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MAIDA, EN BOSNISK KVINNA
Ekström, Kerstin: ”Kvinna i Sverige - porträtt av åtta flyktingkvinnor”, Carlson Bokförlag,
Stockholm, 1995. Vi har valt ett utdrag om Maida Ackar från Cajnice i Bosnien och Hercegovina.

Maida Ackar berättar om staden där
hon växte upp, om sitt landskap.
Rösten värker av längtan.

- Många turister kom för den höga luftens
skull, säger hon, den ansågs vara mycket häl-
sosam.

I hennes leende skymtar sorg och vemod.
- Staden jag talar om, Cajnice, ligger två mil

utanför Gorazde i Bosnien.
Vi var 13 000 människor som bodde där.
Maida föddes 1963. Hennes mamma var

sjuksköterska, pappa hade bokhandel, hon
har en äldre syster.

- Min barndom var trygg, jag sjöng i kör,
fiskade med pappa, lärde mig reparera bilar
och dansade i en folkdansgrupp. Men som
liten var jag aldrig nöjd, jag ville alltid ha mer,
fler kläder, mer leksaker. Pappa sa vi måste
spara, han drömde om ett hus, ett helt liv spa-
rade han. År efter år. Maida ler.

- Pappa byggde ett vackert trevåningshus
med en stor trädgård. Hela familjen bodde till-
sammans, mina föräldrar, min syster, jag och
vår familj. Idag vet vi inte vem som bor i vårt
hem, två dagar efter vi flydde, plundrades hu-
set.

Idag är Cajnice en serbisk stad.
Maida tänder en cigarett, blåser ut röken,

hostar.
- Kriget i Bosnien har lemlästat, mördat tu-

sentals människor. Den etniska rensningen har
inneburit tortyr, försvinnanden, koncentra-
tionsläger. Människor har fördrivits från sina
hem, hus har beslagtagits eller bränts ner. Eu-
ropa har sett på. Maidas ögon utstrålar smärta.

- Innan vi dör måste vi återvända, fast ib-
land undrar jag om det kanske inte vore bättre
att låta bli... om vi ändå hade haft ett fotografi,
ett enda.

Maida menar att det sker en snuttifiering av
krigets vardag, helhetsbilden saknas. Det görs
för många expertanalyser och tvärsäkra utta-
landen.

- Hur kan ni veta, säger hon, när vi inte själ-
va gör det?

Kanske började allt när Tito dog? I trettiofem
år, från 1945-1980 styrde han Jugoslavien.

- Tito höll ihop alla nationaliteter, säger
Maida. Ungrare, rumäner, ryssar, montenegri-
ner, kroater, serber, muslimer och albaner. När
han avled 1980 ville alla republiker bli själv-
ständiga. Serberna förberedde sig tidigt, de
fick makten över militären, vapen, ockupera-
de flera radio- och tv-stationer. Städer dela-
des upp, några blev serbiska, andra kroatiska
eller muslimska.

”... Att vara kvinna i Sverige.
Vilka kunskaper och erfarenheter bär

man med sig från hemlandet? I Hur har
uppbrottet påverkat den egna identiteten,
yrkesrollen och familjemönstret?

Tankar, känslor och drömmar? Religio-
nens betydelse? Hur har livet i det nya
landet gestaltat sig och vilka tankar har
man om framtiden?

Det är sådana frågor Kerstin Ekström
ger svar på i sina kvinnoporträtt. Hon är
både fotograf och skribent och har tidi-
gare gett ut Det Förlovade Landet, en bok
om flyktingbarn i Sverige. Med sin inter-
nationella erfarenhet och sitt starka en-
gagemang i människorättsfrågor ger hon
oss levande bilder av de kvinnor hon mött.
Hon förmedlar också en bild av deras
hemländer...”

Ingrid Tyrberg

- När serberna tog makten överlämnade den
muslimska befolkningen sina vapen men i fe-
bruari 1992 började man skjuta om nätterna.
Soldater trakasserade människor i deras hem.
”Vi vet ni har vapen, att ni tillhör ett muslimskt
parti.”

- Fientligheterna trappades upp, säger Mai-
da, muslimer miste sina arbeten, pojkar på fjor-
ton, femton år fördes bort. Ingen visste vart.

Nu var det bara en tidsfråga.
- Min man är serb, inkallelseordern kunde

komma när som helst. Han skulle bli tvingad
att döda muslimer, mitt folk. När grannen
greps förstod vi att det fanns ingen utväg, vi
måste fly.

I gryningen 18 maj 1992 lämnade Maida och
hennes familj sitt hem. På gränsen mellan Bo-
snien och Montenegro stoppades de. Den
serbiske gränspolisen skakade på huvudet.

- Gå tillbaka.
Maida bar sin yngsta dotter i famnen.
- Vi kan inte återvända.
- Det är inte mitt problem.
- Har du barn?
- Tre och ett år gamla.
- Mina barn är lika gamla, har du mjölk till

dina?
- Jo.
- Mina barn har inget att äta.
Gränspolisen betraktade henne. Maida tit-

tade på honom.
- Passera, sa han till slut.
De andra som kom efter i kön släpptes inte

igenom.
Några dagar senare nås familjen av nyhe-

ten, över hundra människor i Cajnice har mör-
dats, bombats ihjäl eller knivskurits till döds. I
en närliggande stad har handikappade barn
på ett barnhem mördats. Det talas om tusen-
tals våldtagna flickor och kvinnor. Maida rör
mekaniskt i kaffekoppen, tårarna tränger upp.
I bakgrunden hörs flickröster, hennes döttrar
leker i köket. Hon fortsätter.

- Vi reste vidare till Makedonien. Medan vi
väntade på att få någonstans att bo, tvinga-
des vi leva på gatan, vi kunde inte köpa mat,
det gick inte att växla våra bosniska pengar.
En kväll började det regna.

- Nina, min femåriga dotter, grät, hon var
otröstbar.

En kvinna från ett hus i närheten kom fram,
frågade om flickan var hungrig. Hon hade med
sig en bit choklad och ett glas mjölk. ”Mitt
barn vill inte äta.” ”Jag har inte plats för er alla
men kom om du behöver bada eller byta blö-
jor på barnen.” Maida ler... !

- Tito höll ihop alla nationaliteter, säger
Maida. Ungrare, rumäner, ryssar, montenegri-
ner, kroater, serber, muslimer och albaner. När
han avled 1980 ville alla republiker bli själv-
ständiga. Serberna förberedde sig tidigt, de
fick makten över militären, vapen, ockupera-
de flera radio- och tv-stationer. Städer dela-
des upp, några blev serbiska, andra kroatiska
eller muslimska.

Maida suckar.
- Politiker leker med människors liv, manipu-

lerar, drar i trådarna. Men det är inte de som
dör, inte de som tvingas fly.

Ingen trodde att kriget skulle komma till den
lilla staden Cajnice i östra Bosnien. Invånarna
levde i fred med varandra, serber och muslimer.

”Politiker leker med människors liv, manipule-
rar, drar i trådarna. Men det är inte de som dör,
inte de som tvingas fly”, säger Maida Ackar.


