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Zimsko sijelo (detalj)

Iz knjige Sveina Mønneslanda
”1001 dan - Bosna i Hercegovina,

slikom i riječju kroz stoljeća”
Social gathering in winter (detail)

In: Svein Mønnesland ”1001 days -
Bosnia and Herzegovina in pictures

and words trough the centuries”

FADIME - ÅRETS KVINNA
Vann Aftonbladets omröstning på nätet. Fadime finns inte
här längre. Ändå finns hon, som ett sår som inte vill läka,
som ett hopp som inte vill släckas. Hon är Årets kvinna 2002.

Fadime Sahindal fick bara leva 21 dagar
detta år. Sedan mördades hon av sin
egen far för att hon öppet valde sitt eget

liv, ett liv som han fann ovärdigt och stötande,
och för att hon tog sig friheten att kritisera det
system som förtryckte henne.

Aftonbladet.se:s läsare har valt henne till
Årets kvinna. Det är faktiskt tredje året i rad
som utmärkelsen tillfaller en person som blivit
känd för att ha kämpat mot det kvinnoförtryck
som i slutändan kallas ”hedersmord”.

Hon kämpade mot kvinnoförtryck - Fadime
Sahindal tog strid mot ett system som för-
tryckte henne. Den 21 januari mördades
hon av sin egen far.
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ALLT FLER AVVISNINGSHOTADE
BOSNIER UTAN PASS

Sedan i somras har antalet avvisningshotade bosnier som
saknar pass fördubblats. Så länge de inte har resehandling-
ar kan Migrationsverket inte tvinga dem att lämna landet. –
Det fördröjer handläggningen med månader.

För en bosnier som kommer till Sverige
för att söka asyl är chanserna försvin-
nande små att få stanna. Trots det sökte

förra året 2 885 personer frän Bosnien-Her-
cegovina asyl i Sverige. Cirka 100 fick stanna.

När möjligheterna för att få uppehållstillstånd
är uttömda ska Migrationsverket se till att den
asylsökande återvänder hem.

Men det blir allt svårare eftersom bosnier,
liksom mänga andra nationaliteter, som kommit
till Sverige ofta säger sig sakna pass eller an-
dra resehandlingar.

– De tror att det finns större möjligheter att
stanna om det inte finns några papper. Men
det kan också vara ett försök att dölja visering-
ar från andra europeiska länder eftersom såda-
na innebär att de skickas tillbaka dit, säger Kjell
Ekfeldt.

Trots att Migrationsverket vänt sig till UD
med krav om påtryckningar på bosniska am-
bassaden tar det ibland månader att få fram
andra resedokument.

– Vi har fått signaler att det saknas passäm-
nen och att det inte finns resurser att utfärda
så många nya pass som behövs, säger Ek-
feldt.

1 700 bosniska medborgare som egentli-
gen skulle ha återvänt finns kvar i Sverige för
närvarande, enligt Migrationsverket. Det är
dubbelt så många som i somras.

– En förklaring är att det successivt under
förra året har blivit svårare för bosnier att stan-
na genom skärpningar i asylreglerna, säger
Ekfeldt.

Totalt har Migrationsverket för närvaran-
de cirka 5 000 fall rörande avvisningar av per-
soner som av olika skäl inte går att genomföra.

Förra året beslutades om nästan 17 000 av-
visningar. Ungefär hälften reste hem på frivillig
väg, medan polisen ryckte ut i cirka 1 000 fall för
att verkställa avvisningen. Resten kan vara kvar
i landet men på okänd ort. I vissa fall det rör sig
också om fortsatta överklaganden. (SLA - Ska-
raborgs Allehanda, 10 februari 2003) ♦

För två år sedan var det Pelas syster ”Sara”
som vittnade mot sina farbröder. Förra året var
det de afghanska kvinnorna som trots taliban-
regimens rigorösa diskriminering försökte gö-
ralivet uthärdligare för kvinnor genom att bland

annat starta hemliga skolor för flickor. (Av: Åsa
Mattsson, Aftonbladet, 3 december 2002, ut-
drag ur texten) ♦

Så här fördelade sig
de 81.815 rösterna:

Fadime Sahindal 27,9%
Prinsessan Madeleine 25,5%

Carolina Klüft 13,2%
Tina Nordström 11,8%


