som                

bland annat inkluderar hennes dotter som också fallit offer för våldtäkt, koncentrationsläger            

och de psykiska följderna. Det centrala i citatet utifrån min läsning och tolkning är              

marginaliseringen av en viss kvinnokropp utifrån ett fundamentalt nationalistiskt tankesätt          

och agerande. Det andra citatet yttrade Sadeta när hon berättar inte bara vad som hände henne                

när hon deporterades till staden Travnik, men också kvinnor och flickor runt omkring henne.              

Centrala delar i det sistnämnda citatet utgörs enligt min mening av vändningen från att döda               

fienden till att aktivt visa en vilja och njutning i att tortera och försäkra sig om att offret bär                   

med sig dessa känslor och minnen för resten av livet. 

 

Utifrån den tidigare forskningen menar Skjelsbaek att det är tydligt att kvinnorna som             

våldtogs under bosnienkriget blev utsatta för våldtäkt på grund av sin etnicitet (Skjelsbaek             

2013:36), vilket går i linje med citaten ovan i skildrandet av marginaliseringen av en viss               

kvinnokropp. Men de blev också utsatta för denna specifika formen av våld utfört av män på                

grund av att de är kvinnor menar Skjelsbaek (ibid). Med andra ord menar författaren att det                

var en kombination av kvinnornas kön och etnicitet som gjorde dem “passande” för våldtäkt              

(ibid). Krigszoner tenderar generellt att ha en förhöjd polarisering av könen (ibid). Män kallas              

traditionellt in till strid och för att strida medan kvinnornas jobb är att stanna hemma och se                 

till att hemmet fungerar (ibid). Genom denna uppdelning av arbetsbördor kommer kvinnan            

till att representera stabilitet, fred och framtida möjligheter (ibid), en bild som ligger i              

soldaternas intresse att rubba enligt min tolkning av första citatet när soldaterna talar om att               

kvinnorna kommer ha “deras” barn i magen eller när de stack sina vapen i munnen på                

kvinnorna. Bilden av kvinnor som tar hand om hemmet och familjen medan männen inkallas              

till strid är en förstärkt version av patriarkala könsroller som råder i fredliga förhållanden och               

legitimerar kriget som sådant: mannen strider för att skydda sin familj och för att säkra en                

fredlig framtid för sina barn. Författaren menar att den bosniska konflikten inte var ett              

undantag för denna norm: könsrollerna har generellt sett polariserats ännu mer av krig och              

nationalism i relation till konflikten i Bosnien-Hercegovina (Skjelsbaek 2013:37). Våldtäkt          

av kvinnor i krigszoner kan därför ses som en attack på nutida och framtida familj               

formationer, med andra ord kan våldtäkt ses som en attack på den legitimerade anledningen              
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att strida eftersom det demonstrerar mannen oförmåga att skydda sin familj och sitt hem              

(ibid).  

 

Skjaelbaks tankegångar kring våldtäkternas djupare mening går i linje med Eduards, Butlers            

och Yuval-Davis teoretisering kring kvinnokroppen. Långt innan den moderna nationen har           

kvinnor utgjort en handelsvara mellan män i olika kulturer, dyrkats och rövats i både krig och                

fred, ett fenomen antar olika former men som inte är förbi (Eduards 2012:18). Eduards menar               

även att det kroppsliga agerar både vapen och förbannelse i vår moderna kultur, beroende på               

om en tillhör människan/medborgaren/individen (utan kropp) eller kvinnan (med tillgänglig          

kropp) (Eduards 2012:17-19). I relation till citaten ovan sker ett tydligt särskiljande av “vi”              

och “dem”, både kopplat till kön och etnicitet. Med hänvisning till det citerade yttrandet i det                

första citatet, “The next time we meet, you’ll have one of our kids in your belly” som går i                    

linje med Eduards tankegång kring att kvinnor särskiljs från män, men även att kvinnor              

särskiljs från andra kvinnor, i detta fall baserat på etnicitet (Eduards 2012:15). Utifrån det              

andra citatet och dess beskrivning av hur muslimska och kroatiska kvinnor behandlades            

tydliggörs det faktum att kroppar tillskrivs olika värde beroende på sammanhang och tidpunkt             

(Eduards 2012:15), i detta fall anses de muslimska och kroatiska kvinnorna vara mindre             

värda på grund av sitt kön och etnicitet vilket resulterar i att de skickas till               

koncentrationsläger för att torteras och våldtas. Om en ska skifta fokus till skam-aspekten av              

det som Hatiza och Sadeta sagt, vilket utgör en relativt stor del av citaten, så var Skjelsbaek                 

tidigare inne på att kvinnan bland annat representerar framtida prospekt (Skjelsbaek           

2013:36). Yuval-Davis instämmer på ett biologiskt plan, eftersom att nationen inte kan bestå             

utan kvinnans reproduktiva förmåga (Yuval-Davis 1997:26). Men författaren menar även att           

kvinnor i synnerhet har som skyldighet att bära bördan av representativitet, eftersom att de är               

de symboliska bärarna av kollektivets identitet och ära, både på en personlig och kollektiv              

nivå (Yuval-Davis 1997:26). Hur kan dessa tankar då kopplas till och tolkas utifrån citaten? I               

citaten beskrivs skammen som att känna sig smutsig och som att alla kunde se, fastän det var                 

omöjligt. Utifrån Skjelsbaeks studie beskrivs skammen utifrån ett flertal perspektiv, den antar            

många former och jämsides med skammen följer även tystnaden (Skjelsbaek 2013:34). De            

centrala elementen i “Daniras” och “Azras” berättelser, som utgör författarens          

intervjupersoner, är deras makars stöd efter att kvinnorna berättat vad som hänt dem (ibid).              

Kvinnorna förklarar att de vet många kvinnor vars partner lämnat dem efter att de berättat och                

27 



även många som inte vågar berätta av rädsla för att bli lämnade (ibid). Skjeslbaek beskriver               

detta fenomen som en stark koppling mellan manlig ära och kvinnans sexualitet, vilket leder              

till tankesättet att en “förolämpning” av kvinnokroppen även utgör en “förolämpning”           

gentemot männen i familjen, samma etniska/religiösa/politiska grupp som hon själv          

representerar (ibid). Andra exempel som författaren tar upp i relation till skam är döttrar som               

behåller sina historier för sig själva för att i sin tur skydda sina mödrar från att representera                 

“dåligt moderskap” eftersom att de inte kunde skydda sina barn, eller flickor som var              

oskulder innan de föll offer för våldtäkt och som en samhällsnivå riskerar att ses som “skadat                

gods” inom ramen för en patriarkal kultur (Skjelsbaek 2013:43), vilket inte direkt beskrivs i              

det empiriska materialet. Däremot talas det om i dokumentären att en hel del mammor              

struntade i att de själva blev våldtagna så länge deras döttrar inte blev det, vilket i sin tur                  

utgör en form av beskyddande aspekt i moderskap enligt min mening. I relation till citaten               

blir även Butlers tankegångar kring osäkerhet/utsatthet relevanta på ett flertal plan.           

Författaren menar att osäkerhet implicerar att ens liv, som går att skada eller till och med                

avsluta, till viss mån alltid är i händerna på någon annan (Butler 2009:23). Det i sin tur                 

innebär utsatthet och ett beroendeskap gentemot människor vi känner, bekanta människor,           

eller människor vi inte känner alls (ibid). I citaten skildras osäkerheten både i relation till det                

fysiska våldet som kvinnorna utsattes för men också utifrån känslan att folk i deras              

omgivning på något sätt kunde se vad de gick och bar på. I den tidigare forskningen                

förklarades den sistnämnda formen av osäkerhet närmare, nämligen osäkerhet i form av hur             

man som våldtäktsoffer blir bemött av sina nära eller till och med en framtida partner efter att                 

ha berättat om händelserna.  

 

Analysavsnittet ovan visar en annan bild av den positivt laddade bilden av mannen som              

beskyddare av kvinnor och barn, som Eduards beskriver i avsnittets inledning. Analysen            

beskriver hur kroppen kan betraktas både som vapen och förbannelse beroende på vilket kön              

det är frågan om, vilket tydligt skildras i både Sadetas och Hatizas citat i form av att den                  

manliga kroppen har makten att med våld infiltrera den kvinnliga kroppen samt att en              

kvinnlig kropp som tillhör en viss etnicitet kunde innebära att de fördes till             

koncentrationsläger där de fick utstå exempelvis tortyr och våldtäkt. Rubriken “kvinnan som            

bärare av etnicitet” syftar till symboliken som kvinnan förknippas med i den nationella             

gemenskapen vilket tydligt går att urskilja i uppdelningen av arbetsbördor som mannen och             
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kvinnan associeras med under krig. Kvinnan representerar stabilitet, fred och framtida           

möjligheter, vilket, vilket medför att våldtäkten av henne ses som en attack på den manliga               

omgivningen och i sin tur den etniska gruppen. Denna så kallade positiva tanke av män som                

beskyddare har med andra ord negativa konsekvenser för kvinnor av annan etnicitet och om              

detta skydd skulle visa sig otillräckligt innebär det även konsekvenser för kvinnorna på             

hemmaplan och deras omgivning, vilket betonar Eduards tankar i inledningen. Detta           

synliggörs i det empiriska materialet, i synnerhet i Sadetas citat när hon talar om att               

soldaterna ville förnedra kvinnorna samt att de har lyckats göra det. Alla kvinnor och flickor               

som utsattes känner sig förnedrade och smutsiga på något vis enligt Sadeta och kommer göra               

det för resten av sina liv. Naturligtvis behöver kvinnor och barn skydd, speciellt från manligt               

våld och på sina villkor enligt Eduards citat i inledningen. 

 

2.4 Begripliggörandet av våldsutövarna, deras position och en ny gemenskap 

“Nationen måste skyddas från både yttre och inre hot. Där målas fienden upp som en utifrån                

kommande fara” (Eduards 2012:35). I Eduards citat målas fienden upp som ett hot utifrån. I               

följande avsnitt görs ett försök att begripliggöra det faktum att förbrytarna även utgjordes av              

lokala personer som exempelvis grannar, kollegor och vänner, en annan faktor som har lett              

till förvirring och förvåning bland många av deltagarna i dokumentären framförallt. I            

avsnittet återkommer vissa tendenser som kan liknas vid ovanstående avsnitt, men det sker i              

ett försök att begripliggöra våldet som en politisk handling, i jämförelse med andra typer av               

våldtäkt. Temat söker inte att begripliggöra det fysiska våldet i sig, utan snarare se hur               

våldtäkterna utgjorde en särskild typ av våld, vilket i sin tur har medfört en ny gemenskap                

och att förövarna hade specifika motiv.  

 

[Nusreta berättar om tiden innan kriget] Som ung juridikstuderande läste jag om lag och rätt.               

Sen började jag arbeta som jurist. Jag läste om olika konventioner som förbjöd krigsbrott,              

särskilt mot kvinnor. Då trodde jag aldrig att nåt sånt kunde hända i mitt eget land och                 

definitivt inte att det kunde hända mig. [...] Under Kriget i Bosnien-Hercegovina mellan 1992              

och 1995 fanns det förstås också lagar. Enligt internationell och nationell lag var våldtäkt              

strängt förbjudet, och alla överträdelser bestraffades. Det fanns alltså lagar som stipulerade            

straff för våldtäkt. Men i Bosnien-Hercegovina bröt man mot både internationella och            

nationella lagar. De som begick de här grymma brotten, framförallt mot kvinnor kunde inte              
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föreställa sig att kriget en dag skulle ta slut och att de då skulle ställas till svars för sina                   

handlingar.-Nusreta (Se transkribering av dokumentär s.4,6) 

 

They’re all the same for me. For me, the word “Serbs” means “all of them”. They’re all of                  

them ready to do the most horrible things, the local guys as much as the guys from other                  

places. Maybe the local guys are a little bit better, maybe they’re afraid we’ll come back                

someday, that they’ll be there and we’ll get even with them. The mercenaries and the other                

guys from outside feel much freer. They know they won’t be staying; they’ll be going back to                 

where they came from.-Sadeta (Stiglmayer 1994:96) 

 

Det står tydligt att citaten ovan kretsar kring olika saker. I det första citatet berättar Nusreta                

om sin bakgrund och vad hon gjorde innan kriget. Hon berättar även att händelserna som               

komma skulle inte förväntades vara möjligt i hennes land och ännu mindre att något sådant               

kunde drabba henne. Enligt min tolkning ansåg man sig leva i ett modernt samhälle med lagar                

och regler, men samtidigt rådde det tankar från förövarnas sida att dessa brott skulle passera.               

Det andra citatet yttras av Sadeta i relation till att hon berättar att hon förlorat allt förtroende                 

för sina serbiska vänner, grannar etcetera. Hon särskiljer dock på lokala “killarna” och de              

som kommer från andra platser och menar att de lokala kanske inte agerar lika hemskt som                

killarna från andra platser på grund av oron att rättvisa hinner ikapp. Citaten har dock en                

liknande om inte gemensam nämnare, vilket utgörs av inställningen från förbrytarnas sida att             

dessa händelser på något vis bara skulle passera, även om det rörde sig om “lokala”               

förbrytare. Det faktum att det rörde sig om lokala förbrytare tolkar jag som en skillnad från                

en så kallad “traditionell” invasion där fienden kommer utifrån. Utöver vad som kan nås med               

studiens material så tolkar jag dessa våldtäkter som annorlunda från våldtäkt i fredliga             

sammanhang, med betoning på den på något vis generella och gemensamma inställningen            

från förövarnas sida med starka kopplingar till nationalism som beskrivs av många            

överlevare, vilket också utgör en betydande del i att försöka förstå våldet. För att              

begripliggöra våldet är det därför viktigt att se till hur dessa strategiska våldtäkter såg ut samt                

hitta förklaringar till denna inställning med hjälp av den tidigare forskningen. 

 

I relation till vad som nämns i stycket ovan behandlar Skjelsbaek en berättelse med starka               

kopplingar till de “lokala” killarna och hur en skiljer på våldtäkt i krig och övriga               

kategoriseringar av våldtäkt. Berättelsen handlar om ‘Azra’ och författaren inleder med att            
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förklara att diskursen kring etnicitet är central när det kommer till att forma en uppfattning               

om konflikten, vilket leder till att andra tolkningar av våldtäkt hamnar i bakgrunden             

(Skjelsbaek 2013:34). Azra var väldigt tydlig med att betona att det som hände henne var               

krigs våldtäkt och organisationen som hon är medlem i presenterade henne som ett krigs              

våldtäktsoffer för författaren (ibid). Azra kände förövarna väl eftersom att de var hennes             

grannar och hon blev även våldtagen i sitt eget hem (ibid). Under annorlunda omständigheter              

hade dessa handlingar eventuellt ansetts vara resultatet av ett kriminellt, aggressivt och            

våldsamt beteende utfört av de båda männen i fråga (ibid). Men i en krigs kontext uppfattas                

och definieras dessa handlingar som politiska handlingar där etnisk tillhörighet hos den            

manliga förövaren spelar en avgörande roll (ibid). Även det faktum att förövarna bar uniform              

förstärker den politiska framställningen, rådde det inget tvivel i Azras tankar om att             

våldtäkterna var en del av någonting större och inte slumpmässiga (ibid). Som ett tillägg till               

denna forskning fungerar Eduards och Kronsells förklaring på våldtäkt i krig. Författarna            

menar att våldet mot kvinnor i krig är sammanvävt med kriget, det utgör inte bara ett brott                 

bland andra (Eduards & Kronsell 2013:93). Dessutom finns det en ekonomisk vinning bakom             

våldtäkterna, nämligen att de utgör ett billigt vapen i jämförelse med bomber (ibid). 

 

Enligt min uppfattning visar citaten sammanlagt på manlig våldsbenägen dominans i form av             

inställningen som förövarna enligt de utsatta hade gentemot föreställningen att kriget inte            

skulle ta slut eller att deras handlingar på något vis skulle passera ostraffat. Detta stämmer               

överens med den tidigare forskningen som också behandlar manlig dominans i kombination            

med militärt våld (Eduards & Kronsell 2013:95), vilket i sin tur utgör en form av politisk                

resurs som eventuellt kan förklara ursprunget till denna inställning, de löd order och             

förväntade sig inte att var och en individuellt skulle hållas ansvarig i framtiden eftersom att               

våldet mot kvinnorna var en del av krigsstrategin. Vare sig det handlar om invasion eller               

beskydd har feministiska tänkare formulerat en kritik mot den välkonstruerade militära           

maskuliniteten, nämligen att att den fungerar som en teknik att dominera (ibid). Vasvija             

Vidovic, advokaten i Sarajevo och deltagare i dokumentären, förklarar att hon blev anlitad             

som kommunikatör när krigsförbrytartribunalen i Haag inledde sitt arbete och hennes uppgift            

var att förse åklagarna med bevismaterial om våldtäkterna (se transkribering av dokumentär            

s.6). Uppgiften var att kontakta människor i olika områden för att kartlägga olika             

beteendemönster i kriget och dessa historier om våldtäkterna spred sig snabbt (ibid). När             
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soldaterna vid fronten fick höra dem blev de hämndlystna vilket gjorde att våldtäkterna             

fortsatte (ibid). I relation till debatten kring våldtäkt av kvinnor i krig menar Eduards och               

Kronsell att kvinnors säkerhet i själva verket försämras och våldet ökar (Eduards & Kronsell              

2013:95). Mot denna verklighet står den positivt laddade synen av män som goda beskyddare              

och politiska aktörer som tillåts bruka våld (ibid). Medan kvinnor klassas som andra rangens              

medborgare, intar män rollen som universella och den manliga kroppen som en politisk resurs              

(Eduards 2012:17), i en politik som dessutom präglas av nationalism (Kapur 2016:12). Detta             

innebär inte att män på grund av sin kropp klarar sig undan våld, tvärtom så dör lika många                  

civila män som kvinnor när det kommer till krig med vapenanvändning (Eduards & Kronsell              

2013:92). Däremot plågas kvinnor i högre utsträckning av sexualiserat våld, könshandel, våld            

och prostitution (ibid).  

 

Nästa uppsättning av citat skiftar fokus och belyser snarare de trauman som följt våldtäkterna              

samt om dessa erfarenheter lett till en ny gemenskap hos våldtäktsoffer som våldtogs i kriget? 

 
(Svarar på ett telefonsamtal) Ursäkta mig? I min organisation har vi även serbiska och              
kroatiska kvinnor. Vi diskriminerar inte. Alla kvinnor är på nåt sätt Bakira, oavsett vad de               
heter. Men krigsförbrytare kallas bara en sak, “krigsförbrytare”. Tack. Hejdå.- Bakira (Se            
transkribering av dokumentär s.8)  

 
Det här är trauman som man lever med, sover med och vaknar med. Det finns ingen                
medicinsk behandling som kan “sudda ut” dem ur minnet. Det är bland det värsta man kan                
uppleva och överleva som kvinna. Det värsta är bristen på rättvisa, för utan rättvisa får vi                
aldrig tillbaka vår självbeaktning och sinnesfrid. Så känner alla kvinnor.-Bakira (Se           
transkribering av dokumentär s.9) 

 

I det första citatet befinner sig Bakira i organisationens lokal och besvarar ett inkommande              

telefonsamtal från en person vars namn inte framgår. Det framgår tydligt att organisationen             

inte endast är till för muslimska kvinnor, utan även serbiska och kroatiska kvinnor. Ett              

krigsoffer är ett krigsoffer oavsett etnicitet enligt min tolkning, det görs alltså ingen skillnad.              

Det andra citatet yttras i relation till domen av krigsförbrytaren Milan Lukic som enligt              

Bakira våldtog hundratals flickor och kvinnor inte blev åtalad för massvåldtäkterna trots att             

många krigsoffer ställde upp och vittnade. Enligt min tolkning av citatet går det aldrig att               

sudda ut trauma efter våldtäkt. Det finns ingen medicin som kan hjälpa till att glömma bort                

dem. Dock går det att känna en viss tillfredsställelse genom att de åtalade fälls för det som de                  
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har gjort. Denna tolkning kan tänkas gå i linje med statsvetaren Wendy Browns tankegångar              

som Eduards lyfter fram i sitt verk, nämligen kring att den västerländska mannen använt              

kvinnokroppen som ett instrument/vapen, vilket i detta fall snarare utgörs av misshandeln och             

våldförandet av kvinnokroppen, och har betydelse för hur samhällen är uppbyggda socialt,            

moraliskt och politiskt (Eduards 2012:17). I relation till Browns tankegångar besitter även            

Butlers idé om kroppen potential att bidra till debatten, nämligen att kroppen är utsatt för               

politiska och sociala krafter (Butler 2009:15). Sammanfattningsvis skulle dessa tankegångar          

kunna förklara vad Bakira menar med att traumat efter våldtäkt är något man lever med,               

sover med och slutligen, vaknar med. Det handlar alltså inte om att läka ett sår som sedan                 

försvinner utan det finns där ständigt, och tillsammans med kroppen utsätts det för sociala              

och politiska krafter som exempelvis kan hänvisas till verksamheten inom organisationen           

som drivs av och för kvinnor som blivit våldtagna, som utgör både en social men också                

politisk kraft.  

 

I relation till den bosniska konfliktens kontext har synen på våldtäkt som ett krigsbrott lett till                

ett ökat fokus på våld mot kvinnor i Bosnien generellt (Skjelsbaek 2013:35). Haag tribunalen              

har bland annat lyft frågan och kategoriserat våldtäkt som ett specifikt krigsbrott, vilket har              

lett till att kvinnor infinner sig i en gemenskap och känner en motivation i att resa till Haag                  

och vittna (ibid), en gemenskap som går att urskilja i citaten när Bakira talar om kvinnornas                

gemensamma upplevelser av livet efter våldtäkterna och använder sig av “vi”. Även i             

transkriberingen av dokumentären (s.52) synliggörs gemenskapen när Bakira tillsammans         

med de andra kvinnorna reser till Haag för att tillträda domen av en förövare. I historierna                

som Skjelsbaek analyserar återkommer ett mönster, vilket utgörs av att intervjupersonen           

beskriver sig som en överlevare eller “survivors”, detta för att tona ned stigmat som normalt               

associeras med våldtäktsoffer (ibid). Som överlevare har dessa kvinnor tagit på sig ansvaret             

att frivilligt vittna inför tribunalen och därmed aktivt visa att deras erfarenheter av våldtäkt              

inte har gjort dem passiva eller har lyckats tysta dem (ibid). Skjelsbaek betonar att kvinnornas               

kroppar har varit en del av slagfältet men att deras kvinnliga identitet består, de är med andra                 

ord fortfarande mödrar till sina barn, fruar till sina makar och vårdgivare inom familjen, även               

om dessa uppgifter utförs med svårigheter (ibid). Dock är det viktigt att betona att kvinnorna               

vars historier rymmer begreppet ‘överlevare’ inte bortser från det faktum att de är             

våldtäktsoffer och även i hög grad identifierar sig som det (ibid). En av deltagarna beskriver               
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en hel del konsekvenser av våldtäkterna som hon fruktar aldrig kommer gå bort, vilket även               

går i linje med Bakiras yttrande om att detta är trauman som man lever med. Bland annat                 

beskriver deltagaren hur synen av en man i uniform verka som en triggare av trauma och                

kroppsliga smärtor eller onormalt negativa känslor gentemot sina söner (Skjelsbaek 2013:41),           

en reaktion som kan tänkas falla in under den sociala kategorin i relation till kroppen och dess                 

funktion efter våldtäkt. 

 

I generella termer skriver Eduards att kvinnors organiserade krav på exempelvis politisk            

närvaro, förbud av sexköp, rätt till abort och tillträde till akademin har ur ett historiskt               

perspektiv ansetts stå i strid med den “naturliga” ordningen, det vill säga en ordning som               

tillskriver män och kvinnor olika funktioner (Eduards 2012:243). Utifrån denna synvinkel har            

olika grupper av kvinnor ansetts utgöra ett problem, eftersom att förmågan att agera politiskt              

inom ramen för den nationella kroppsordningen främst tillskrivits männen (ibid). Författaren           

menar att nationen snarare undergräver kvinnors möjligheter att agera eller handla           

gemensamt, det finns alltså inte rum för ett kvinnligt systerskap (ibid). Utifrån citaten ovan är               

det svårt att se ifall gruppen av kvinnor som upplevt våldtäkt i krig ses som ett problem, det                  

snarare framgår att det råder en brist på rättvisa. Däremot yttrade Bakira i arbetets tidigare               

avsnitt att det råder en tystnad från politikernas sida kring problemet och att det känns som att                 

politikerna helst skulle vilja att alla våldtäktsoffer dog så att de kan gå vidare (se avsnitt                

“Nationen som man”) vilket tydligt visar på en passivitet gentemot kvinnliga våldtäktsoffer            

som grupp och en ignorans för frågans vikt. Vidare fortsätter Eduards att beskriva det dåliga               

utrymmet för den kvinnliga gemenskapen inom ramen för nationen. Citaten visar på en             

gemenskap mellan kvinnor oavsett etnicitet som fallit offer för våldtäkt under kriget, alla             

kvinnor är på något sätt Bakira, men inom ramen för organisationen och inte nationen. Med               

andra ord så står organisationen för gemenskapen, och nationen har från kvinnornas vinkel             

har fått sjunka undan till förmån för en ny gemenskap. Skjelsbaeks intervjupersoner uttryckte             

snarare en gemenskap i relation till att vittna inför ICTY, som utgör det internationella              

rättsväsendet infört specifikt för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien (Kostic 2017:354).           

Eduards tankegång kring dåligt utrymme för systerskap inom ramen för nationen skildras på             

så vis att den tidigare forskningen och citaten pekar på en gemenskap inom organisationen,              

snarare än nationen, som drivs av våldtäktsoffer för våldtäktsoffer och i relation till vittnandet              

i rättsväsendet, som tidigare citat visat på inte är en enkel uppgift (Se 2.2 Nationen som man).  
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I ett försök att återkoppla till Eduards tankegångar i avsnittets inledning, tydliggör analysen             

ovan att faran inte enbart handlade om ett yttre hot. I relation till våldtäkterna under               

Bosnienkriget begicks brotten både av lokala förbrytare och förbrytare från grannländer samt            

legosoldater, som synliggörs i den första uppsättningen av citat, vilket gjorde att brutaliteten             

kunde variera. Våldtäkterna var en del av politiken under krigstiden och kantades av             

maskulinitet och nationalism, vilket karaktäriserar våldtäkt i krig som en särskild typ av             

våldtäkt. I den senare delen av analysen skildras dock hur denna särskilda typ av våldtäkt,               

med hänvisning till våldtäkter som begicks under bosnienkriget av soldater, har öppnat            

dörrarna för en ny slags gemenskap bland kvinnor som fallit offer för denna typ av våldtäkt                

och som är oberoende av etnicitet.  

 

2.5 Historien som blir framtid 

I en nation präglad av konflikt och krig kanske gemenskapen och bandet till nationen inte är                

lika starkt. Avsnittet “historien som framtid” öppnar upp för berättelser om hur historien             

fortsätter att prägla individuella liv och även en nationell gemenskap. “Den nationella            

tillhörigheten är en stark och omslutande tanke. [...] Medborgarna förväntas också vara            

solidariska med nationen” (Eduards 2012:36). Eduards beskriver en nationell gemenskap, att           

medborgarna solidariska med nationen och att nationen i sin tur på något sätt vilar över dess                

medborgare. 

 
Hur kan man förlåta? Omöjligt! Man kan känna en viss tillfredsställelse om förövaren blir              
straffad. Alla kvinnor som våldtogs eller utsattes för övergrepp under kriget har            
diagnostiserats med PTSD, posttraumatiskt stress-syndrom. Ingen av våra medlemmar klarar          
av att leva utan hjälp. När en mamma blir sjuk får hennes barn inte allt de behöver. Hon kan                   
inte vara stödjande och kärleksfull mot barn eller make. Blir hon sjuk, mår hela familjen               
dåligt. Sjuka familjer skapar ett sjukt samhälle. En del kvinnor utsattes för övergrepp             
tillsammans med sina tolvåriga döttrar. En del struntade i att de blev våldtagna så länge deras                
barn inte utsattes. Många kvinnor blev med barn och hann inte göra abort i tid. Många                
kvinnor kan inte få barn på grund av våldtäkterna. Det gäller särskilt de unga offren.-Amela               
(Se transkribering av dokumentär s.4) 

 

We should never close our eyes to what happened. We should condemn it and never allow it                 
to happen again.-Nusreta (Se transkribering av artikel s.2) 
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Amela, som är Bakiras dotter och verksam som kontorist i samma organisation som sin mor,               

ligger bakom det första citatet. Citatet sker i relation till kontorsverksammheten och Amela             

har enligt min tolkning samma tendens som Bakira när det kommer till att prata om               

våldtäkterna gentemot kvinnor, det vill säga att hon inleder med sig själv som exempel eller               

utgångspunkt och sen antar en mer aktivistisk synsätt när hon pratar om olika konsekvenser              

som drabbade olika kvinnor efter att de blivit våldtagna i kriget. Nustretas citat sker i relation                

till hennes upplevelse av samhällets engagemang i våldtäkts frågan och det faktum att en hel               

del människor som tvingades fly från Bosnien också är drabbade av dessa problem. Det              

centrala i citaten urskiljs tydligt. Amela talar om att förlåta, konsekvenser av våldtäkterna och              

hur dessa i sin tur påverkar samhället, medan Nusreta snarare att belyser vad som hänt i hopp                 

om att det aldrig ska hända igen. En gemensam nämnare bland de båda citaten är att de                 

inkluderar både det förflutna, nutid och framtid, vilket går i linje med avsnittets tematisering              

av historien som blir framtid. Amela talar exempelvis om att vissa struntade i att de blev                

våldtagna så länge deras barn inte utsattes i dåtid, att det är svårt att förlåta i nutid samt att                   

många unga offer inte kan bli med barn på grund av våldtäkterna, vilket påverkar framtiden.               

Nusreta talar om att vi inte ska blunda för vad som har hänt i det förflutna, förbanna det i                   

nutid samt aldrig tillåta det att hända igen. Citaten går också enligt min tolkning inte               

nödvändigtvis emot tidigare tankar om önskan att ha fred från politikernas sida, som             

skildrades i Bakiras citat, däremot så visar de på att det finns en del problem som står i vägen                   

när det kommer till att nå positiv fred och att det inte bara kan sopas under mattan.  

 

En tidig utmaning efter krig ur ett konflikt vetenskapligt perspektiv utgörs av försoning             

(Kostic 2017:364), vilket även skildras i Amelas citat. Bosnienkriget utgör en av de             

blodigaste episoderna i europeisk historia sedan andra världskriget, med stor inverkan på            

samhället som helhet, relationer mellan befolkningsgrupper och individer (ibid), inte minst           

när det kommer till våldtäkterna. I Bosnien-Hercegovinas fall börjar försoningsprocessen          

med en samexistens på gräsrotsnivå, vilket har visat sig innefatta många dimensioner enligt             

Kostic (Kostic 2017:362). I relation till våldtäktsoffren kan dessa dimensioner exempelvis           

tänkas gå i linje med att förlåta, strävan efter att nå rättvisa och inte minst att inte blunda för                   

vad som faktiskt hänt. Trots återskapandet av någon slags vardagskänsla i Bosnien efter två              
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decennier förutsätter fredlig samexistens stöd och samarbete på alla samhälleliga nivåer,           

vilket leder till en annan viktig del i försoningsprocessen, nämligen traumabearbetning           

(Kostic 2017:363), ett tema som framförallt behandlas av Amela. Traumabearbetning handlar           

om att hjälpa människor som fallit offer för olika händelser att hantera den inverkan som               

konflikten haft på deras liv, och Kostic menar att det är särskilt viktigt att uppmärksamma               

kopplingen mellan trauma, försoning och fred (Kostic 2017:363-364). I citaten ovan           

behandlar Amela ett väldigt likt tema ur ett mer aktivistiskt synsätt, det vill säga att försoning                

är väldigt svårt med tanke på de konsekvenser som våldtäkterna har fört med sig och som har                 

haft enorm inverkan på samtliga inblandade. En annan viktig faktor som bör nämnas är att               

trauma har en tendens att sprida sig till yngre generationer, dels dem som har en direkt                

personlig koppling till händelserna men även yngre personer som påverkas indirekt (Kostic            

2017:364), vilket går i linje med att sjuka familjer skapar ett sjukt samhälle som Amela yttrar                

det i citatet ovan. Det grundläggande problemet när det kommer till traumabearbetning är att              

det råder en brist när det kommer till resurser (ibid). Ett annat problem utgörs av att det råder                  

ett stigma kring att söka hjälp för psykisk ohälsa (ibid), vilket utgör ytterligare en typ av                

tystnad. För att slutligen sammanfatta stycket råder det alltså ingen universell försonings            

strategi, eftersom att de oftast påverkas av politiska och kulturella faktorer (Kostic 2017:365).             

Därför är det viktigt att fastställa dessa faktorer innan en ställer sig bakom ett försonings               

alternativ, faktorer som vad det är som ska försonas och vilka aktörer som är inblandade               

(ibid). Fallet i Bosnien-Hercegovina visar på att försoning handlar om missförhållanden,           

tidigare kollektiva anspråk och om kollektivets relation till den nuvarande politiken, vilket            

enligt författaren innebär att arbetet för försoning går i linje med en strävan efter att finna                

hållbara politiska lösningar på existerande brister i systemet (ibid).  

 

Men utgångspunkt i Kostics tankar kring försoning är det tydligt utifrån Amelas citat att det               

är svårt att förlåta i relation till våldtäkter och övergrepp. Dock har det tydliggjorts i tidigare                

avsnitt att organisationen som Amela är verksam i driver sin verksamhet utan att lägga fokus               

på etniska grupper, utan istället riktar in sig på våldtäktsoffer och krigsförbrytare (se             

“Begripliggörandet av våldet”). Yuval-Davis menar att krig kan påverka liv på           

‘hemmafronten’ på många olika sätt, å ena sidan kan krig resultera i en liten eller ingen effekt                 

alls om det sker långt hemifrån, om militären som är involverad är erfaren och professionell               
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och slutligen om det är få skadade (Yuval-Davis 1997:109). Men å andra sidan menar              

teoretikern att krig kan resultera i en omslutande erfarenhet som bär med sig förödande              

konsekvenser för befolkningens liv (ibid). De flesta bestämmande faktorerna i ens vardagliga            

liv och personliga identitet som fanns innan kriget började kan försvinna inom loppet av              

några timmar: arbetsplats, egendomar, hem, personliga tillhörigheter, vänner, släktingar och          

familjemedlemmar (ibid). Även om en inte utsatts för våldtäkt, tortyr eller misshandel kan det              

plötsliga fråntagandet av dessa betydande faktorer leda till långvariga effekter på människors            

liv och det börjar istället handla om överlevnad (ibid). Kostic skriver att det efter tjugo år har                 

infunnits en känsla av vardag, till ytan åtminstone. Men Amelas citat visar snarare på vad               

som försiggår under denna yta, det vill säga hur många som diagnostiserats med PTSD, att               

ingen av deras medlemmar klarar av att leva utan hjälp och beskriver tillfredsställelsen som              

följer när en förövare blir straffad. Flera av deltagarna i dokumentären menar att även om det                

är svårt att vittna så medför rättvisan en form av terapi eller tillfredsställelse som Amela               

uttrycker det (se transkribering av dokumentär s.6-9), vilket även går i linje med Kostics              

tidigare forskning vad gäller traumabearbetning i form av politiska processer. I avsnittet            

“Nationen som man” skildras advokatens Vasvija Vidovics svar på när deltagarna i            

dokumentären talar om bristen på rättvisa. Hon menar att tribunalen i Haag snarare har              

fungerat som ett redskap för att fördela skulden jämt mellan de olika folkgrupperna och att               

detta i sin tur leder till att våldtäkts frågan sopas under mattan och visar på en bristande                 

förståelse för frågans vikt (se transkribering av dokumentär s.9), och som ett tillägg även en               

bristande förståelse för rättvisans effekt på våldtäktsoffret. Vidare kommer Amela in på            

följderna av våldtäkt som i sin tur har en inverkan på familjen. När en mamma blir sjuk mår                  

hela familjen dåligt och sjuka familjer skapar ett sjukt samhälle, enligt Amela. En             

beskrivning som utgör vad Kostic menar med överförandet av trauma till yngre generationer.             

Generationer som inte nödvändigtvis utsattes för våldtäkt själva men som indirekt påverkas            

av dess konsekvenser. Ett exempel på personer som påverkas indirekt är de barn som föddes               

till följd av våldtäkt och vars biologiska mödrar inte hann göra abort i tid. I radioinslaget                

skildras en av dessa historier genom pojken Alens biografi (se transkribering av radioinslag             

s.1-2). Inslaget berättar att hans mamma som hade fallit offer för våldtäkt födde Alen utan att                

titta på honom och lämnade honom där utan att ge honom mjölk (ibid). Han adopterades bort                

och fick först senare veta att han mamma hade blivit våldtagen och att hans pappa var en                 

krigsförbrytare som stod inför åtal, när detta blev känt av allmänheten började trakasserierna             
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och öknamnen som refererar till en blandad etnisk bakgrund från människor runt omkring             

(ibid). Yuval-Davis menar att bli gravid till följd av våldtäkt kan innebära avgörande             

konsekvenser för våldtäktsoffret, speciellt om informationen blir allmänt känd (Yuval-Davis          

1997:110). Dessa konsekvenser kan innebära att kvinnan förlorar respekten och stödet från            

sin familj och omgivning, till följd av traditionella idéer om heder och skam (ibid).              

Författaren menar även att detta är anledningen till att många av de kvinnor som anmälde de                

systematiska våldtäkterna i relation till konflikten i Bosnien-Hercegovina var änkor eller           

icke-gifta, snarare än gifta som väldigt ofta föredrog att behålla det för sig själva (ibid).               

Slutligen vill jag återigen hänvisa till Butlers osäkerhetsbegrepp, vilket innebär att livet är             

osäkert så länge de ekonomiska och sociala villkoren inte är uppfyllda (Butler 2009:23).             

Oavsett om händelserna ägde rum för cirka två decennier, så råder det fortfarande instabilitet              

vad gäller sociala relationer mellan befolkningsgrupper, våldtäktsoffer och omgivning, samt          

barnen som föddes till följd av våldtäkterna och ekonomisk instabilitet i form av bristfälliga              

resurser för traumabearbetning.  

 

I relation till Eduards citat i inledningen, att den nationella tillhörigheten är en stark och               

omslutande tanke, samt att medborgarna förväntas känna solidaritet gentemot nationen, är det            

tydligt att fallet i Bosnien-Hercegovina inte riktigt överensstämmer med dessa tankar. Utifrån            

avsnittet ovan är det tydligt att kriget fortfarande präglar en hel del liv, inte minst de kvinnors                 

liv som föll offer för våldtäkt under krigstiden. Även om det har infunnits en känsla av                

vardag efter två decennier, återstår en hel del utmaningar, såväl när det kommer till relationer               

mellan de etniska grupperna, som att skipa rättvisa och försök till att hela stora delar av den                 

nationella befolkningen samt reformera en nationalistisk och korrupt nationell politik. I           

relation till våldtäktsfrågan och våldtäktsoffrens syn på försoning kommer det baserat på            

citatens innehåll och budskap att bli en svår process. Amela, som inleder med att utgå från                

egen erfarenhet, betonar att läget är kritiskt inte minst på grund av att trauma har en tendens                 

att spridas vidare till omgivningen.  

 

3. Sammanfattning och slutdiskussion 
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Avsnittet nedan består av en kortfattad sammanfattning av analysens olika delar, samt en             

slutdiskussion där arbetets huvudsakliga frågeställningar behandlas och besvaras. “Nationen         

som en man” belyser att det sker ett särskiljande av könen inom ramen för nationen och att                 

manliga kroppen tenderar att driva det nationella projektet. Dock belyser avsnittet att det i              

Bosnienkrigets efterdyningar främst handlar om relationen mellan våldtäktsoffer,        

krigsförbrytare och politiker, det vill säga fortfarande män och kvinnor, men av olika etnicitet              

och inflytande. De strategiska våldtäkterna hade som syfte att sprida rädsla, en känsla som              

fortfarande lever kvar hos offren, inte minst på grund av att många krigsförbrytare bor kvar               

som lokala civila medborgare och hindrar många våldtäktsoffer från att flytta hem till sina              

hemstäder. Det tillmäts lite intresse och uppmärksamhet till våldtäktsoffrens erfarenheter,          

vilket har lett till att många hanterar sina trauman på egen hand. I relation till detta finns det                  

kvinnor som försöker höja sina röster, uppmärksamma frågan och skipa rättvisa genom att             

vittna. Dock framgår det tydligt i det empiriska materialet att det råder en hel del tystnad,                

både i form av rädsla eller en ovilja att prata om det från våldtäktsoffrens sida, men också i                  

form av politikernas passivitet gentemot frågan. Citaten belyser även hur organisationen           

aktivt hotats och försökt tystas av individer utifrån. “Kvinnor som bärare av etnicitet” går ett               

steg bortom särskiljandet av kvinnokroppar och manskroppar. Avsnittet tyder dessutom på att            

dessa särskilda kroppar också tillskrivs särskilda uppgifter i såväl krig som fred. I krig              

förstärks den patriarkala bilden av könen, vilket leder till att mannen representerar            

beskyddaren av sin nation samt dess kvinnor och barn. Kvinnan representerar snarare            

hemmets stabilitet, fred och framtida möjligheter, en symbol för nationen med starka            

kopplingar till den manliga hedern, vilket i sin tur gör kvinnan “passande” för våldtäkt. Inte               

nog med att den visar på mannen oförmåga att skydda kvinnan, den sprider även andra sorters                

tystnader, citaten visade bland annat på en ovilja från offrens sida att berätta om sina               

erfarenheter ur en moders perspektiv, en partners perspektiv samt en dotters perspektiv.            

Kvinnorna blev våldtagna på grund av sin etnicitet, men också på grund av att de är kvinnor,                 

med starka kopplingar till en hel familj. “Begripliggörandet av våldet och en ny gemenskap”              

syftar till att gå bortom den traditionella synen av fienden som ett hot utifrån och snarare visa                 

på hur våldet mot kvinnor i Bosnien-Hercegovina utgjorde en politisk handling inom ramen             

för olika nationalistiska tendenser “under samma tak” där förövarna även utgjordes av “lokala             

medborgare”. Våldtäkterna under kriget utgjorde en särskild typ av våldtäkt, där våldet mot             

kvinnor var sammanvävt med själva kriget och utfärdades mot bakgrund av specifika            
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nationalistiska och politiska motiv. Dock visar avsnittet hur erfarenheter av denna särskilda            

typ av våldtäkt har skapar en gemenskap bland de kvinnliga våldtäktsoffren som ser bortom              

nationalism. “Historien som blir framtid” betonar hur våldtäkterna två decennier senare           

fortsätter att prägla individuella liv samt en nationell gemenskap. Den tidigare forskningen            

behandlar försoning som en viktig del av fredsprocessen, både på nationell och gräsrotsnivå.             

Dock medför brister på resurser för traumabearbetning, vilket i sin tur har en tendens att               

sprida sig, dels inom familjer men också till yngre generationer. Det råder även ett stigma               

kring att söka hjälp för psykisk ohälsa, vilket utgör ytterligare en tystnad. Slutligen innefattar              

arbetet för försoning en strävan efter att finna hållbara politiska lösningar på existerande             

brister i systemet.  

 

I relation till den första frågeställningen i arbetets syfte, vilka maktförhållanden får betydelse             

i berättelserna om våldtäkt, grundar sig maktförhållandena som beskrivs i berättelserna på det             

ojämlika maktförhållandet mellan män och kvinnor. Det är roten till resterande           

maktförhållanden samt den röda tråden i arbetets analys oavsett avsnitt. I samband med detta              

förhållande tillkommer faktorer som exempelvis etnicitet och nationalism, vilket i sin tur            

utgör den ojämlika maktrelationen mellan krigsförbrytare och våldtäktsoffer. I synnerhet när           

det kommer till rättsväsendet och dess bristfälliga behandling av våldtäktsfrågan som skildras            

i berättelserna, vilket leder mig till relationen mellan kvinnliga våldtäktsoffer och politiker.            

Utrymmet som tilldelas våldtäktsoffrens erfarenheter i relation till politikernas makt att agera            

tongivare i debatten visar på ett inflytande i samhället som inte brukas för att uppmärksamma               

våldtäktsoffrens erfarenheter eller deras behov. Samma politiker undertecknade ett fredsavtal          

som enbart innefattade negativ fred och tillåter det strukturella våldet fortgå. Ett annat             

maktförhållande som skildras är det patriarkala maktförhållandet som råder i fred och            

tenderar att förstärkas i krig, nämligen det patriarkala maktförhållandet. Det patriarkala           

maktförhållandet antar ett flertal skepnader de analytiska avsnitten. I “kvinnor som bärare av             

etnicitet” förtydligas det när män i krig tillskrivs uppgiften att beskydda medan kvinnornas             

uppgift består av att ta hand om hemmet. Ett annat exempel utgörs även av den starka                

kopplingen mellan kvinnokroppen och den manliga hedern, som i sin tur bidrar till stigmat i               

form av att exempelvis fruar inte vågar tala om för sina makar att de har blivit våldtagna                 

under kriget eller unga kvinnor oroar sig för att associeras med ‘skadat gods’ till följd av                
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våldtäkterna och därmed lyder föreställningen om att det kommer bli svårt att hitta en              

framtida partner. Detta stigma leder mig till den andra frågeställningen i arbetets syfte,             

nämligen vilka olika tystnader råder utifrån personernas egna beskrivningar av stigmat kring            

våldtäkt? I diskussionen av föregående fråga nämns en typ av tystnad kring våldtäkterna,             

nämligen från våldtäkoffrens sida, som exempelvis tar form i relation till att offren inte vill               

prata om sina erfarenheter på grund av rädsla. Det empiriska materialet visar på att rädslan               

beror på olika faktorer: det kan innefatta rädsla gentemot krigsförbrytare eller hot, rädsla             

gentemot att förlora respekt eller dömas av omgivningen eller gentemot att minnena ska             

komma tillbaka. Som ett tillägg till den sistnämnda rädslan är det även stigmatiserat att söka               

hjälp för psykisk ohälsa Utifrån det empiriska materialet tar en annan tystnad form i relation               

till politiker och rättsväsendet, nämligen en upplevelse av passivitet eller en bristande            

förståelse för frågans vikt. Tystnaden beskrivs i form av att det talas mer om vädret än om                 

våldtäkterna under kriget, samt att massvåldtäkterna inte nämns överhuvudtaget i relation till            

åtalet av krigsförbrytaren Milan Lukic, vilket i sin tur endast utgör ett exempel när det               

kommer till rättsväsendet. Dock är det ett exempel som påverkar alla våldtäktsoffer i fråga              

och enligt det empiriska materialet, mer specifikt dokumentären, handlar det om hundratals            

kvinnor och deras liv.  

Slutligen vill jag betona mina tankar kring fortsatt forskning som uppstod under tiden studien              

ovan tog form. Även om Eduards och Kronsell betonar att män inte klarar sig undan våld i                 

krig men att sexuellt våld i krig drabbar kvinnor i högre utsträckning (Eduards & Kronsell               

2013:92), så framstår uppdelningen mellan kvinnan som symbol för nation och mannen som             

den positiva beskyddaren aningen uppdelad och dikotomisk. I grunden förstår jag att det rör              

sig om att förstå rollerna i krig genom en slags symbolik, men här uppstod tanken kring hur                 

en då enligt denna uppdelning förklarar våldtäkt av den manliga kroppen? Förändrar det             

någonting eller höjs graden av skam och stigmatisering enbart ytterligare ett steg? Under             

behandlingen av det empiriska materialet och processen kring transkriberingen så nämns det            

exempelvis att Bakiras organisation också tar emot män, men det görs enligt min upplevelse i               

skymundan på något vis. Dessutom vill jag tillägga, baserat på egen erfarenhet, att om det               

talas lite om våldtäkt av kvinnor i krigssammanhang så talas det definitivt ännu mindre om               

våldtäkt av män. Oavsett vilken statistisk eller procentuell andel det rör sig om så utgör även                

denna grupp en del av det bosniska samhället, ett samhälle i starkt behov av återhämtning,               
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vilket jag i sin tur är övertygad om att ytterligare forskning kring genusrelaterade frågor kan               

hjälpa till med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 



4. Referenslista 

Aggestam, Karin & Höglund, Kristine (red.) (2017). Om krig och fred: en introduktion till              
freds- och konfliktstudier. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i             
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Butler, Judith (2009). Krigets ramar: när är livet sörjbart?. Stockholm: Tankekraft 

De los Reyes, Paulina, Eduards, Maud & Sundevall, Fia (red.) (2013). Internationella            
relationer: könskritiska perspektiv. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Eduards, Maud (2012). Kroppspolitik: om moder Svea och andra kvinnor. [Ny utg.]            
Stockholm: Atlas 

Fobert Petersen, Katia, Mari Olsen, Anette (2014). Krigets glömda offer. SVT2: Dokument            
Utifrån. 

Hamrud, Annika (2014). Folk, familj och fosterland: nationalismens konsekvenser för          
jämställdhet. Stockholm: Kvinna till kvinna, Expo 

Haraway, Donna Jeanne (1988). Situated knowledges: the science question in feminism and            
the privilege of partial perspective. Feminist studies. 14(1988):3, s. 575-599 

Icty.org. (2018). International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia | United Nations            
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. [internetkälla] Tillgänglig via:          
http://www.icty.org [Senast tillgänglig 4 Jan. 2018]. 

Kapur, Bela (2016). Do not underestimate my strength. Sarajevo: Kvinna till Kvinna. 

Mélen, Johanna (2015). De osynliga barnen- Våldtäkt som krigföring. Sveriges Radio: P1            
Morgon. [internetkälla] Tillgänglig via:    
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6207769 [Senast  
tillgänglig 4 Jan. 2018] 

Ohchr.org. (2018). OHCHR The story of Nusreta Sivac. [internetkälla] Tillgänglig via:           
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/StoryOfNusretaSivac.aspx [Senast tillgänglig 4    
Jan. 2018]. 

Sedgwick, Eve Kosofsky (2003). Paranoid Reading and Reparative Reading; or, You’re So            
Paranoid, You Probably Think This Essay Is About You. I: Sedgwick E. K., Touching              
Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Durham & London: Duke University Press 
 
Sedgwick, Eve Kosofsky; Barale, Michèle Aina; Goldberg, Jonathan; Moon, Michael,          
(2002). Touching Feeling : Affect, Pedagogy, Performativity Duke University Press  
 

Skjelsbæk, Inger (2012). The political psychology of war rape: studies from           
Bosnia-Herzegovina. London: Routledge 

44 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6207769


Stiglmayer, Alexandra (red.) (1994). Mass rape: the war against women in           
Bosnia-Herzegovina. Lincoln: University of Nebraska Press 

Wendt, Maria (2002). Rädslans politik: våld och sexualitet i den svenska demokratin. Diss.             
Stockholm : Univ., 2002 

Yuval-Davis, Nira (1997). Gender & nation. London: Sage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 



5. Bilagor 

5.1 Dokumentär Krigets glömda offer 

Översättning: N.Balinder, J.Ottosson och S.Sejdijaj, Svensk Medietext för SVT 
 
Deltagare: 
Bakira Hasecic, ordförande i Krigets kvinnliga offer 
Amela, Bakiras dotter, kontorist i organisationen 
Meliha, kontorist i organisationen 
Zlatka, krigsoffer 
Ramo, Zlatkas partner 
Mirsad Tokaca, chef för Forsknings- och dokumentationscentrum i Sarajevo 
Nusreta Sivac, advokat 
Eva Elvira Klonowski, rättsantropolog 
Ednas Mamma, Mejra 
Ednas pappa, Uzeir 
Vasvija Vidovic, advokat (Sarajevo) 
Anita Ramulic, frivilligt arbetande advokat 
Åklagarsidan 
Milan Lukic 
Domare 
Sredoje Lukic 
 
 
Inledning: Våldtäkt är ett vapen som används i många av världens konflikter. Här i kvällens               
Dokument Utifrån ser vi en ny dansk dokumentär om offer under Balkankriget. (Textat på skärmen:               
SVT2 ikväll, Dokument utifrån: krigets glömda offer)  
 
Bakgrund Röst: Kriget i Jugoslavien tog slut för snart tjugo år sen. Men för de som överlevde är                  
fasorna långt ifrån över. Mellan 25.000 och 40.000 kvinnor våldtogs under kriget. Varje dag kommer               
nya vittnesmål fram. Nu kämpar kvinnorna för att gärningsmännen ska straffas. I Dokument utifrån              
ikväll: Krigets glömda offer. (Textat på skärmen: Krigets glömda offer) 
 
(Textat på skärmen: Sarajevo, Bosnien nutid) 
(Textat på skärmen: Föreningen Krigets kvinnliga offer, Sarajevo) 
Bakira Hasecic, ordförande i Krigets kvinnliga offer: Min man och mina barn grät. Jag var               
hysterisk och bråkade. En av dem tog med min äldsta dotter till ett annat rum. För att “visa honom”                   
nåt, sa han. Men jag visste att han ljög. En av de andra höll fast mig. Jag slet mig loss och sprang in i                        
rummet. Men de hade redan våldtagit min dotter. De hade slagit henne i huvudet med sina vapen. Det                  
rådde full panik i huset. Mina skrik hördes flera kilometer bort. Jag visste inte att huset var omringat                  
av två led med soldater. Jag såg min dotters blodiga nacke och trodde att de hade halshuggit henne. Vi                   
tog henne till sjukhuset. De klippte av min dotters långa hår och sydde igen såren i huvudet. Jag vet                   
inte hur många stygn de sydde. Hon vet.  
Amela, Bakiras dotter, kontorist: Jag önskar att jag kunde sudda ut den här tiden ur mitt minne. Det                  
bästa en kvinna kan göra är att inte dölja vad hon har varit med om. Det är det bästa hon kan göra. När                       
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en kvinna berättar hur hemskt det var, säger jag: “Du var fyrtio då. Jag var nitton. Meliha var bara                   
tretton”. 
Meliha, kontorist: Jag kan inte beskriva hur det var. Varken böcker eller film kan förmedla den                
känslan. Jag kan inte förlåta. Han knäckte mig och förstörde mitt liv när jag bara ville leva. Där är                   
han. (Pekar på man på bild) Tur för honom att han är död! Jag tänker berätta. Inga politiker, experter                   
eller tribunaler ska stoppa mig från att berätta det som hände. Ska nån sitta i en rättegång och berätta                   
för mig hur det var? 
 
(Bakira och Zlatka sitter i föreningen och för in en dokumentation om Zlatkas berättelse i datorn) 
Bakira: Zlatka, är det här ditt första försök? 
Zlatka, krigsoffer: Ja. 
B: Har du kommer frivilligt för att vittna om vad som hände i Bihac och Drvar? 
Z: Ja 
B: Kan du kortfattat berätta vilka som tillfångatog dig, vilken sida de tillhörde, och vilket läger du                 
fördes till? 
Z: Kamenica i Drvar. Jag blev våldtagen upprepade gånger i fem månader. 
B: Från och med november 1994? 
Z: Ja. Jag har ont där de slog mig , och efter våldtäkterna. 
B: Hur sover du? 
Z: Det känns som att bli våldtagen igen, och jag skriker. 
B: Har du mardrömma? 
Z: Ja. 
 
Bakira: Även om kriget är över sen många år, vet man aldrig när en kvinna väljer att bryta tystnaden.                   
Vi kämpar för rättvisa och sanning, så att det som hände oss inte ska behöva hända igen. Vi har namn                    
på 25.000 personer i vår databas. Levande och döda. 1800 av kvinnorna räknas som civila offer.                
Många bor utomlands, och många vill inte berätta. Våldtäkt är tabu. Efter att vi grundade               
organisationen 2003 har alla vittnesmål vidarebefordras till Haag-tribunalen för registrering så att            
krigsförbrytarna ska kunna åtalas i ett senare skede. 
 
(Textat på skärmen: 1993 inrättades Tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien i Haag i               
Nederländerna. Det är en av FN inrättad specialdomstol för krigsförbrytelser begångna under            
jugoslaviska krigen). 
 
(Textat på skärmen: En krigsstrategi) 
Mirsad Tokaca, chef för Forsknings- och dokumentationscentrum i Sarajevo: Våldtäkterna hade           
ett särskilt syfte. Foca, Gorazde, Visegrad och delar av Sarajevo… När man analyserar det som hände                
där, se man att det inte var en slump. Syftet var att fördriva människor och överta de här områdena.                   
Vill man fördriva en befolkning, finns det olika metoder. Man kan döda, internera och våldta. 
 
(Textat på skärmen: Under jugoslaviska krigen användes massvåldtäkter som en medveten militär            
krigsstrategi.) 
 
Mirsad: Våldtäkt användes vid etnisk rensning. Man kan undersöka olika platser. Här har vi ett hus i                 
Foca (öppnar en mapp på en karta på datorn). Här ägde en våldtäkt rum. Olika hus… olika hus i Foca. 
 

47 



Bakira utför en dokumentation av ett annat krigsoffer och medlem i föreningen Krigets kvinnliga              
offer) 
Bakira: Vad heter krigsförbrytaren som begick våldtäkten? 
Krigsoffer: Jag blev våldtagen och hela min familj blev misshandlad av ---. Hans pappa heter ---. 
B: Var bor han nu? 
K: Idag bor han i Foca som en vanlig civilperson. Som om han inte gjort nåt. 
 
B: Han är ett hot mot offren. De vågar inte flytta hem när förövarna går fria. de kan inte ens få intyg                      
och dokument. Idag lever de här kvinnorna i samhällets marginal eftersom krigsförbrytarna är kvar i               
offentlig tjänst. Särskilt i östra Bosnien, där de jobbar inom polisen. 
Zlatka: Utan medicinerna och läkarna skulle vi inte kunna leva som normala kvinnor. 
B: Får jag titta på dokumenten igen? (Frågar efter Zlatkas dokument) 
Z: (Ger de till Bakira) 
B: Är båda från fångutväxlingen? 
Z: Ja. 
B: Blev du utväxlad i april 1995? 
Z: Ja. 
B: Kan du tänka dig att vittna? 
Z: Ja. Jag vill säga att jag lever, trots det han gjorde mot mig. 
 
Meliha: Så här ser processen ut. Det är såhär vi arbetar med offren när det kommer till kontoren första                   
gången. 
Bakira: Vi ska se om vi kan ta ett foto. (Fotograferar Zlatka) 
 
(Textat på skärmen: Zlatka bor i en by 30 mil från Sarajevo.) 
 
(Textat på skärmen: Vittnesmål) 
 
Zlatka: (Bläddrar bland dokument och visar) Från fånglägret. Från när jag vittnade i Sarajevo. Men               
inte det här… Och den här. Elva män våldtog mig i koncentrationslägret i Kamenica. Dokumenten är                
väldigt viktiga för mig. (Lägger undan dokumenten). De sa att jag skulle göra kaffe åt dem. Jag gjorde                  
inget motstånd, för jag visste vad som väntade. Jag visste vad som skulle hända. Sen gjorde de vad de                   
ville med mig. De våldtog mig. När jag skrek, täppte de till munnen på mig. Med en tygtrasa. Då                   
kunde ingen höra mig. De band mig här… och här. (Visar sina området kring sina handleder). Sen                 
gjorde de vad de ville med mig. De gjorde precis vad de ville. Vad de ville… De tvingade ned mig på                     
knä och våldtog mig. De tog ut mig på kvällen klockan tio. Min mage växte i lägret, som om jag var                     
gravid. Min kropp förändrades av skräcken. De sa: “Om du berättar för nån, kommer vi tillbaka och                 
dödar dig”. Men jag lovar: Jag ska vittna överallt om så krävs. Jag vill inte att en enda kvinna ska bli                     
våldtagen som jag blev. Inte en enda. Torsdagarna var värst. När en var klar, kom nästa. Det är så jag                    
vet att de var elva stycken. Krig är hemskt. Hemskt. 
 
(Textat på skärmen: Att trotsa skammen) 
 
(I föreningen) 
Amela: När man kommer hit, förs man tillbaka till 1992-1995. Vi lever inte i nuet. Tyvärr. Vi gör                  
mycket, men det finns så mycket mer att göra. Vi följer den politiska utvecklingen i hela Bosnien-                 
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Hercegovina. Vi hittar hela tiden nya berättelser som angår oss som offer och som angår vår                
organisation.Vi gör allt. Allt. Vi är sällan hemma. Vi träffar våra familjer några timmar varje dag. 
Meliha: Man har ingen tid för sig själv. 
A: Exakt.  
M: Vi är tillgängliga dygnet runt. 
 
Bakira: (Pratar med sina kollegor) Lite om vårt möte på ministeriet för mänskliga rättigheter och               
flyktingar. Vi hade en bra och artig dialog med dem. De fick höra vad offren hade att säga om den                    
juridiska hjälp som de borde få. Om offren inte kan ta sig till staden där brottet ägde rum måste en                    
begäran göras genom en neutral humanitär organisation, t.ex. en icke-statlig organisation, som inte             
representerar offrens etniska grupp. Nu måste jag faktiskt gå. Jag måste förbereda det här. Meliha, kan                
du göra en kopia? 
Amela: Ta inte med dig några dokument. 
Bakira: Nej då. Dokumentet med mannen frå Haag-tribunalen. 
Amela: (Svarar i telefon) Hallå? Bakira kan inte prata just nu. 
Bakira: (Pratar med sina kollegor) Vi håller kontakten. Ring om det är nåt. 
 
Amela: Hur kan man förlåta? Omöjligt! Man kan känna en viss tillfredsställelse om förövaren blir               
straffad. Alla kvinnor som våldtogs eller utsattes för övergrepp under kriget har diagnostiserats med              
PTSD, posttraumatiskt stress-syndrom. Ingen av våra medlemmar klarar av att leva utan hjälp. När en               
mamma blir sjuk får hennes barn inte allt de behöver. Hon kan inte vara stödjande och kärleksfull mot                  
barn eller make. Blir hon sjuk, mår hela familjen dåligt. Sjuka familjer skapar ett sjukt samhälle. En                 
del kvinnor utsattes för övergrepp tillsammans med sina tolvåriga döttrar. En del struntade i att de                
blev våldtagna så länge deras barn inte utsattes. Många kvinnor blev med barn och hann inte göra                 
abort i tid. Många kvinnor kan inte få barn på grund av våldtäkterna. Det gäller särskilt de unga                  
offren. 
 
Mirsad: Våldtäkterna var inte slumpartade. Det handlade inte om att soldater tillfredsställde sina             
sexuella behov. De sexuella behoven hade i regel inget med saken att göra. Syftet var att tvinga och                  
förnedra kvinnor. Man ville fördriva dem från deras hem och skapa ett slags känsla som de alltid                 
skulle bära med sig. Våldtäktsoffer ses inte som människor i den här primitiva formen av krigföring.                
Därför återkommer det gång på gång, världen över. Tyvärr är det inte bara i Bosnien som kvinnor har                  
behandlats så här primitivt. Prijedor är intressant. En grupp kvinnor härifrån skickades till             
koncentrationsläger. 
 
(Textat på skärmen: Nedgrävda bevis) 
 
Nusreta Sivac, advokat: Jag arbetade som jurist i Prijedor innan jag greps den 9 juni 1992. Jag                 
fördes till koncentrationslägret i Omarska. Som ung juridikstuderande läste jag om lag och rätt. Sen               
började jag arbeta som jurist. Jag läste om olika konventioner som förbjöd krigsbrott, särskilt mot               
kvinnor. Då trodde jag aldrig att nåt sånt kunde hända i mitt eget land och definitivt inte att det kunde                    
hända mig. När allt var som svårast i Omarska insåg jag att allt jag lärt mig hade förlorat sin                   
betydelse. Både juridiska och mänskliga normer hade slutat gälla. Jag trodde att mina juridikstudier              
var förgäves. Inget gällde där. Tusentals människor i alla åldrar internerades i Omarska. Bland de               
fanns 37 kvinnor. Vi kvinnor började dagen med att räkna de döda som hade blivit mördade i lägret                  
under natten. De låg i gräset utanför den vita byggnaden. Den vita byggnaden var en dödens plats                 
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bland de olika byggnaderna. Vad fick kvinnorna gå igenom? All tänkbar tortyr, precis som männen.               
Förutom tvångsarbete utsattes alla kvinnor för sexuella övergrepp. En av de 37 kvinnorna i              
Omarskalägret var studenten Edna Dautovic. Jag kände henne före kriget. Jag var en vän till familjen.                
Hennes mamma Mejra var min vän. Jag såg Edna växa upp. Edna och jag satt fängslade i samma rum.                   
Jag glömmer aldrig dagen då hon valdes ut till en fångutväxling. Först var jag ledsen över att inte jag                   
hade blivit utvald eftersom att jag naivt nog trodde att det skulle ske en utväxling. Jag trodde att                  
männen, Enda och Sadeta skulle föras till de fria områdena. De satt längst fram i bussen. När den                  
körde iväg eskorterades den av uniformerade män.  
 
Mirsad: I områden med massvåldtäkter inträffade även massmord. Här ligger Lisac (öppnar en mapp              
på kartan). En lista med namn. 42 kroppar identifierades och grävdes fram ur massgraven. Bland dem                
Edna Dautovics.  
 
Nusreta: Edna valdes ut till vad som påstods vara en fångutväxling men det visade sig vara ett                 
massmord. 
 
(Textat på skärmen: Lisac-grottan, Bosnien Juli 2000) 
 
Eva Elvira Klonowski, rättsantropolog: Grottan är väldigt besvärlig. Den är nästan tjugo meter             
djup. Grottans golv omges av lodräta väggar. Hela golvet var fullt av döda kroppar. Det blev svårt, för                  
det fanns ingenstans att stå. 
 
I grottan 
Eva: Det här är också hon. (visar en del av ett skelett).  
Kollega: Här är en till kvinna. 
E: Ja. 
K: Det ska finnas två kvinnor här. En lättnad för hennes mamma, Mejra. 
E: Ja. Jag blir överlycklig om deras dna stämmer överens. 
K: Jag är säker på att det här är en kvinna. Ja då, de sitter ihop. 
 
Eva:När jag grävde fram kvarlevorna visste jag att det var Edna eftersom man på Haagtribunalen               
hade sagt att det borde finnas kvarlevor efter 48 män och två kvinnor. Det var informationen som kom                  
från tribunalen. För mig är det viktigt att de ska få tillbaka sina namn. I mitt arbete med kvarlevorna                   
har jag möjlighet att hjälpa till med att ge dem tillbaka sina för- och efternamn så att familjen kan                   
begrava dem. Det viktiga är att de tillbaka identiteten som de blev bestulna på. Mejra och Uzeir hade                  
två barn, Edvin och Edna. Edvin var runt 27 när han blev dödad. Han var också där i Omarska. 
 
Ednas Mamma, Mejra: När dr Eva Klonowski visade mig min Edna höll hon Ednas skalle i sina                 
händer. Äntligen hade jag nått mitt mål. Äntligen hade jag hittat mina barn. Det var en stor lättnad.                  
Jag var… hur ska jag säga? Jag var sorgsen och lycklig på samma gång. Jag fann frid för min egen                    
och för mina barns del. Äntligen fick vi frid. Nu vet jag var de ligger begravda. Jag kan besöka deras                    
gravar. 
Ednas pappa, Uzeir: Våldtagna, våldtagna… Vad ska man säga? Jag önskar att de hade skjutit               
henne. Då hade det känts lättare. Men hon blev torterad först. Att de gjorde så mot henne… De                  
utnyttjade henne och torterade henne på alla sätt. De förstörde henne och gjorde som de ville med                 
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henne. För att dölja allt, mördade de henne och kastade henne i en grop. Allt som de gjorde var                   
planerat. 
Mejra: De trodde inte att nån skulle få veta. Så var det! De våldtog och mördade henne och kastade                   
henne i en grop för att dölja det. 
 
Nusreta: Under Kriget i Bosnien-Hercegovina mellan 1992 och 1995 fanns det förstås också lagar.              
Enligt internationell och nationell lag var våldtäkt strängt förbjudet, och alla överträdelser            
bestraffades. Det fanns alltså lagar som stipulerade straff för våldtäkt. Men i Bosnien-Hercegovina             
bröt man mot både internationella och nationella lagar. De som begick de här grymma brotten,               
framförallt mot kvinnor kunde inte föreställa sig att kriget en dag skulle ta slut och att de då skulle                   
ställas till svars för sina handlingar. 
 
(Textat på skärmen: krigets vansinne) 
(Textat på skärmen: Sarajevo nutid)  
 
Vasvija Vidovic, advokat (Sarajevo): Här i Grbavica blev även människor på höga            
samhällspositioner våldtagna. 1993, när Krigsförbrytartribunalen i Haag inledde sitt arbete blev jag            
anlitad för att arbeta som kommunikatör. Vi försåg först åklagarna i Haag med mycket bevismaterial               
om våldtäkter. Vi kontaktade människor i olika områden för att kartlägga olika beteendemönster i              
kriget. Historier om våldtäkter spred sig som en flodvåg och när soldaterna vid fronten fick höra dem                 
trodde de på dem och blev hämndlystna. Det gjorde att krigspsykosen bara fortsatte. Våldtäkterna              
började tidigt i kriget och fortsatte tills kriget var slut. 
 
(Textat på skärmen: Under 1425 dagar präglade hunger och skräck vardagen i det belägrade Sarajevo.               
När våldtäkt användes som ett vapen i kriget hyllade den belägrade staden den kvinnliga skönheten). 
 
(Textat på skärmen: Miss Belägrade Sarajevo 1993, skönhetstävling) 
 
(Textat på skärmen: För en kort stund uppmärksammade världen att kvinnor var offer i kriget.) 
 
(Textat på skärmen: Zlatkas hem nutid) 
 
(Textat på skärmen: Livet efter kriget) 
 
Zlatka: Ramo tar väl hand om mig. Jag träffade honom för sex, sju år sen. Vi pratar om det jag har                     
varit med om, och hur det var. 
Ramo, Zlatkas partner: Livet här i Bihac är svårt. Det är svårt att klara sig utan inkomst. Det här                   
handlar om lägren och våldtäkterna (Bläddrar igenom dokument). Jag önskar att hon kunde få lite               
mer. Det vore bra för oss båda. Om hon kunde få 100-150 euro, skulle det bli lättare för mig. Då                    
skulle jag inte behöva arbeta. Hon får hjälp från centret. Om de inte hjälpte henne, skulle hon inte ha                   
någonting. Våldtäkt ses som nåt skamligt. Hon ser saker. Sånt man aldrig kan glömma. Det kommer                
tillbaka hela tiden. Det är därför hon är ledsen. Hon är ledsen och behöver vila. Hon är stressad. Hon                   
behöver få lugn och ro. Hon borde inte vara orolig, men hon svimmar utan anledning. Igårkväll, när vi                  
tog en promenad, svimmade hon. Allt har sina skäl. Det borde kunna gå att skipa rättvisa. Det är svårt.                   
Lagen är inte bra här. 
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(Textat på skärmen: kvinnohjälpen, lokal förening) 
 
Zlatka: Jag fick det här av läkaren (ger ett dokument) 
Anita Ramulic, frivilligt arbetande advokat: Har de sociala myndigheterna bedömt din           
arbetsförmåga? 
Z: Nej. 
A:Har ingen nämnd bedömt din arbetsförmåga? 
Z: Nej. 
A:De borde bedöma ditt handikapp. 
Z: Jag har kanske nåt sånt papper. 
A:Zlatka, jag undrar hur du vet vilket papper som är vilket. Du kan inte läsa, eller hur? 
Z: Nej. 
A:Hur vet du vilket papper som är vilket? 
Z: Kvinnan i Sarajevo tog hand om det förut. 
A:Vad jobbar du med nu? 
Z: Jag håller höns. 35 stycken. 
Du sköter allt, eller hur? 
Z: När jag är ute hjälper min man till. 
A:Jag ska göra allt för att hjälpa dig. Som du vet har det gått 20 år sen den tråkiga händelsen så brottet                      
kommer att preskriberas.  
 
Anita: Det här dokumentet visar att Zlatka har fått status som krigsoffer. Förövaren har dömts för                
brott mot mänskligheten, men inte för våldtäkt trots att hennes vittnesmål visade det. Zlatkas fall visar                
att staten inte erbjuder någon hjälp åt kvinnor som blev våldtagna under kriget. Lagen ger dem bara                 
rätt till en liten ersättning. Men det är bara plåster på såren. Hon kommer aldrig få sinnesfrid igen. 
 
Nyhetssändning: En domstol i Sarajevo frikände idag --- för krigsbrott begångna i Visegrad 1992.              
Domstolen slog fast att den tilltalade inte hade våldtagit två bosniska kvinnor 1992. Orsaken till den                
friande domen var motsägande vittnesmål. Den tilltalade var försatt på fri fot och infann sig inte i                 
domstolen. 
Person som gör ett uttalande i sändningen: Hemskt. Rättvisan har förlorat. Det är förnedrande och               
vi kan få se fler såna fall. Vi kan inte låta oss nöja med och blunda för det här. Det är ett hån mot                        
offren. 
 
Anita: Sammanlagt har bara omkring 100 fall prövats i domstol i Haag och i Bosnien och omkring                 
25.000 kvinnor våldtogs under kriget. Det är sorgliga och skamliga siffror. 
 
Vasvija: Varken före detta Jugoslavien eller dagens Bosnien-Hercegovina erbjuder offren nån juridisk            
hjälp. Det är en stor svaghet i systemet. Andra fall har getts högre prioritet än våldtäkterna. När                 
tribunalen slutade väcka åtal, slutade man även här. Det är tveklöst så att man försöker skydda de                 
ansvariga. 
 
(Textat på skärmen: Krigets våldtäktsoffer tror att politikerna helst vill att de ska hålla tyst om det som                  
hände.) 
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Bakira: De pratar mer om vädret än om kvinnor som krigsoffer. Alla politiker utnyttjar oss. De pratar                  
mer om vädret här! (Svarar på ett telefonsamtal) Ursäkta mig? I min organisation har vi även serbiska                 
och kroatiska kvinnor. Vi diskriminerar inte. Alla kvinnor är på nåt sätt Bakira, oavsett vad de heter.                 
Men krigsförbrytare kallas bara en sak, “krigsförbrytare”. Tack. Hejdå.  
(Spelar upp ett röstmeddelande) 
Personen som lämnat meddelandet: Jag kan inte berätta för min man. Jag har mardrömmar om hur                
en soldat håller en kniv mot min hals och våldtar mig. Snälla, hjälp mig. Hälsningar från Alma. 
Bakira: En kvinnas röst. Ett krigsoffer. (Går och sätter sig bland sina kollegor och räcker amela ett                 
dokument) 
Amela: Det är ett fotomontage. 
B: Nej då. Nej. Alla vittnesmål finns på nätet. Vi fick dem efter två dagar. Nu ska vi sätta stopp för                     
det här.  
 
Bakira:Jag är glad att jag har den här bilden. Han har kränkt hela min familj. Jag lever för den dag då                     
jag får fråga: “Varför gjorde du så mot mig?” Jag vet svaret. Det var på grund av min etnicitet. 
 
(Textat på skärmen: En liten upprättelse) 
(Textat på skärmen: Utanför tribunalen i Haag, Nederländerna) 
 
Bakira:Vi, offren och deras anhöriga är här för att höra domen mot Milan och Sredoje Lukic. Vi                 
hoppas att Haag-tribunalen ska slå fast livstidsdomen mot Milan Lukic och att Sredoje Lukic får sitt                
straff skärpt till livstids fängelse. Det skulle kännas bra för oss som offer. Min man stöttar mig hela                  
tiden. Utan honom hade jag inte orkat. Det här är en del av min terapi. Jag kämpar för sanningen och                    
för att andra ska slippa uppleva det här. 
 
(Textat på skärmen: Dom meddelas efter Milan och Sredoje Lukics överklagande december 2012) 
 
Åklagarsidan: God dag, ärade domare. Detta är mål nr IT 9832/18: Åklagarsidan mot Milan Lukic               
och Sredoje Lukic. 
Domare: Milan Lukic, kan du följa förhandlingarna på ett språk du förstår? 
Milan Lukic: Ja, det kan jag 
Domare: Sredoje Lukic, kan du följa förhandlingarna på ett språk du förstår? 
Sredoje Lukic: Ja, herr ordförande. Det går bra. 
 
Bakira: För mig är det jobbigaste att Milan Lukic som våldtog hundratals flickor och kvinnor inte                
blev åtalad för massvåldtäkterna, trots att många av oss ställde upp och vittnade, även i andra mål mot                  
honom. Inte en enda gång nämns ordet “våldtäkt” i åtalet. Milan Lukic tog mig till källaren. Han                 
förgrep sig sexuellt på mig, medan Sredoje Lukic stod bredvid. Milan hade en kniv i ett band runt                  
handleden. Han snurrade kniven så snabbt att den for åt alla håll. Han sa: “ta kniven eller mig”. Sen sa                    
han: “Tillfredsställ mig, annars dödar jag din man och din familj”. Jag kände Milans familj före kriget.                 
Jag kände Milan som barn. Jag hjälpte alltid hans familj juridiskt, särskilt hans nu döda farmor. Han                 
kom till Visegrad först under kriget. Det dröjde innan jag kände igen honom. 
 
(Textat på skärmen: Den 20 juli 2009 fann rättegångs kammaren Milan Lukic skyldig förföljelse,              
mord, utrotning och andra inhumana handlingar som anses vara brott mot mänskligheten, liksom             
mord och grymheter som klassas som brott mot krigets lagar i samband med sex separata händelser.                
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Appellationskammaren avslår Milan Lukics överklagande. Det finns inget mer att undersöka.           
Förhandlingarna avslutas. 
 
Bakira: Skamligt! Åtalet nämner inte massvåldtäkterna av bosniska kvinnor av vilka jag är en.              
Straffets längd är inte alltid viktigast. Stigmat är också viktigt. Men Milan Lukic varken fälldes eller                
åtalades för ens fem procent av de brott han begick. 
 
(Textat på skärmen: 25.000-40.000 kvinnor våldtogs under kriget i Bosnien. Bara 61 krigsförbrytare             
har dömts för våldtäkt.) 
 
Vasvija: Tyvärr har det internationella samfundet använt Haag-tribunalen för att lösa olika politiska             
konflikter. Man har försökt att fördela skulden jämnt mellan bosnier, kroater och serber. Våldtäkterna              
blir förstås inte så intressanta i det perspektivet så de sopas under mattan. Det visar på en bristande                  
förståelse för frågans vikt både för kvinnor på Balkan och i övriga världen. 
 
Bakira: Det känns som om de helst skulle vilja att alla vi offer bara dog över en natt. Då kunde de                     
glömma allt och säga: “Fred, fred, fred. Ingen är skyldig!”. Men så länge ett enda offer, en enda                  
kvinna, är vid liv tänker vi inte tillåta att brotten glöms bort eller förblir ostraffade. Varje dag höjer vi                   
rösten för att våldtäkt och sexuella övergrepp ska prioriteras när man åtalar krigsförbrytare. Men som               
det är i Bosnien idag, med vårt sätt att åtala krigsförbrytare, kommer det att dröja tusen år. 
 
Vasvija: Om militära befälhavare åtalades som ansvariga för massvåldtäkter skulle de i framtida krig              
lägga större vikt vid att disciplinera och straffa sina soldater. Men hur ska det gå till när själva brottet                   
är en del av krigsstrategin? 
 
Bakira: Det här är trauman som man lever med, sover med och vaknar med. Det finns ingen                 
medicinsk behandling som kan “sudda ut” dem ur minnet. Det är bland det värsta man kan uppleva                 
och överleva som kvinna. Det värsta är bristen på rättvisa, för utan rättvisa får vi aldrig tillbaka vår                  
självbeaktning och sinnesfrid. Så känner alla kvinnor.  
 
(Textat på skärmen: Massvåldtäkt används än idag som en strategi i krig. 40.000 i Liberia, 60.000 i                 
Sierra Leone, 250.000- 500.000 i Rwanda och 200.000 i Kongo. Kvinnor som har våldtagits i krig                
väntar fortfarande på att rättvisa ska skipas. Filmarna tackar de kvinnor som hade mod och styrka att                 
medverka i dokumentären.) 
 
 
 
 
 
 
5.2 Radioinslag De osynliga barnen 
Deltagare: 
Semsudin Gegic, regissör 
Alen, barn till våldtäktsoffer och krigsförbrytare 
Bakira Hasecic, Ordförande i organisationen “Kvinnor- krigets offer” 
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(...)- personen som intervjuas pratar bosniska 
 
På biograf Cinema Citys balkong servering berättar Semsudin Gegic hur han stod ungefär 50 meter               
från platsen där vi sitter nu mitt i Sarajevo, när han fick höra om bussen med kvinnorna som var på                    
väg till stan. Det var krigsåret 1992. (...) De sa att ombord på bussen fanns 50-70 gravida våldtagna                  
kvinnor som kom från den del av landet som då kontrollerades av den så kallade serbiska republikens                 
armé. Semsudin Gegic, som då arbetade för bosnisk tv, säger att han och kollegorna hellre hade                
träffats av en granat än att få i uppdrag att försöka prata med dem här kvinnorna. (...) Dagen därpå                   
kom fler, en av dem bad om Semsudin Gegics hjälp. I juni den sommaren hade hon våldtagits av en                   
bosnien-serbisk soldat i staden Miljevina i sydöstra Bosnien-Hercegovina. Hon hölls kvar i fyra             
månader så att det skulle vara för sent för en abort, och blev sen fångutväxlad berättar Semsudin                 
Gegic. (...) Den 23 februari 1993 födde hon en pojke utan att titta på honom, utan att vilja ge honom                    
mjölk. Hon bara lämnade honom på sjukhuset. Pojken fick namnet Alen och adopterades bort till en                
anställd på sjukhuset och hans familj. Först som tioåring fick han reda på sin bakgrund. Tillsammans                
med filmaren Semsudin Gegic, som hållit kontakt både med mamman och pojken sen kriget,              
bestämde Alen sig för att berätta. Han hade sett en film på tv om ett liknande öde i Italien och tänkte                     
att om han berättade och historien visades på tv så skulle kanske dem som sa elaka saker till honom                   
sluta med det, berättar Semsudin Gegic. (...) Men det var bara internationellt som den första filmen om                 
Alen blev uppmärksammad. I Bosnien-Hercegovina möttes den med tystnad efter premiären 2005.            
Idag är Alen 22 år. Det händer att han fortfarande blir kallad för Serbisk horunge, säger Semsudin                 
Gegic. (...) 
 
I en kontorslokal på nedre botten av ett bostadshus en bit från Sarajevos centrum hänger bilder på                 
män, dömda för våldtäkt under kriget i Bosnien-Hercegovina som pågick 1992 till 1995. Vid ett runt                
bord sitter Bakira Hasecic och röker cigaretter av märket Drina, som också är namnet på floden som                 
rinner genom hennes hemstad Visegrad i sydöstra Bosnien-Hercegovina. Hon har sitt hus kvar där              
men har aldrig flyttat tillbaka efter kriget. (...) Du kan säkert föreställa dig hur det känns att återvända                  
dit och se att de personer som dödade dina familjemedlemmar, som våldtog, fortfarande går fria. De                
tittar på dig, till och med skrattar åt dig. Förnedringen fortsätter, men vad kan man göra? Inte döda                  
dem... Det enda du kan göra är att höja din röst och kräva rättvisa. Bakira Hasecic är ordförande för                   
organisationen “Kvinnor-Krigets offer” som arbetar med just det, att nå rättvisa för de kvinnor, flickor               
och män som våldtogs under kriget. En av männen som våldtog Bakira Hasecic under kriget har                
dömts för sitt brott. De andra går fortfarande fria säger hon. Bakira Hasecic säger att det har blivit                  
meningen med hennes liv, att få dem dömda. (...) Men ett problem säger hon är att många av dem som                    
våldtogs inte vågar träda fram. Dels på grund av skammen, men också av rädsla. (...) De minns                 
fortfarande vad förövarna sa: “berättar du det här så dödar vi dig”. Vår organisation hotas nästan                
dagligen. Skulle vi rapportera om alla hot till polisen, skulle vi inte göra annat säger Bakira Hasecic. 
 
Efter den första filmen om pojken Alen ställdes hans pappa inför rätta och dömdes till fem och ett                  
halvt års fängelse. Efter ett år släpptes han ur fängelset. Då hade han i domstolen sagt att han var villig                    
att träffa sin son, om sonen tog kontakt med honom. Men när Alen sen tog kontakt sa pappan nej. Den                    
andra filmen om Alen hade premiär i våras och handlar om hans försök att träffa sina biologiska                 
föräldrar och ställa frågorna hur och varför? Regissören Semsudin Gegic beskriver våldtäkt som ett av               
de mest utstuderade vapnen i krig. (...) Att fysiskt bokstavligen infiltrera fienden och sen tvinga offret                
att sen föda barnet. En del kvinnor begick självmord hellre än att föda, säger Semsudin Gegic. Några                 
barn dödades. Andra adopterades bort. ingen vet hur många dem är. Man beräknar att mellan               
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20-50.000 kvinnor våldtogs under kriget i Bosnien. Våldtäkt är nu klassat som ett krigsbrott. Genom               
sina filmer vill Semsudin Gegic ge barnen som föddes en röst. (...) De har inte gjort något fel. De har                    
rätt till sina liv och staten har ett ansvar att ta hand om dem, säger han. Alens biologiska mamma bor i                     
USA nu och har två andra söner. Efter filmens premiär bad hon regissören att ge Alen hennes                 
telefonnummer. (...) De skulle ha träffats för bara några dagar sen säger han. Men allting kom tillbaka                 
till henne. Hon började medicinera igen och nu har vi skjutit upp mötet en månad. Semsudin Gegic                 
tror att något håller på att hända i Bosnien-Hercegovina när det gäller inställningen till dem här barnen                 
och till våldtäktsoffren. Till skillnad från den första filmen om Alen, har den nya mötts med starka                 
känslor när den visats i Bosnien. (...) Fler och fler människor säger: “Låt oss stödja dem här barnen,                  
låt oss hjälpa dem att säga att det här är jag. Jag är den jag är. Det är inte mitt fel”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Artikel The story of Nusreta Sivac 

The story of Nusreta Sivac 

Not long after Serb forces took control of the town of Prijedor, in the northwest of Bosnia and                  

Herzegovina, the life of Nusreta Sivac took a tragic turn.  
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In April 1992, Nusreta, a Bosnian Muslim judge, was         

informed by a group of Serb soldiers that she could no longer work at the Municipality Court.  

She recalled how fearful she was of the uncertainty that lay ahead. “I thought that was the                 

worst thing that could ever happen to me and later I realized that was only an introduction to                  

the worst thing that could ever happen to a human being.” 

Nusreta spoke of her ordeal at one of the side events of the Durban Review Conference                

entitled “Voices- Everyone affected by racism has a story that should be heard”. 

She described what happened. During that time, Muslims and Croats who constituted other             

components of the population in Prejidor, were subjected to limited freedom of movement.             

They were forced to wear white arm bands and to display white flags outside their windows.                

Houses owned by Muslims and Croats were looted and burned and their owners were taken               

to concentration camps in Keraterm, Omarska, Prijedor and Trnopolje. 

Two months after Prijidor was taken, Nusreta was summoned for what she thought would be               

questioning at the police station, but instead found herself ushered onto a bus escorted by               

Serb military. It was only when she arrived at the destination that she realised she had been                 

taken into a concentration camp in the mining town of Omarska. 

Nusreta was one of the 36 women and some 3500 men in the camp. “Sometimes an entire                 

family would be detained”, she recalled, “but they could not be together as men and women                

were separated.”  

She remembers poor sanitary conditions and the inhumane treatment of detainees at the camp              

who received only one meal a day and were frequently beaten and tortured. The rooms the                

women slept in were used for questioning during the day. “Every day, detainees were              

questioned, during which they were beaten and tortured, and we would hear them scream,”              
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she said. “When we would come up to our rooms to sleep, we had to clean the rooms first                   

because there was blood everywhere.”  

Closing her eyes, Nusreta recalled her daily routine for the two months she was detained at                

the camp. She would start her day counting the number of people who had been killed during                 

the night. “We would see them on the grass in front of the ‘white house’… where the worst                  

torture was committed. The killed men would be placed in the trucks and they would be taken                 

somewhere. In Omarska, persons were dying mostly of torture.” 

Nusreta and the other women had to work and clean and do everything they were asked by                 

the camp guards. “The worst were the nights for women,” she said, “because the guards               

would come to the rooms and take us somewhere in the camp and rape. That happened on a                  

regular basis.”  

In early August 1992, the Red Cross and European press visited the Omarska concentration              

camp. It was shut down immediately after. “Five of the women did not survive Omarska,”               

Nusreta said, “Four of them were later found in a mass grave and one is still missing.”  

Nusreta lived to tell of the Omarska atrocities and testified at the International Tribunal at               

The Hague. “I know that many of the women did not talk about their experience because it is                  

extremely difficult to think and talk about it, even for me today, but I have to be strong and to                    

let my voice be heard.” 

She eventually returned to Prejidor but never got her job back at the Municipal Court. 

Nusreta expressed concern that some of the perpetrators of the crimes walk free.  

She believes that the majority of society does not acknowledge what happened in the camps               

and that over half a million Bosnian Muslims remain as refugees outside their home country               

and cannot return. 

“We should never close our eyes to what happened. We should condemn it and never allow it                 

to happen again”, Nusreta concluded. 
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Friday, 26 June is the UN’s International Day in Support of Victims of Torture: a               

reminder of the global community’s commitment to the eradication of torture and other             

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 23 June 2009 
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