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PROTEST

I deras namn 4567 aktiva medlemmar i
Kvinnoriksförbund som tillhör 40 olika
föreningar i 64 städer i Sverige och Dan-

mark och även massor av andra berörda kvin-
nor - fruar, mödrar och döttrar protesterar
mott att krigsförbrytaren Biljana Plavsic har
kommit till Sverige för att avtjäna sitt straff
bland sina offer.

Vi är särskild irriterade över att en som gav
order om mord och slakt i Bosnien kriget är en
kvinna och att hon i dag finns bland oss.

Der är en stor sak för oss att hon ångrade
sig och erkände sitt brott, men det betyder
inte att hon behöver behandlas som hjälte
utan som krigsförbrytare dömd till 11 år i fäng-
else.

Vi kräver att internationella lagar, anligt
vilka hon är dömd, används mott henne och
inte svenska lagar. Svenska lagar behöver res-

pektera och ta hänsyn till 60 tusen bosnia-
ker som i dag bor i Sverige, vilka är fördrivna
p g a Plavsic och hennes gelikar.

Vi undrar hur känns familjer som i dag bor i
Vetlandaområdet och har förlorat upp till 20
personer som har mördats efter att först ha
slagits.

Etnisk rensning är inte bara ett abstrakt
ord. Etnisk rensning är ett begrep, bakom
vilket står genocid som betyder mord, plåga
och tortyr och att ta ifrån en människa allt
som är mänskligt.

Med detta brev kräver vi att krigsförbry-
tare Biljana Plavsic av tjänar sitt straff i 11
år enligt dom av Hagtribunalen.

Helsingborg, 2003-06-30
Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksför-

bund i Sverige
Selma Borovac, ordförande

zbog dolaska ratnog zločinca Biljane Plavšić u Švedsku

U ime 4567 aktivnih članova oku-
pljenih u 40 udruženja, sekcija i
centara, u 64 grada širom Švedske i

Danske, te u ime mase neaktivnih, ali pogo-
đenih majki, kćeri i supruga, upućujemo pro-
test zbog dolaska ratnog zločinca Biljane
Plavšić u Švedsku, među njene žrtve. Pose-
bno nas iritira da je jedan od naredbodavaca
za klanje i ubijanje, bila baš žena i da se tre-
nutno nalazi među nama.

Jeste veliko to što se ona pokajala i priznala
krivicu, ali to ne znači da ona treba da bude
tretirana kao heroj, nego upravo kao ratni
zločinac osuđen na 11 godina robije.

Zahtijevamo da se prema njoj primijeni in-
ternacionalni zakon po kojem je i osuđena, a
ne švedski. Naši domaćini - Šveđani moraju
imati u vidu i respektirati 60 hiljada Bošnjaka
koji žive u Švedskoj, a koji su protjerani od
Biljane Plavšić i njoj sličnih sa svojih ognjišta.

Pitamo se kako se osjećaju familije, danas na-

stanjene u Vetllandi, na primjer, iz kojih je prvo
premlaćeno, a onda ubijeno 20 članova.

Etničko čišćenje nije samo apstraktna riječ.
Etničko čišćenje je pojam iza koga stoji geno-
cid, a koji sačinjava ubijanje, mučenje, torturu,
oduzimanje od čovjeka sve što je ljudsko.

Ovim zahtijevamo izdržavanje kazne ra-
tnog zločinca Biljane Plavšić od 11 godina
prema presudi Haškog Tribunala.

Helsingborg, 30.06.2003.
S poštovanjem
za BiH Savez žena u Švedskoj
Selma Borovac, predsjednik
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