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Ship to Bosnia
NU BYGGER VI

Av: Leif JANSSON och Arne RUTH

Nu bygger vi, kära vänner, ett förenklat Solidarity House. Vi sviker inte vårt löfte.

Demokrati är ju faktiskt grundat på
en idé om vänskap. Den vänskapen
har vi utvecklat genom åren till-

sammans med byborna i gruvbyn Lipnica.
Med god vilja och enade krafter ska vi slut-
föra detta projekt.

Ship to Bosnia fick sitt namn efter fartyget
M/S Havängs resa med insamlade förnöden-
heter till Bosnien 1995. Kriget pågick då allt-
jämt. Men vi som stått för insamlingen såg att
det fanns hoppfulla tecken. Vi bestämde oss
för att samla in pengar till ett medborgarhus,
Solidarity House, i gruvbyn Lipnica nära
Tuzla i nordöstra Bosnien. Där levde männis-
kor fortfarande i fred med varandra oavsett
etnisk bakgrund.

Den politiska utvecklingen har visat att vi
valde rätt. Då var det bara Tuzlaregionen som
styrdes av ickenationalistiska partier. Idag har
ickenationalistiska krafter makten på en rad
ställen i Bosnien. Tuzlas f.d. borgmästare (nu-
mera ordförande i kantonen), Selim Besla-
gic, har från starten helhjärtat stött Ship to
Bosnia.

När vi startade projektet var Bosnien i cen-
trum för mediers bevakning. Sedan dess har
uppmärksamheten flyttats till andra delar av
världen.

Vi har nu tvingats inse att vi överskattat
våra möjligheter att skaffa resurser. Vi kan helt
enkelt inte bygga Solidarity House i den form
vi från början tänkt oss, så som det ritades av
vår vän, avlidne arkitekturprofessor Bengt
Edman.

I dialog med byborna har vi diskuterat fram
en billigare lösning.
Husgrunden, finan-
sierad av Ulf Lun-
dell, finns redan.
Det nya huset inne-
håller de nödvändi-
ga funktionerna: ett
stort mötesrum, IT-
café för ungdomar-
na, biblioteksverk-
samhet, rum för
barn, kvinnor och
pensionärer. Det
har tagits fram av en
grupp arkitekter un-
der ledning av
Ralph Erskine, och
vår byggnadsin-
genjör Helmut Jun-
kers ansvarar för
bygget.

Kontakta Ship to Bosnia
i första hand på mail:

shiptobosnia@nada.kth.se
eller fax: 08 - 462 93 84.
Ring annars på telefon:

08 - 462 05 32.
Läs mer om oss på vår hemsida:

www.shiptobosnia.se
Adress:

Ship to Bosnia, Ragvaldsgatan 14
118 46  Stockholm

Postgirokonto: 90 06 35-4

I budgeten ligger ett bidrag på 500.000 kro-
nor från ABB, och lika mycket kommer från
Radiohjälpen till barn- och ungdomsdelen i
huset. Slutmålet är två miljoner. Vi kommer
att kunna bygga för en mindre summa än så,
men ju mer pengar vi har, desto bättre blir
Huset. Vi har gjort en noggrann plan för hur
insamlingen ska gå till. Kampanjen kommer
att kulminera den 30 april i år vid Valborgs-
mässofirandet på Riddarholmskajen, och
den 22 april hålls en konsert i Allhelgonakyr-
kan på Södermalm.

Ship to Bosnia har inte ambitionen att lösa
de politiska problemen på Balkan. Men vi
utgår från en enkel sanning: de flesta männis-
kor vill inte ha krig. De vill kunna leva tillsam-
mans, oavsett etnisk bakgrund, klass och kön.
Idén med Solidarity House är att invånarna i
Lipnica ska känna att alla vinner på öppenhet
och samarbete, att det finns en framtid som
rymmer både symbolvärde och vardagsskoj.

Och att vi tillsammans kan bidra till ett multi-
kulturellt Europa.

I väntan på husbygget har Ship to Bosnias
insats utvecklats till ett vänskapsprojekt med
band till svenska folkrörelser, politiska partier,
ideella organisationer, företag och många en-
skilda.

Svensk kultur har gått in i bosniska barns
hjärtan genom Sven Nordkvists Pettson och
Findus som bildat underlaget för en musikal
på bosniska med 18 barn i rollerna. Ett utbyte
mellan Lipnicaskolan och en Stockholmssko-
la har resulterat i en bok. Ship to Bosnia har
byggt en bollplan och har arrangerat kurser
för ungdomar i datateknik, engelska och mu-
sik. Vi har öppnat en verkstadsskola för ung-
domar. Vi har anordnat kurser i småföretagan-
de för kvinnor och resor för pensionärer till
RS och Budapest.

Byrådet Open Society Lipnica arrangerar
med bidrag från Sida framgångsrika konfe-
renser om demokrati och mänskliga rättighe-
ter och bygger därigenom upp ett månget-

niskt nätverk på
hela Balkan, för
fred, demokrati och
försoning.

Alla dessa verk-
samheter visar på
behovet av Soli-
darity House.

Därför vädjar vi
till er, vänner till
Ship to Bosnia: bi-
dra till slutspurten
under våren 2002!
Bidra med pengar,
idéer, arbete, ert
nätverk. Vi behöver
Din insats för att nå
insamlingsmålet!

Vi får inte svika
vårt löfte. Nu byg-
ger vi huset. c

Representanter av Ship to Bosnia med ungdomar från Lipnica har besökt
Bosnien och Hercegovinas kvinnoriksförbund den 8 mars 2002.


