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Činjenice

u siromašnim zemljama. Npr., 35
posto žena na Novom Zelandu
izjavljuje da su poneki put istuče-
ne od svog partnera. Odgovara-
juća cifra za Zimbabve je 17 posto.

Jacquelyn Campbell smatra da
je Švedska daleko napredovala
što se tiče zakonodavstva protiv
nasilja nad ženama. Ali u zdrav-
stvu postoje nedostaci.

– Zdravstveno osoblje mora ru-
tinski pitati da li dolazi do nasilja
nad ženama ili se primoravaju na
seks. Inače je rizik očigledan da
se zlostavljane žene ne registruju
i da se liječe samo njihove fizičke
ozljede, kaže ona.

Jacquelyn Campbell vidi opas-
nost u tome da sve manje vodi-
mo brigu jedni o drugima. Ako
komšije i ostale osobe unaokolo
zatvaraju oči, raste rizik da zlos-
tavljana žene ne dobije pomoć.

– Postoji tendencija, naročito u
industrijalizovanom svijetu, da je
ono što se događa u kući privat-
nost i da se ljudi ne žele miješati.
Ali, to je baš ono što moramo ra-
diti, kaže Campbell.

Urađeno je više studija o
tome koliko je žena izlo-

ženo nasilju od svojih muževa.
Istraživanja su vršena više puta
tokom 90-tih godina i pokazuju
da udio žena koje su neki put
bile istučene od svojih muževa
varira od 16 do 58 posto. U Ni-
karagvi i Turskoj je najgore, jer
preko polovine žena kazuje da
su bile tučene. U USA je udio
22 posto, Kanadi 29, Njemačkoj
28,5, Švicarskoj 21, Velikoj Bri-
taniji 30, Novom Zelandu 35,
Kambodži 16, Kini 35, Egiptu 35,
Zimbabveu 17, Kolumbiji 19, Či-
leu 26 i Meksiku 30.

U jednom broju zemalja je ta-
kođe istraživano i da li su žene
redovno zlostavljane ili da li su
zlostavljane posljednje godine.
Gdje je udio zlostavljanih niži,
može se tumačiti da ih je mno-
go imalo sreću izaći iz veze u
kojoj su bile tučene. U npr. Ka-
nadi 3 posto kaže da su bile
istučene posljednje godine, u
USA preko 1 posto, Švicarskoj
6 i Velikoj Britaniji 12 posto. U
Nikaragvi 27 posto žena izjav-
ljuje da su redovno tučene.

Izvor: Profesor Jacquelyn
Campbell, John Hopkins Uni-
versity School of Nursing, Balti-
more. (TT)

Utbildad jurist från Sarajevo som sätter ungdomsfrågorna högt

HON FLYDDE UNDAN
KRIGETS BOSNIEN

För tio år sen flydde hon
undan granatbombarde-
manget över Sarajevo för att

rädda livet på sig själv och sina två
barn. Nu är hon svensk medbor-
gare och har engagerat sig i poli-
tiken. I höst kan hon komma in i
Burlövs fullmäktige för soci-
aldemokraterna.

– Det har förstås varit en stor och
svår omställning. Men jag har rotat
mig i Burlöv nu och jag vill vara en
del av samhället, tycker det är vik-
tigt att engagera sig, säger Selma
Kamberović.

Hon kommer från Bosnien. Som
tiotusentals andra tvingades hon
bort från sitt hem när det skonings-
lösa, grymma kriget härjade på Bal-
kan. Som ensamstående mamma
kom hon till Sverige i slutet av 1992.
Dottern var fem, sonen tio år.

Selma berättar:

Jag bodde i Sarajevo. När kriget
trappades upp gällde det bara

att komma därifrån, att rädda livet.
Jag flydde först till Belgrad där min
syster arbetade på utri-kesdeparte-
mentet. Hon hade hört av en vän
att Sverige hade välorganiserad
mottagning och en human flykting-
politik, att man hade en möjlighet
att stanna en tid om det skulle bli
nödvändigt.

– Min syster hjälpte mig att få
visum. Efter bara fyra dagar åkte vi
från Belgrad till Sverige, kom till
Malmö först. I början tänkte jag bara
på att återvända hem, jag lyssnade
på radio för att få reda på vad som
hände i kriget. Dom flesta av mina
landsmän tänkte likadant. Och vi
hoppades länge att omvärlden skul-
le stoppa det som pågick.

Men det dröjde. Och dröjde...
Efter ett och ett halvt år fick Sel-

ma uppehållstillstånd och placera-
des i Burlöv.

Hon hade satsat direkt på att lära
sig språket när hon kom till
Sverige. Hon är högutbildad, hade
ett bra jobb som jurist när hon läm
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nade Sarajevo. Det var självklart
för henne att snabbt lära sig svens-
ka.

– Jag förstår inte dem som inte
försöker. Det verkar som om dom
inte själva förstår att det bara är
negativt för dem, säger Selma.

Hon läser svenska tidningar, ser
på teve, har skaffat sig svenska
vänner också. I dag talar hon myck-
et bra svenska. Och det har gett
henne chans till en del jobb.

– Det första fick jag i Arlöv och
det är en orsak till att jag gick med i
politiken, berättar hon.

Det kom tiotusentals bosni-
ska flyktingar till Sverige

under 90-talet.
Selma och en god vän insåg att

de kunde hjälpa till. Med sina språk-
kunskaper och sin kompetens he-
mifrån kunde de bli en bra länk mel-
lan sina landsmän och svenska
myndigheter.

– Vi startade ett projekt för infor-
mation och juridisk hjälp för bosnis-
ka invandrare, både dom som ville
stanna och dom som ville återvän-
da, berättar Selma.

Det blev en framgång. Selma berät-
tar med värme om det stöd och hjälp
hon fick när hon gick till kommun-
kontoret i Burlöv med sin ide. Den
positiva kontakten med kommunsty-
relsens ordförande Kerstin Fre-
driksson då blev en väg in i partiet:

– Det blev naturligt för mig att gå
med. Jag delar grundvärderingarna
både som människa och flykting.
Jag sade att jag ville hjälpa till. Jag
kände mig välkommen.

Sedan dess har Selma haft upp-
drag som integrationshandlägga-
re i Helsingborg. Hon har sina egna
erfarenheter som grund och hon
har försökt påverka så att motta-
gandet ska bli bättre:

– Jag tycker det har blivit mycket
bättre. Jag tror att alla ville väl hela
tiden, det gick bara inte att ta emot
så många på en gång som kom i
början på 90-talet. Många saknade
medkänsla. Nu är rutinerna och
informationen bättre.

Som politiker i Burlöv sätter
hon ungdomsfrågorna högt.

Hon tycker det är viktigt att ung-
domarna har samlingsplatser, och
att de hålls tillgängliga för alla.

– Burlövsbadet är ett exempel.
Glimminge plantering en annan.
Det är viktigt att kommunen behål-
ler dem så att priserna kan hållas
nere, betonar Selma.

Att arbeta mot all slags diskrimi-
nering brinner hon för. Könsdiskri-
minering till exempel:

– Jag kan inte förstå att det kan
skilja i lön mellan en man och en
kvinna som har samma jobb, påpe-
kar hon.

– I Bosnien hade jag samma lön
som mina manliga kolleger, det var
självklart.

Selma menar att kvinnorna här
stöttar varandra dåligt. Att kar-

riären blir viktigare än vänskapen:
– Det händer att man får mer stöd

av en man, det har jag upplevt själv.
Hon upplever också hur svårt det

är att som invandrare få ett jobb
trots hög kompetens. Det räcker
med ett utländskt namn, så sorte-
ras man bort:

– Men jag tycker ändå att det går
åt rätt håll, även om det tar tid.

Hennes barn har efterhand fun-
nit sig väl till rätta här. Själv har hon
rötterna och mycket av hjärtat kvar
i Bosnien:

– Jag har varit där flera gånger
efter kriget. Mitt gamla hus är total-
förstört. Men ändå, Bosnien är mitt
hemland. Sverige har blivit mitt
andra hemland.

Selma Kamberović är Bosnien
och Hercegovinas Kvinnoriks-
förbunds vice ordförande. Efter
valet kom hon i Burlövs fullmäk-
tige för socialdemokraterna


