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JA TILL EURON
Aktuellt

Av: Selma KAMBEROVIĆ vi öppnar Sverige mot världen. Här i Sverige är
det många som inte kan förstå varför eurosam-
arbetet är ett fredsprojekt. Efter vad jag varit
med om tror jag verkligen att vi som bor i Euro-
pa måste skapa något gemensamt. Jag  kunde
aldrig föreställa mig att det kunde bli krig i
Bosnien och vi hoppades alla innan kriget bröt
ut på ett starkare Europa. Istället blev min hem-
stad Sarajevo en symbol för Europas miss-
lyckande. Vi fick betala priset för ett Europa
uppdelat i nationer och jag vill inte att någon

ska behöva uppleva
det igen. Vi kan inte
ena Europa med ett
gemensamt språk el-
ler en gemensam kul-
tur.

Därför behöver vi
en gemensam iden-
titet som inte uteslu-
ter någon på grund
av nationalitet eller
hudfärg. Jag tror att
något så vardagligt
som gemensamma
pengar kan bli den
symbol som på ett

enkelt sätt kan förena oss som lever i det mång-
kulturella Europa.

Snart kommer stora delar av Östeuropa an-
vända euron som valuta. Det var det nog ing-
en som kunde föreställa sig det för tjugo år
sedan, och det inger hopp. Det vidgade euro-
peiska samarbetet gör att jag börjar föreställa
mig en framtid som var otänkbar för bara några
år sedan. Ibland slår det mig att det nästan är
lika långt mellan Malmö och Umeå som det är
mellan Malmö och Sarajevo. Min önskan är att
vi i Skåne en dag ska kunna känna lika mycket
samhörighet med Sarajevo som med Umeå. Jag
är övertygad om att euron är ett steg iden rikt-
ningen.

Jag heter Selma Kamberović och är vice
ordförande för Bosnien och Hercegovi-
nas kvinnoriksförbund i Sverige, och

jag är även ledamot i kommunfullmäktige
för socialdemokraterna i Arlöv.

Jag kom till Sverige som flykting från Sara-
jevo 1992, precis som de flesta bosnier. Mötet
med Sverige blev lite av en chock. Ganska snart
fick jag en praktikplats på länsstyrelsen och
ingen på arbetsplat-
sen pratade med mig
på flera veckor. Efter
en månad kom en
kvinnlig kollega fram
till mig och sa: Men
Selma, du är ju nor-
mal! Hon hade aldrig
tidigare träffat en
kvinnlig invandrare.

Sveriges invand-
rare har alla mycket
olika bakgrund och
erfarenheter, men vi
har två saker gemen-
samt. Vi vill alla vara
en del av Sverige, men vi har också upplevt
utanförskapet. Det finns förstås många hinder
på vägen mot en bättre integration, men det
finns också nya möjligheter. Den 14 septem-
ber ska vi folkomrösta om vi ska ha euron som
valuta i Sverige. Det handlar om att på allvar
göra Sverige till en del av Europa. Det tror jag
är enormt viktigt för alla som lever i Sverige,
både invandrare och svenskar, eftersom vi då
kan få möjligheten att uppleva att vi tillsam-
mans är en del av något större. Att vi som bor i
Sverige ingår i ett mångkulturellt Europa, där
människor av alla nationaliteter är välkomna på
lika villkor. Som invandrare i Sverige har jag
verkligen fått känna vad utanförskap innebär,
och det är framför allt därför som det blivit så
mig att viktigt för mig att rösta ja till euron.

Det finns förstås många andra fördelar med
euron. Sverige har Europas högsta matpriser.
Med en gemensam valuta ökar konkurrensen
och svenska mataffärer blir tvungna att närma
sig tyska och snart även polska priser. Vi slip-
per också onödiga växelkostnader som bara
kostar pengar. Dessutom är svenska kronan
en liten valuta som snabbt kan tappa i värde.
På sikt kommer inget litet land i världen kunna
klara sig på egen hand mot valutaspekulation
och ekonomisk globalisering. Euron är en stark
och stabil valuta som ger trygghet både för
privatpersoner och småföretag. Vi behöver ett
valutasamarbete för att kunna trygga både jobb
och välfärd som världen ser ut idag.

Men viktigast av allt är att euron innebär att Kvinnlig manifestation för Euron, Stortorget i Malmö, den 27 augusti

Det sägs att det är kvinnorna som kommer
att avgöra folkomröstningen den 14 sep-

tember. Det här är vår chans att visa vårt en-
gagemang och bidra till JA-kampanjen.

Vi har samlat en rad kloka och färgstarka
kvinnor med varierande bakgrund och poli-
tisk färg. Tillsammans kommer de att förmedla
sina personliga uppfattningar om euron i en
gemensam manifestation på Stortorget i Mal-
mö.

Sveriges utrikesminister Anna Lindh, före-
tagaren AnaMaria Corazza Bildt och ordfö-
rande för Kristdemokraternas kvinnoförbund
i Sverige, Desirée Petrus Engström, är några
av dem vi kommer att få lyssna till. Det är helt
enkelt fråga om det största evenemanget in-
för folkomröstningen där kvinnorna står i fo-
kus.

Bjud in i de kvinnor du känner i din omgiv-
ning och som fortfarande är osäkra i frågan.
Det kan vara din mamma, din svärmor, dina
barn, dina kollegor, din mormor, dina vänner
eller andra bekanta. Det är viktigt att vi blir
många denna kväll.

Kvällen kommer att erbjuda utmärkta tala-
re, spännande människor, glädje, kaffe och
mackor.

Vi tror och hoppas att just du har möjlighet
att komma. Det är dags att visa att vi är många
kvinnor som tror på Euron och som kommer
att rösta JA den 14 september.

Vi blir jätteglada om du/ni anmäler att ni
kommer och även meddelar hur många ni tar
med er. Allt för att vi ska kunna bedöma anta-
let deltagare. Arrangemanget kommer att af-
fischeras på stan.

Datum: Onsdagen den 27 augusti
Plats: Stortorget i Malmö
Tid: 17.00 – ca 19.00
Vi ser fram emot att träffa er den 27 augusti!
Eleni Cronström, Cecilia Westman, Ann

Karlsson och Eva Frisk ♦

Kvinnlig manifestation
för Euron!

Selma Kamberović


