


C:NTACT
C:NTACT er en fond, der har til huse på Betty Nansen Teatret. C:NTACT arbejder med igennem 
kunstneriske og kreative processer at udstyre unge mennesker med redskaber til at fortælle deres egne 
historier og tilbyder på den måde en platform, hvorfra de bliver hørt. Dialog og historiefortælling, 
hvor man lader unge på tværs af kulturelle, sociale og religiøse skel mødes, er centralt i dette arbejde. 
Organisationen består af afdelingerne: Scene, Medie, Uddannelse og Skriveskole + den mobile 
teatergruppe C:NTACT Taskforce, der rykker ud i ind- og udland og spiller teater med interkulturel 
dialog, integration og uddannelse som fokus. 

”C:NTACT udvikler og tilbyder redskaber til at formidle vores personlige 
historier, så vi sammen kan afspejle, definere og reflektere over verden omkring 
os. (…) C:NTACT fremmer forståelsen mellem mennesker ved at bringe dem 
sammen om et fælles projekt, en fælles ide og et fælles mål”.

C:NTACT/MEDIE
C:NTACT/medie laver hvert år dokumentarfilm og radiodokumentarer. En række unge får 
her mulighed for selv at udvikle, producere og formidle FILM og RADIO dokumentarer med 
udgangspunkt i deres egen hverdag og virkelighed.
C:NTACT/MEDIE tror på, at film- og radiomediet sætter os i stand til at skabe nye rammer for den 
personlige fortælling og giver muligheden for et bredere møde med publikum.

ODENSE FILMVÆRKSTED
Odense Filmværksted er en selvejende institution, der skal være med til at sikre talentudvikling 
og fornyelse af dansk filmkunst i Region Syddanmark igennem coaching og udlån af udstyr til 
filmproduktioner. Odense Filmværksted har længe arbejdet for at skabe en integrationsafdeling, og 
har igennem samarbejdet med C:NTACT kunnet lære af C:NTACTs 
erfaring og ekspertise.
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LÆS MERE
Læs mere om 

C:NTACTs mange 

aktiviteter og 

arrangementer på 

www.contact.dk



KÆRE UNDERVISER
Filmen “BOSNA” er lavet af Alma, Sanja, Faruk og Aldin, som er fire bosniske unge, der alle 
bor i Danmark. I 1990’erne flygtede de som små børn fra de etniske udrensninger under krigen i 
Bosnien. Filmen er optaget i Danmark og Bosnien og handler om, hvordan de fire unge er påvirket af 
oplevelserne fra dengang, og om hvordan krigen ændrede deres liv, og om hvad det har af betydning 
for deres liv i dag. Vi møder Aldin i filmen ”Jeg glemmer aldrig”, som følger ham tilbage til sin 
hjemby, som nu ligger i ruiner efter krigen.  Vi møder Alma i filmen ”at vende tilbage”, som bl.a. 
sætter fokus på det at have to identiteter og være splittet mellem Bosnien og Danmark. 
Vi møder Faruk i filmen ”Stadig inden i mig”, som giver et unikt billede af en dreng, som er flygtet 
fra krig og har boet på et asylcenter mange år af sit liv. Og vi møder Sanja i filmen ”Nye grænser”, som 
handler om en krig, som på trods af sin afslutning stadig deler folk og holder hadet i live i hendes 
hjemby Mostar.

Dette undervisningsmateriale henvender sig primært 
til folkeskolens ældste klasser og fagene historie, 
samfundsfag, dansk, drama og mediefag. Man ville 
dog sagtens kunne se filmen og pille enkelte opgaver 
ud, forsimple dem lidt og lave dem med en 6. klasse 
også. Materialet beskæftiger sig med temaer, som alle 
relaterer sig til filmen og de fire unges fortællinger. 
Det tager emner op som Bosniens historie, børn og 
krig, identitet og danskhed, fjendebilleder, hadets 
væsen og kunstens rolle i krig og kriser. I kan også 
læse interviews med de fire unge instruktører. 

Opgaverne i materialet lægger op til bearbejdning både via gruppediskussioner, individuelle 
skriveøvelser, rollespil, artikelskrivning, poesilæsning.

Bagest i materialet kan du finde inspiration og litteratur til at læse mere om krigen i Bosnien og Ex-
Jugoslavien
– Krigen hvor den største massakre og det største folkedrab siden 2. verdenskrig fandt sted lige omme 
i Danmarks baghave!

God fornøjelse med materialet!

”Det er som om krigen i Bosnien er et kapitel i 
verdenshistorien, der er sprunget over. Den fylder 
så meget i mit liv og min hverdag, men folk ved 
ikke rigtigt noget om den.”
(Alma)
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BOSNIEN – ET HISTORISK OVERBLIK
Opløsningen af Jugoslavien ramte Bosnien hårdest, og det blev slagmark for de værste kampe i 
Europa siden 2. Verdenskrig.

Hvad er Jugoslavien? 
Det tidligere Jugoslavien var et land, som bestod af de seks republikker Bosnien, Serbien, 
Montenegro, Kroatien, Slovenien og Makedonien. Alle disse republikker blev samlet  efter 2. 
verdenskrig. Igennem tiden har Jugoslavien oplevet mange indvandringer, folkeforflytninger, 
besættelser og indblanding fra forskellige stormagter. Jugoslavien var som følge heraf et multietnisk 
samfund. Bosnien var det område i Jugoslavien, hvor der var flest forskellige etniciteter. 
Religiøst og kulturelt var der forskel på Jugoslaviens republikker, men næsten 90 % af alle 
Jugoslaviens statsborgere var slavere med et oprindeligt racemæssigt og sprogligt fællesskab.

Hvad skete der under anden verdenskrig?
Under 2. verdenskrig var Jugoslavien både allieret og 
besat af Nazi Tyskland. Men bl.a. fordi Nazisterne 
myrdede sigøjnere, jøder og ustashaerne, opstod 
der en stor modstand mod Tyskland blandt 
lokalbefolkningen. Der opstod to grupper af 
frihedskæmpere i Jugoslavien. Den ene gruppe 
bestod næsten udelukkende af Serbere, der kæmpede 
for at deres konge Peter II skulle tilbage til magten. 
Den anden gruppe frihedkæmpere var støttet af de 
andre etniske grupper og var anført af Josip Broz 
Tito. De to grupper af frihedskæmpere kæmpede 
både mod tyskerne og mod hinanden. Det endte 
med at tyskerne måtte trække sig ud af Jugoslavien, 
og Tito kom til magten. Efter krigen var hver tiende 
Jugoslav død, både fordi de havde bekriget hinanden 
og tyskerne. Det var derfor en stor opgave for Tito 
at skulle forene et folk, der havde bekriget hinanden 
så hårdt og fået dræbt så mange mennesker.

Jugoslaviens opløsning
Da arbejdsløsheden og fattigdommen voksede i 
1970’erne og 1980’erne, var der to områder, der 
var knap så fattige som de andre, da de havde mere industri, arbejde og flere penge. Dette var de 
områder, der i dag er Kroatien og Slovenien. Disse to områder ville være selvstændige lande, fordi de 
mente, de kunne klare sig bedre uden resten af landet. Efter Titos død blev der indsat en gruppe af 
ledere, der skulle tilgodese alle de etniske gruppers interesser, men som fattigdommen voksede blev 
der mere og mere modstand mod regeringen. En ny slags politikere begyndte at komme på banen. 
Disse politikere kæmpede for en enkelt etnisk gruppes interesser og ikke for det samlede Jugoslaviens 
interesser. Serbernes politiske frontfigur var Slobodan Milosevic, og kroaternes politiske frontfigur 
var Franjo Tudjman. Dette blev grundlaget for en krig, der brød ud i 1991, hvor Slovenien og 
Kroatien kæmpede for at løsrive sig fra Jugoslavien og hinanden. Det var dog ikke alle Kroatere eller 
Slovenere, der ønskede dette, men mange kaldte sig stadig i 1990 for Jugoslavere frem for Slovenere, 
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Som det ses på kortet er de forskellige folkeslag i det tidligere Jugoslavien og i dag ikke adskilt i hver deres land, men bor på tværs af grænserne.



eller Kroatere. Krigen i Kroatien og Slovenien 
sluttede med, at EF og FN anerkendte de to 
lande som selvstændige i 1992. Nu stod Bosnien 
tilbage som et stort område i Jugoslavien, der 
ikke havde løsrevet sig fra det gamle land, der var 
ved at gå i opløsning. Bosnien bestod groft sagt 
af 3 grupper: bosniske muslimer (44%), bosniske 
serbere (31%) og bosniske kroater (17%). 
Blandede ægteskaber var almindelige, indbyrdes 
konflikter var sjældne, og de forskellige religioner 
og kulturer blev respekterede. Bosnierne frygtede, 
at de ville blive angrebet af Kroatien eller Serbien, 
der i 1991 havde talt om at dele området mellem 
sig.  Derfor erklærede Bosnien sig i 1992 for 
selvstændigt land, som de andre lande havde gjort.
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FAKTA
Tito
Tito var kommunist 
og ledede Jugoslavien 

fra 1937-1980.  Titos 

hær bestod af alle 
de Jugoslaviske 
folkeslag. Han skød 
efter krigen alle 
dem, han mente 
havde været for 
tæt på den tyske 
hær og smed alle 
tyskere ud af landet. 
Også dem der havde boet i landet i mange 

generationer. Tito indførte derefter en lov, 

der sagde, at det var forbudt at tale eller skrive 

grimt om andre etniske folkeslag. Det kom 

man i fængsel for at gøre. Tito var opmærksom 

på forskellighederne i landet, og han gav meget 

selvstyre til de enkelte områder i landet, således 

at de lokale havde indflydelse på styringen af 

deres egen hverdag. Tito lånte mange penge 

af de Vestlige lande og opbygede en gæld, der 

gjorde, at der i 1970’erne opstod stor fattigdom 

i Jugoslavien.
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TIDSLINJE 1 - FØR KRIGEN



KRIGEN I BOSNIEN
Krigens tre største aktører
De bosniske serbere var straks modstandere af 
erklæringen om selvstændighed, og de oprettede en 
selvstændig ”Republika Srpska” i det østlige Bosnien. 
Derefter udbrød der krig mellem de tre parter. 
Muslimerne forsvarede sig mod både kroatere og 
serbere, mens en usikker koalition af muslimer og 
kroatere bekæmpede serberne andre steder. I 1993 
besad serberne 70% af Bosnien, men de var ikke 
stærke nok til at erobre resten. 

De ”sikre zoner”
De forenede Nationer (FN) forsøgte at gribe ind, 
men forsøgene på at løse konflikten lykkedes kun 
delvist. FN indførte sanktioner mod Serbien. 
Man oprettede en muslimsk-kroatisk føderation 
i Hercegovina og seks muslimske ”sikre områder”. 
Men luftangreb udført af NATO afskrækkede ikke 
de bosniske serbere, som oversvømmede nogle 
store områder i 1995, hvor de dræbte tusindvis af 
ubevæbnede muslimer.  De “sikre områder” blev 
kritiseret af bl.a. den venezuelske ambassador I FN, Diego Arria. Han 
sagde: “Vi skulle hellere kalde dem det de er: ghettoer, flygtningelejre, åbne fængsler, truede områder, 
men vi bør aldrig blive så kæphøje at vi kalder dem ‘sikre områder’.”

Hen mod slutningen af krigen i juli 1995 belejrede 
og indtog bosnisk serbiske styrker de ”sikre zoner” 
Srebrenica og Zepa. De etniske udrensninger, som 
fulgte i kølvandet på Zepa og Srebrenicas indtagelse, 
var de mest omfattende massakrer under krigen i 
Bosnien.

Krigens tab
Fordi krigen 
kom til at 
handle om 
magt til 
etniske 
grupper 
blev etniske 
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FAKTA
Bosniske serbere
Politiske leder: 
Radovan Karadzic, leder af Det Serbiske 
Demokratiske Parti (SDS)
Kæmpede for: 
at Bosnien skulle blive en ren serbisk stat, der var allieret med Serbien. Dette ønskede man at gøre ved at udrydde eller fordrive de andre etniciteter i Bosnien. 
Allierede: 
Serbien støttede dem i krigen med våben, tanks og frivillige soldater. Der ud over blev de støtten af den Jugoslaviske fokehær. Den største våbenproduktion lå i de bosnisk 
serbiske områder. Derfor var Serbien den aktør, der under krigen havde flest våben.

Citat: ”Serbere og muslimer er som hun og kat. De kan ikke leve sammen i fred. Det er simpelthen umuligt.”

FAKTA
Bosniske kroatere
Politisk leder: 

De bosniske kroaters parti var en gren af 

det kroatiske parti og hed Den Kroatiske 

Demokratiske Union (HDZ). Partiet blev 

ledet af Stjepan Kljujic

Kæmpede for: 

Ligesom serberne kæmpede kroaterne 

for etnisk rene landområder. De etniske 

udrensninger blev primært begået mod de 

bosniske muslimer men også mod serberne i 

Bosnien.
Allierede: 
Bosniske kroatere fik franske, sydafrikanske 

og argentinske våben. I starten var de allierede 

med de muslimske styrker, men i 1993 gik 

alliancen i opløsning, og de begyndte at 

bekrige hinanden.

Kroatisk slagsang:”et slag udkæmpesdet kroatiske flag vajerfor frihed og for vort hjemfor kroaternes hjem”
Serbisk slagsang:”et slag udkæmpesdet heltemodige flag vajerfor Serbiens frihedfor serbernes hjem”(Begge sange har samme melodi)



udrensninger en metode. Byer blev bombet. Civile blev 
voldtaget, tortureret og myrdet. Der var flere hundrede 
koncentrationslejre, hvor primært muslimske bosniere 
blev holdt fanget og mishandlet. Da krigen var slut i 
1995, havde alle parter i krigen begået mange frygtelige 
forbrydelser. Mange mennesker var blevet hjemløse og 
drevet på flugt, og 25.000 var blevet dræbt. Heraf var 
hver tredje muslim i Bosnien død.

Fred
I august 1995 fordrev Kroatien de serbiske styrker, 
som besatte området Krajina, og de invaderede 
serbiske områder i Bosnien. Den serbiske moral kom 
under nulpunktet, da NATO-fly bombarederede 
serbiske stillinger rundt om Sarajevo. Derudover 
forsvandt støtten fra selve Serbien, efterhånden 
som sanktionerne begyndte at blive en belastning. 
En fredsaftale blev til sidst indgået mellem 
præsidenterne i Serbien, Kroatien og Bosnien i 
Dayton, Ohio. Aftalen indebar, at der blev oprettet 
to særskilte stater i Bosnien: den muslimsk-kroatiske 
føderation fik 51% af landet. Republika Srpska (de 
bosniske serbere) fik resten. 

Bosnien i dag
Bosnien lider stadig under krigens eftervirkninger, 
og de personer, der er mistænkt for at have 
begået krigsforbrydelser, bliver retsforfulgt ved 
den internationale domstol i Haag. Her bliver 
både kroatiske, muslimske og serbiske ledere fra 
dengang retsforfulgt. En række af de bosnisk kroatiske og bosnisk muslimske ledere fra den gang 

er anklaget for krigsforbrydelser og forbrydelser mod 
menneskeheden. En række bosnisk serbiske og 
serbiske ledere er anklaget for at have begået 
folkedrab. 

(Kilder: Simon Adams: ”Balkan”, 2004 og Dansk 
institut for internationale studier – Holocaust og 
folkedrab, www.folkedrab.dk)
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FAKTA
Etnisk udrensning

En bevidst politik hvor man med magt fjerner 

en bestemt folkegruppe fra et område eller 

land.

FAKTA
Bosniske muslimer
Politiske leder: 
Alija Izetbegovic. Hans var leder af Partiet for Demokratisk Aktion (SDA) og blev Bosniens præsident i 1990 og årene frem. Kæmpede for: 

i starten kæmpede Izetbegovic og hans parti for et multietnisk samfund, hvor Bosnien forblev samlet. Dog var der mange af de andre bosniske folkeslag, der var skeptiske når præsidenten påstod dette. Som krigen skred frem kæmpede de bosniske muslimer for ikke at blive opslugt i enten en serbisk eller kroatisk del og dermed for selvstændige muslimske områder. Deres kamp mindede mest af alt om forsvarskrig. Men muslimske krigsledere begik, som deres modstandere, også forfærdelige krigsforbrydelser.
Allierede: 
I starten af krigen var muslimer og kroatere allierede, men efter 1993 blev denne alliance opløst og de bekrigede hinanden indbyrdes.

Citat: ”Hvis vi overgiver os, bliver vi enten taget til fange eller dræbt. Vi har intet valg, ingen anden mulighed”
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TIDSLINJE 2 - UNDER KRIGEN
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OPGAVE
Studér tidslinjen på side 6. 
Hvilke ændringer skete i Europa som optrapning til krigen i Jugoslavien?
Hvilke hændelser og begivenheder var med til at starte krigen i Bosnien?

Skriv en artikel eller lav en radiorapportage
Forestil dig at du er dansk journalist og udsendt til Sarajevo under krigen. Du skal nu skrive en 
artikel eller lave en radiorapportage fra byen. Brug evt. afsnittet du lige har læst som afsæt eller 
find mere information om krigen på internettet eller i bøger.
Fortæl om tingenes tilstand.
Lav en konklusion til sidst hvor du tager personlig stilling til situationen.
Lyt til hinanden rapportager og læs hinanden artikler. Hvilke ligheder og forskelle kan I se, især i 
forhold til jeres konklusioner og egne personlige holdninger?

Før en retssag
Søg selv mere viden om konflikten og krigen i Bosnien. Del klassen i tre grupper som hver 
især skal repræsentere henholdsvis serberne, kroaterne og bosnierne. Gør jeg overvejelser over 
følgende:
Hvad står parterne for?
Hvad bygger de deres præmisser på?
Hvordan argumenterer de?
Hvordan spiller historiske kendsgerninger ind på deres argumentation?
Hvordan prøver de at overbevise andre om rigtigheden af deres påstande?
Udvælg herefter en dommer og før en fiktiv retssag, som skal handler om retten til landet Bosnien.



JEG TALER TIL DIG
Digte om børn og krig
Her kan du læse digte, som handler om børn og krig. Nogen af digtene er skrevet af børn, som selv 
har oplevet krig, andre af børn som kun ser krigen i fjernsynet og har hørt kammeraters oplevelser 
med krig. Selvom digtene kan virke lidt naive, siger de faktisk meget om, hvordan disse børn tænker 
og føler. Det sidste digt som hedder ”Et trægevær rammer” er skrevet af en voksen, som har mødt og 
levet sammen med børn i krig.
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Flugten

Flugten er som en lang trappe

Man starter

et sted
og lang tid efter

ender man udmattet et andet sted

Had
Kærlighed

Nye omgivelser

Ingen venner

Dårlige minder

(Skrevet af Tue Larsen)

Anderledes
Det gør ondt at blive råbt op med ord
Det gør at man føler sig anderledes
Ikke føler sig hjemme i sit nye land
Det er en mærkelig følelseNår der bliver kastet med ord efter én

Man var eller lige ved at føle sig hjemme
I flokken hos veninderneI skolegårdenNår der bliver kastet med ord efter en

Hører bare ikke til her
(Skrevet af Nilgün Erdem)

Alligevel ingenting

Her er m
ørkt, men alligevel lyst

Her er sk
ummelt, men alligevel hyggeligt

Her er d
er ro, m

en alligevel støj

Her er la
ngt væk, men alligevel tæt på

Her er a
lting rigtigt, men alligevel forkert

Her er d
er ingenting, men alligevel alting

Her er d
er børnerettigheder, men alligevel ikke

(Skrevet af Camilla Kirkegaard)

Jeg taler til dig
Jeg taler til digDig som blev jaget væk fra legepladsen og gaden

Dig som blev jaget væk fra dit hjem
Jeg vil bare sige, at jeg er ked af detMen hvad kan jeg gøre?Man skal ikke give opAlle mennesker er lige

(Skrevet af Yasemin Tasci)
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Håbet
Et lys midt om nattenRettet mod triste ansigterAnsigter af børnForældreløse børn

Lyset får dem til at tro igen
Håbe igenDette er håbetAf nattenAf kærlighedAf os

(Skrevet af Maria Andersen)

Et trægevær rammer

Børn leger ved den lille sø

verden spejler sig i vandet.

Våben af træ

timers arbejde i værkstedet,

først saves kolben ud

løbet er et elektrikerrør fra kælderen

en afskudt patron puttes i røret

og fjederen spændes.

Ventetiden bag volden

de gode gøres bedre

og de andre måske værre,

hvis fantasien kan række så langt

En ung kvinde med barnevogn

er pludselig fjenden i legen

da angrebet sættes ind.

Glimt af verden udefra

en kvindehånd slår hårdt og ordene rammer.

Legen er forbi

og drengene går hjem

en slagen hær.

En ung kvindes tårer falder på barnevognen

intet nyt med posten.

(Skrevet af Bjarne Kim Pedersen, 1999)

OPGAVE
Diskuter i grupper
Hvad er det for stemninger digtene udtrykker? Hvilke ord bruger børnene til at skabe disse 
stemninger?
Hvad siger digtene om børnenes følelser?
Hvad siger digtene om børnenes håb for fremtiden?
Hvad synes I, at I kan lære og blive klogere på ved at læse digte af børn?

Lav en analyse af Bjarne Kim Pedersens digt.
Hvad fortæller det om børn og krig?



KRIGEN HAR ÆNDRET MIT LIV
Hvad former os som mennesker?
Alma, Faruk, Aldin og Sanja fra filmen BOSNA er alle flygtet fra krig i deres hjemland, da de var 
ganske små og er vokset op i Danmark. Selvom de er vokset op i et andet land og ikke har levet under 
krigen i Bosnien , giver de alle udtryk for, at den alligevel har påvirket dem og gjort dem til dem, de 
er i dag. Hvilke omstændigheder og oplevelse er med til at forme os? Og hvad er det der “identitet” 
egentlig? Det kan du læse lidt om på de følgende sider.

Citater fra filmen

”Selvom jeg ikke har oplevet krigen rigtigt, har 
det alligevel påvirket mine tanker og følelser. Jeg 
har altid krigen i hovedet. Jeg bor i Danmark 
på grund af krigen. Krigen har ændret mit liv. 
Børn og unge som er født efter krigen har også 
mén af den. De kan føle det på deres forældre. 
De føler det hele gennem andre. Jeg kan også 
mærke det på mine forældre”
(Alma)

”Traumer overføres i seks generationer”
(Ena, Almas stedmor)

”Når jeg kommer tilbage hvert år d. 11. juli, så kigger jeg mig omkring og ser alle de mennesker, 
som har mistet en større del af deres familie. Der var fx en kvinde, som havde mistet alle hendes 
fem sønner og hendes mand. Hvad har hun tilbage at leve for? Det er sådan noget, jeg lægger meget 
mærke til og tænker over, når jeg er her i Bosnien igen”
(Aldin)

” Unge der er opvokset her er anderledes end dig, Alma. 
Man kan mærke din afslappede holdning og livsglæde. 
Unge her er altid mismodige og bekymrede. De er 
blevet voksne før tid.”
(Ena, Almas stedmor)

”Jeg har altid været glad som barn. Men det kom 
lige pludselig, altså det at jeg følte mig genert og ikke 
følte mig sikker. Med tiden har jeg prøvet ligesom at 
kontrollere det”
(Faruk)

Lidt om identitet
Per Schultz Jørgensen, som er psykolog, taler om ”identitet som en social konstruktion”. Med det 
mener han, at hvert menneske selv skaber sin egen identitet ved at vælge fra og til. Han er fra den 
psykologiske tradition, som kaldes socialpsykologien eller socialkonstruktivismen. Som det ses i 
ordene, lægger denne tradition særligt vægt på det sociale og vores omverden, når det drejer sig om 
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at danne og konstruere sin identitet og blive til den, 
man er. 

”Identitet bliver en stabilitet, man søger 
at etablere eller konstruere. Det sker 
i fortællinger om én selv, i samtaler, 
i beretninger om begivenheder, i 
præstationer eller hverdagsmønstre. 
Identitet omfatter at ”præsentere” 
sig selv, direkte eller indirekte. Det 
omfatter også ”at være sig selv”, at ”blive 
sig selv” eller at ”forsvare sig”. Identitet 
er noget, der vokser ud af sociale samspil og bliver det gentagne 
mønster af oplevelser og handlinger, der gradvist identificeres som værende lig 
med personen.” 

(Per Schultz Jørgensen) 

Psykologer, sociologer og samfundsforskere, som studerer identitet i vores samfund i dag, mener 
grundlæggende, at vi kan tale om flere forskellige identiteter. Det skal altså ikke forstås sådan, at 
man kun kan have én af identiteterne, men nærmere at vi som mennesker i et liv zapper lidt frem 
og tilbage mellem de forskellige identiteter. Vi er meget forskellige individer med forskellige 
livshistorier og oplevelser i bagagen, derfor vil vores identiteter ligeledes være forskellige. I perioder 
kan man fx være meget fokuseret på sin sociale identitet, og på hvad andre mennesker synes 

om og oplever en – Det kan være vigtigt at ”passe ind”. Måske er man usikker 
på sin personlige identitet eller er søgende                                                                                 
i forhold til, hvordan man gerne vil være og 
fremstå. Man kan tale om mennesker, som 
har en stærk eller svag personlig identitet, eller 
om mennesker, som har en meget gruppestyret 
identitet og igen om mennesker, som lever med en 
flertydig identitet og hele tiden skifter holdninger 
og personlighed alt efter, hvilken sammenhæng, de 
færdes. Nedenfor kan du læse om de forskellige typer 
af identiteter:

Den personlige identitet
Den personlige identitet kan betegnes som 
sammenhængen og kernen i vores identitet. Den personlige identitet har at gøre med bestemte 
egenskaber og selvopfattelser hos et menneske og med de sider ved os selv, som vi oplever er de 
samme over tid.. Vi skaber bl.a. en personlig identitet ved at sætte ord på os selv, fx: ”Jeg er sådan 
og sådan…”, ”jeg gør altid sådan…”, ”jeg foretrækker…fordi jeg ved med mig selv…” osv. Vi skaber 
gradvis et billede af os selv eller en fortælling om os selv, som aldrig bliver helt færdig. Den personlige 
identitet bliver også kaldt den biografiske identitet, fordi den også handler om vores livshistorie og de 
oplevelser, vi har haft.

Den sociale identitet
Den sociale identitet har at gøre med vores sociale rolle. Det er her, vi kan spejle os i mennesker i 
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vores omverden, sammenligne os med dem: hvor ligner jeg dem? Og hvor adskiller jeg mig fra dem? 
Det er bl.a. her, vi kan vedligeholde og ændre vores identitet, fordi vi kan prøve forskellige roller af. 
Derfor har vi brug for sociale netværk, som er både støttende,bekræftende og korrigerende i forhold 
til vores identitet.

Den gruppestyrede identitet
Den gruppestyrede identitet er en form for 
”kollektiv identitet”. Megen forskning af sociale 
grupper og deres indflydelse på den enkelte har klart 
vist, at en gruppe påvirker det enkelte medlems rolle, 
egenskaber og selvopfattelse, så man rent faktisk i de 
værste tilfælde næsten kan miste sin egen personlige 
identitet og udelukkende være ”gruppens identitet”. 
I stærke gruppeidentiteter ser man hos gruppens 
medlemmer ofte tegn på afviger-identitet: ”Jeg 
er ikke som resten af samfundet”. Der kan være 
mange forskellige baggrunde for denne følelse, 
fx familiemæssige belastninger, sorg, stress, 
manglende følelse af at slå til. Forskellige former for afviger-miljøer kan nu være med til at 
opbygge en alternativ identitet hos disse mennesker og give dem et tilhørsforhold som erstatning for 
en svag personlig identitet.

Den flertydige identitet
Den flertydige identitet siger noget om, hvordan vi indimellem har skiftende identiteter, alt efter i 
hvilken social sammenhæng, vi færdes i: vi er fx på én måde, når vi besøger vores bedsteforældre, på 
en anden måde når vi er sammen med vennerne og en helt tredje måde, når vi er på job. Der kan være 
meget forskel på, hvor ekstreme skiftene mellem disse identiteter er – én ting er almindelig tilpasning 
til de forskellige rammer og miljøer, man færdes i, noget andet er store skift, hvor man nærmest 
ændrer hele sin personlighed. I sådanne situationer kan man tale om identitetskrise; man ved ikke 
længere, hvad man selv står for, og hvem man er. Visse samfundsforskere mener, at den flertydige 
identitet er den eneste identitet, vi som moderne mennesker har, og at det er uholdbart at tale om en 
personlig identitet eller en kerneidentitet, for den findes ikke, siger de.

(Kilde: Per Schultz Jørgensen: “Identitet som socialkonstruktion.“)
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OPGAVE
Diskuter i grupper
Læs de fire kategorier af identitet og diskuter dem først i grupper derefter i plenum med jeres 
lærer, så I sammen kan få klarhed over, hvad de lidt svære kategorier af identitet betyder. Prøv at 
kom med eksempler fra jeres eget liv, hvor I har oplevet de forskellige identiteter selv.

Læs citaterne fra filmen og diskuter i grupper:
Hvordan siger citaterne hver især noget om identitet? Og hvilke identiteter synes I, at de trækker 
på?
Hvad tror I, at Alma mener med, at børn og unge som er født efter krigen også har mén af den?
Hvad tror I, at Ena mener med, at traumer overføres i seks generationer?
Hvad tror I, det gør ved ens identitet, når man oplever krig?
Hvad tror I, det gør ved ens identitet at flygte fra sit hjemland og vokse op i et fremmed land?

Læs de fire interviews med de unge instruktører på side 24.
Hvad fortæller interviewene hver især om de unges identitet?
Hvilke interessante ting synes I, der kommer frem i interviewene?

Danskhed er...
Prøv at sid hver for sig i 10 min. og skriv ned hvad I hver især forstår ved ”danskhed”. Skriv 
udsagnene op på plancher og hæng dem op i klassen. Sammenlign derefter fælles i klassen. Hvor 
er forskellene, og hvor er lighederne? Er I enige om, hvad danskhed er? Og hvis I ikke er, hvorfor 
tror I, I er uenige?
Diskuter i plenum nogen af de ting, I talte om i grupperne. 

Hvad gør dig til dig? Skriv en stil
Skriv en stil hvor du skriver om, hvilke mennesker, oplevelser og situationer, som har været med 
til at gøre dig til den, du er. Du kan bl.a komme ind på venner, forældre, opdragelse og vigtige 
oplevelser i dit liv, som har været med til at forme dig. Prøv også at beskrive om der er steder i 
din identitet, hvor du føler dig ”splittet”. Husk at det ikke nødvendigvis behøver at være negativt 
at være splittet, blot at der er modsatrettede og forskellige ting, som gør dig til dig. Du kan evt. 
forholde dig til de forskellige former for identiteter, som er beskrevet ovenfor.

Lav et interview
Gå sammen to og to
Kender I et menneske (en ung, en voksen eller en ældre), som har oplevet krig, eller som er flygtet 
fra en krig?
Lav efter aftale et interview med personen
Lav en avis i klassen. Læs hinandens interviews og diskuter, hvor forskellene og lighederne er på 
jeres interview-personers situationer, følelser og tanker. Hvad synes I, man kan lære af at lytte til 
andres historier?

Dramaøvelse – lav en monolog
Hvis du har mod på det, kan du prøve at trække essenserne ud af dit interview og lave det om til 
en monolog, som vises for klassen. Vær hinandens instruktører, når I øver monologen. Hvad er 
det vigtige at fortælle? Hvordan skal det fortælles?



HADETS VÆSEN
- Fodboldspillere og fjendebilleder

Under en krig hvor to eller flere parter i en konflikt 
kæmper mod hinanden, og hvor mennesker oplever 
død, ødelæggelse og ulykke, er det klart, at der 
opstår et dybt had til modstanderne. Krig fører 
også censur med sig, og der spredes propaganda 
om modstanderne i massemedierne. Desværre 
fortsætter dette had ofte i mange mange generationer 
efter, at krige er afsluttet, og man holder fast i 
fjendebilledet af ”de andre”. Før krigen i Bosnien 
brød ud var befolkningen mere sammensat end 
noget andet sted i hele Jugoslavien, og de forskellige 
befolkningsgrupper (serbere, kroatere og bosnier) 
var spredt ud over hele landet. Der var mange 
blandede ægteskaber, og folk levede i fred og 
fordragelighed med hinanden. Men så kom 
krigen og vendte op og ned på det hele og førte en 
ekstrem nationalisme og patriotisme med sig hos 
alle parter. 

The single narrative
I en direkte oversættelse af begrebet til dansk, 
betyder ’single’ enkel eller eneste, og ’narrative’ 
betyder fortælling eller historie. Begrebet bliver 
brugt i forskellige sammenhænge til at forklare 
det verdenssyn, som ofte bliver skabt i og er 
kendetegnende for radikaliserede grupper og 
organisationer. I disse grupper skabes en enstrenget 
og snæversynet fortælling om, hvordan verden 
hænger sammen. Man bekræfter i gruppen hele 
tiden hinanden i, at man har den absolutte 

sandhed. På den måde distancerer man sig fra resten af det 
omgivende samfund og skaber en ”Dem-og-os-mekanisme”. ”The single narrative” kan på mange 

måder sammenlignes med det verdenssyn, som også opstår hos mennesker i krig. I mange tilfælde kan 
det også være en måde at overleve på.
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CITATER
Fra filmen “Nye grænser””Splittelsen i Mostar i dag er mest synlig i fodbolden. De slås ligesom i krigen. Fodboldspillerne er krigere og soldater. Det handler ikke om fodbold men om magt og om at eje og at få sit eget tilbage eller få noget nyt”(Sanja)

”Der er altid slåskampe, fordi Mostar er en nationalistisk og delt by. Man skal altid forvente, at der er nogen, der kan angribe en. Jeg kan kun lige gå over broen til den kroatiske side, men ikke længere. De hader os. Hvis de ser mig, så vil de banke mig til døde”(Deniz, Sanjas fætter som spiller for fodboldholdet Velez, det bosniske hold i byen)



”Det 
er ikke respekt jeg har for mine tidligere 
kolleger. Jeg kan nævne 40-50 journalister 
i Serbien, som jeg uden tøven vil betragte 
som krigsforbrydere. DE har ikke selv 
begået drab, men de har oppisket hadet”
(Petar Lukovic, chefredaktør for den 
uafhængige serbiske ugeavis Vreme)
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OPGAVE
Diskuter i grupper
Læs citaterne fra Sanjas film i boksen ovenfor. På hvilken måde kan de sammenlignes med ”the 
single narrative”?
Hvorfor tror I, at de unge fodboldfans stadig holder fast i fjendebillederne af hinanden?
Hvorfor tror I, at mennesker har brug for at have fjendebilleder?
Hvilken funktion kan fjendebilleder have under krig? Hvordan kan det være en måde at overleve 
på?
Hvor oplever I fjendebilleder i Danmark? (i medierne, blandt mennesker, grupper)
Har I selv fjendebilleder? Og tænk jer nu godt om! man kan godt have fjendebilleder sådan lidt i 
det skjulte og til tider ikke være særlig bevidst om det.
Hvad er med til at skabe fjendebillederne?
Hvad kan vi gøre for at komme af med vores fjendebilleder? Kom med eksempler

Stileemne
Skriv på baggrund af den fælles snak på klassen et essay om et ”fjendebillede”, du selv har eller har 
haft. 

Den berømte bro i Mostar fra det 16. århundrede, som 
er med i Sanjas film ”Nye grænser”.

FAKTA
Massemedier og fjendebilleder

Den serbiske præsident Milosevic indså tidligt 

det nødvendige i at have fuld kontrol med 

medierne. De journalister som ville beholde 

deres karriere makkede ret og lod sig bruge 

til at skabe propaganda om muslimerne og 

kroaterne. Kroaterne blev konsekvent omtalt 

som ”fjenden”. Den serbiske befolkning i 

Bosnien blev bombarderet med trick-film om 

muslimske massakrer mod serberne.



PLANETEN SARAJEVO
Interview med den bosniske digter og 
forfatter Abdulah Sidran
Ofte oplever man under krig eller kriser, at digte, 
poesi og litteratur blomstrer. Her kan du læse et 
uddrag af et interview med forfatter og digter 
Abdulah Sidran, som blev bragt i Weekendavisen d. 
31. Marts 1995. Han fortæller om det at være digter 
og forfatter under en krig men også om livet under 
belejring og om de tanker og følelser, som følger 
med.  Abdulah er født i Sarajevo i 1944.

Hvordan har Deres hverdag set ud gennem de 
sidste tre år?

”Jeg er ofte gået hen for at besøge soldaterne i forreste linje, hvorfra de forsvarede byen. Jeg 
kan godt lide at se ”de friske sjæle” og den kraft, der fødes i dem. Det giver styrke til os, der 
er udenfor de direkte kamphandlinger og er tilbøjelige til at få depressioner. I en sådan 
situation findes der ikke noget værre end de intellektuelles samtaler. Lige så snart de såkaldt 
kloge mennesker samles for at være sammen en eftermiddag, kan man være sikker på, at 
resultatet bliver en endnu stærkere depression. Så min opskrift på at holde sig mentalt sund 
var at omgås enkle, jævne mennesker. Og ved du hvad, jo nærmere cetnikkerne (de serbiske 
soldater) var på os, jo stærkere blev vor ånd og humor. Og jo længere væk de var, jo værre gik 
det med bosniernes ånd”

Jeg har hørt, at når de havde det allerværst og frøs 
allermest og ikke havde noget brænde, så brugte De 
Radovan Karadzic (x) bøger som brændsel?

”Nej, det g jorde jeg ikke. Hans bøger skal 
gemmes, for de er beviser. Det ville være til hans 
egen fordel, hvis de blev brændt. De har ikke 
nogen litterær værdi, men de er sikre beviser på 
hans patologiske sind. Allerede i 1971 skrev 
han et digt; ”Lad os tage ned i byerne og dræbe 
svinene!”

Hvad har de læst i årene under Sarajevos belejring?

”Jeg har læst utroligt meget. Jeg måtte endda skaffe mig stærkere briller. Men jeg læste mest 
om Bosniens historie, for dét fik vi ikke lov til i skolen under vor skolegang. Jeg kan tydeligt 
huske, at i folkeskolen lærte vi om en serbisk helt i en hel time, mens hele Bosniens historie 
blev klaret på fem minutter. Så jeg prøvede på at fylde hullerne i min viden ud. Jeg læste 
både kroatiske og serbiske historikere. Det ser ud til, at vi skal tilbage til Middelalderen for 
at finde svar på, hvad der foregår i dag”
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Fik de også skrevet noget?

”Jeg arbejdede på et manuskript på en spillefilm, men det gik meget tungt og langsomt. Jeg 
fik dog skrevet en digtsamling, der hedder Sarajevski tabut (Sarajevos kiste) og en bog med 
politiske kommentarer. Nutiden vil blive beskrevet af dem, der er børn i dag. For i deres sjæle 
formes en ny geografi, og af deres sjælesår opstår der ædelstene. Vi fra min generation, hvis 
vi forbliver i live, vil vi prøve at skaffe dokumenter og skrive vores memoirer. Jeg mener, at 
det er vigtigere end at skrive filmmanuskripter. Og jeg kan ikke engang røre ved kernen af 
dagens øjeblikke. Kun med poesi”

Hvad er ellers karakteristisk for livet i Sarajevo?

”Hos os hersker der en lejrpsykose, med alle 
lejrsymptomerne; vi har udviklet et specielt 
sprog, vi behøver næste ingen ord, vi forstår 
hinanden uden at sige noget. Det er det 
klassiske lejrsyndrom. Altså: det er meningsløst 
at tale med verden (…). I de to første år af 
krigen var det helt anderledes. Dengang var 
folk høflige, imødekommende, og altid parate 
til at hjælpe. Nu har alt ændret sig. Nu møder 
du som regel kun surmuleri, som også er et af 
tegnene på lejrmentaliteten. Folk har mistet deres energi. Og kærlighed 
kræver energi, hver eneste lille tjeneste, vi gør hinanden, kræver energi”

Weekendavisen ringede til Abdulah Sidran igen d. 19. februar 1996 for at høre, hvordan han 
opfattede situationen efter fredsaftalen.

Hvad opfanger en digter med sine antenner i dagens Sarajevo?

”Når en digter en gang har haft døden inde på livet, så bliver den hængende. Jeg er ked 
af det, trist til mode (…) Man kan stadig ikke finde mange bosniere, der går ind for en 
etnisk ren stat. Her hersker der stadig en stærk overbevisning om, at uden hinanden vil 
vi være meget fattigere, mindre talentfulde og dummere.  Jeg elsker Bosnien, som det var i 
århundrede, farverigt og multikulturelt. Men det er svært at få øje på nu. For overhovedet 
at leve må man koncentrere sig som til en yogaøvelse. Vi føler det stadigvæk som om, at folk 
kommer her på safari. Det eneste livsbekræftende er at se de unge – i byen, på gaderne – de 
er bekræftelsen på, at livets kraft trods alt er stærkere end dødens.

(x) Bosnisk-serbisk politiker, digter og læge, som beskyldes for krigsforbrydelser, herunder 
folkemord. Han er anklaget for at have givet ordre til etnisk udrensning af kroater og 
bosniske muslimer.
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OPGAVE
Diskuter i grupper
Hvad er Abdulahs pointer i uddraget af interviewet med ham?
Hvad tror I, at Abdulah mener med, at jo nærmere cetnikkerne (de serbiske soldater) var på dem, 
jo stærkere blev bosniernes ånd og humor?
Hvorfor mener Abdulah ikke, at man blot skal brænde Karadzic´bøger og digte?
Hvad tror I, at Abdulah mener med, at han kun kan røre ved kernen af dagens øjeblikke med 
poesi?
Hvad tror I, at Abdalah mener med, at der i børnene vil opstå en ny geografi, og at der i deres 
sjælesår vil opstå ædelstene?
Hvilke tanker og mønstre ligger der i det, som Abdulah kalder ”lejrpsykosen”?
Hvordan beskriver Abdulah bosniernes tankegang efter fredsaftalen?
Hvad tror I, Abdulah mener med, at de stadig føler det som om, folk kommer til Sarajevo på 
Safari?



Planeten Sarajevo
Her kan du læse et af Abdulah Sidrans digte fra hans digtsamling ”Sarajevos kiste”. Det er Abdulahs 
tanke med digtet, at det skal læses op til det klassiske musikstykke ”Døden og pigen” af komponisten 
Franz Schubert.
 
Hør
hvordan Planeten Sarajevo
ånder
Hør
hvordan pigen græder:
”Min Herre! Tag mig ikke!”

Hvor ofte har vi ikke
Grædende
Bedt om fred?

Døden kerer sig ikke om pigens tårer,
Døden kerer sig ikke om menneskers bønner.

Hør
hvordan Planeten Sarajevo
ånder

Se
hvordan Planeten Sarajevo
blomstrer! 

Hører I
hvordan blodet uophørligt
Strømmer i den årer?

Her er folk der går-
til tandlæge

Her er folk der går –
med børnene til frisøren

Her er folk der går –
hen for at købe avis.
Se ham
der holder duer.

Se engang ham
der ikke kan leve – 
uden sin kryds og tværs.

Se hvordan folk går,
opslugt af deres arbejde!

Hvordan de i løbet af
kun én nat er ældet!
Hvad er det så der, så pludseligt, 
har gjort dem alle sammen – smukkere ?
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På Planeten Sarajevo
så jeg en mand der bakkede på sin pibe
- mens han hastede afsted!

På Planeten Sarajevo
så jeg en mand der spiste
- mens han græd!

Jeg så en pige,
på Planeten Sarajevo,
i en park der ikke findes
plukke blomster – som ikke var der!

Manden med leen går grundigt til værks,
nytteløs er pigens gråd,
forgæves
hver en bøn for fred!

I universet
- der hedder Bosnien -  
er der en pige som
med en hånd der ikke er der
plukker blomster der ikke findes!

Det her er ikke krig
- i krige er der blomster overalt –
det er Skabelsens kamp!
Her kæmper to principper
- fra skabelsen
til Dommedag – 
Det gode mod det onde!

Lad aldrig kampen mellem
Det Onde og Det Gode standse!

Skal da Det Gode
gå tabt i verden?

Skal pige kysse
Manden med leens
hånd?

Hører I hvor hun græder:
”Min herre! Tag mig ikke!”?

Græd ikke, min pige!
Græd ikke, skønne datter!

Aldrig, aldrig
vil kampen standse
mellem Det Onde og Det Gode?
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OPGAVE
Analyser digtene i grupper
Hvilke symboler bruges der? Hvilke stemninger findes i digtet? Hvad mener digteren mon med 
”Planeten Sarajevo”? Hvad tror du Abdulah vil sige med digtet? 
Prøv at læse digtet op med og uden musik.  Hvilken virkning har det, at der er musik til? Hvad 
tror du, at digteren har tænkt med dette?

Læs et digt højt
Find dit eget yndlingsdigt eller et digt du godt kan lide og find passende musik til - det kan være 
alt lige fra klassisk til rock eller hiphop. Det vigtigste er bare, at du har gjort dig klart, hvad du 
gerne vil sige med digtet og musikken sammen?

Øv dig i at læse digtet højt til den musik, du har valgt. Overvej følgende:
Hvor vil du lægge pauserne? Er der steder, hvor man skal kunne høre musikken alene?
Hvordan skal digtets rytme være? (hurtig? Langsom? Skiftende?) Eksperimenter med det. 
Hvordan skal dit tonefald være? (højt? Lavt? Hviskende? Råbende? Skiftende?) Eksperimenter 
med det.
Læs på skift jeres digte højt for klassen til den musik, I har valgt. Giv herefter hinanden respons: 
Hvad oplevede I? Hvilken stemning kom frem? Hvad virkede godt?



DET HANDLER OM AT KOMME UD
MED SIN HISTORIE
Interviews med de fire instruktører til filmen BOSNA

Alma Lemes 
- instruktør af filmen “At vende tilbage”

Hvordan opstod ideen til filmprojektet?

Det var Odense filmværksted og CONTACT, 
der havde ideen til at lave filmen. Og så sendte 
de en masse mails ud til Bosnier. Jeg startede 
med at få en mail, men det tog jeg mig ikke 
af. Min mor er med i en bosnisk forening, og 
så var hun til et møde med dem, hvor jeg tog 
med. Det var der jeg fandt ud af, at det lød 
rigtigt spændende. Jeg tror alle bosnier har en historie, de brænder inde med. 
Jeg tænkte, at det kunne være fedt at komme ud med min historie og fedt at lære at lave film.

Hvordan foregik processen med at lave filmen?

Vi havde undervisning hver weekend. I starten var det lidt overfladisk, og vi kunne godt 
fortælle vores historier fra Danmark, men på et tidspunkt fandt vi ud af, at filmen ville blive 
mere fuldendt ved, at vi tog derned. Og så rejste 3 af os til Bosnien sammen. Faruk kunne 
desværre ikke komme med pga. studier. Alle tog selvfølgeligt til sit eget hjem i Bosnien og 
fortalte deres historie.

Hvordan var den rejse sammenlignet med de andre rejser, du har været på til Bosnien?

Det var meget anderledes end de andre rejser. Det var ikke ferie, som det normalt er. Det var 
anderledes og hårdt. Vi snakkede om ting, der aldrig var blevet taget op. Om krigen og min 
far og jeg var nervøs over det, samtidigt med at der var kamera på. Jeg stod sidste år dernede 
og tænkte ”hvem er jeg?”. Det var virkeligt hårdt! Når vi ellers tager til Bosnien handler det 
om ferie og at tilbringe tiden bedst muligt.

Hvad håber du folk, der ser filmen, kan få ud af den?

Det er forskelligt afhængigt af, hvem der ser filmen. Som bosnier kan man jo ikke lade være 
med at relatere til sit eget liv, fordi man selv har en historie. Det er jo på grund af krigen, 
at vi alle sammen er her. I forhold til danskere håber jeg, at filmen kan skabe en forståelse. 
En forståelse for hvem jeg er, og for hvad Bosnien er. Normalt bliver jeg jo bare mødt med 
at ”nårh, du er indvandrer!”. Men nej, jeg er ikke bare indvandrer. Jeg er her på grund af 
krigen. Jeg åbner mig totalt i filmen. Blotter mig. Det er sådan, så folk kan se mig og forstå 
mig. Det er måske mere aktuelt at tale om nu, fordi der er krig i Irak og Afghanistan. Men 
i Danmark hører du hele tiden om arabere og tyrkere, men du hører aldrig om bosnier. Det 
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er som om, det er et årti, der er blevet overset. Som om en krig er blevet glemt. Men det er 
den jo ikke helt alligevel.

Aldin Lemes
- instruktør af filmen “Jeg glemmer aldrig”

Hvordan fik du ideen til at lave filmen?

Altså vi mødtes alle 4 i Odense og fik at vide, 
at vi kunne lære at lave film, sådan startede 
projektet. Men da vi sku til Bosnien, vidste jeg 
bare, at jeg ville tilbage til landsbyen og filme.

Hvordan var det at være tilbage i landsbyen?

Det var med blandede følelser. Så stod man der i landsbyen, hvor krigen og det hele 
havde foregået, og så fik man hele historien. Det var akavet for første gang at få at vide alt, 
hvad der var sket. Jeg vil sige, det var en stor mundfuld. Men det hjalp at få lidt afklaring 
på hele historien.

Hvordan udvalgte du, hvad der skulle med i filmen, og hvad der ikke skulle med i filmen?

Da vi lærte, hvordan vi skulle filme, fik vi bare at vide, at vi bare skulle filme så meget vi 
kunne.

Hvad vil du gerne sige med filmen?

Det var næsten kun landsbyen, jeg fik filmet, men det er det hele, der er i ruiner i Bosnien. 
Folk i Danmark skal se, at det hele ligger i ruiner. Fordi jeg syntes bare, at mange har glemt 
krigen. Det er jo ikke fordi, det er et eller andet sted i Afrika. Det foregik midt i Europa for 
knap 15 år siden. Vi har været ude i nogle 9. klasser og på efterskoler og vise og fortælle om 
vores film, og eleverne aner ikke engang, hvor Bosnien ligger. De ved alle sammen, hvad 2. 
verdenskrig var. Men mange ved ikke, at der foregik en lignende massakre for knap 15 år 
siden midt i Europa. Det syntes jeg er vigtigt, at folk bliver mindet om. Jeg vil gerne have, 
at folk får opfrisket deres hukommelse, og specielt folk der kommer fra Bosnien, så de ikke 
glemmer deres historie, og hvor de kommer fra.

Sanja Zvonic 
- instruktør af filmen “Nye grænser”

Hvad gjorde mest indtryk på dig ved at være i Bosnien?

Dengang vi tog til bosnien, var det ikke for at holde ferie. Det var for at tale om en 
katastrofe, om krigen. Om alt det folk prøver at glemme. Jeg snakker ikke om krigen 
normalt. Ikke engang med min familie. Det var meget følelsesladet bare at snakke om 
det. Både det at snakke om det, der var sket under krigen, men mest om konsekvenserne 
af krigen. Det at byen er opdelt er en konsekvens af, at vi har bekriget hinanden. Det var 
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især svært at tale med den unge kroat, der 
siger, han er kroat og ikke bosnier. Og når 
jeg spørger ind til det, havde hverken hans 
forældre eller han nogensinde boet i Kroatien, 
men altid i Bosnien. Men han havde kroatisk 
statsborgerskab. Det ville være det samme, hvis 
du sagde, at du var svensker, men din familie 
havde aldrig boet i Sverige eller haft noget med 
Sverige at gøre. Det var svært at tale med ham, 
når jeg ved, hvordan min bosniske familie har 
mærket krigen og dens konsekvenser. Det kom 
desværre ikke med i den endelige film, selvom jeg 
rigtigt gerne ville have haft det med. Den 
bosniske side er mere bombet end den kroatiske. Men jeg kender også mange kroatere, 
der skammer sig over denne opdeling. I virkeligheden er det ikke kroaternes skyld, men 
politikerne, der skaber problemet. Det er politikerne og de unge fodboldentusiaster, der går 
op i at byen skal være delt. Men mange almindelige mennesker går ikke op i det.

Hvordan var det at komme hjem til Danmark igen?

Min far kom ned til Bosnien et par dage efter mig for at hjælpe mig med at holde kameraet, 
når jeg skulle filme noget. Det var meget hårdt at være dernede, og det var en lettelse at 
komme hjem igen, sådan: ”ah.. nu er det overståe!” 

Hvordan var det at se filmen færdigklippet?

Det var vigtigt at få filmen klippet sammen, så folk der ser den kan forstå den. Jeg ville gerne 
have at filmen skulle fortælle om konsekvensen ved krigen, og om hvordan det var for mig.

Hvad ønsker du folk skal få ud af den?

I folkeskolen vidste jeg ikke selv særlig meget om Bosnien og krigen. Krigen har været tæt på 
os og er sket for ikke så mange år siden. Og der er ikke meget information om den. Hvis man 
skal forstå Europas historie, tror jeg, det er vigtigt. 

Hvad var det bedste ved projektet?

Det bedste var at få historien ud. Den ligger i mit hjerte. Og det går mig på, at min hjemby 
i Bosnien er splittet i to halvdele.

Faruk Coric 
- instruktør af filmen “Stadig inden i mig”

Hvad fik du ud af at lave filmen?

Det var rigtigt fedt. Den blev forsinket flere gange i løbet af processen, både pga. os selv og 
pga. dem, der skulle klippe den. Men heldigvis blev det til noget. På et tidspunkt troede jeg 
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ikke den ville blive til noget. 

Din film er lidt anderledes end de andres…

Ja, jeg tager ikke tilbage til Bosnien som de 
andre. Det er fordi, jeg går på universitetet, 
så der var nogle afleveringer og nogle timer i 
skolen, jeg ikke kunne misse på det tidspunkt. 
Alle fire film er forskellige, men man kan drage 
paralleller mellem alle filmene. Fx Aldins film 
kan jeg relatere rigtigt meget til og omvendt 
kan han sikkert også relatere til min film. Jeg 
fortæller meget om asylcenteret, og hvordan det var der og hvordan vi 
levede. Alle os fire, der har lavet filmene, har prøvet at bo på asylcenter. Så underforstået 
er den meget koblet til de andres film. De har jo boet i noget lignende. Alle der flygter bor i 
starten, når de er i Danmark, på et asylcenter.

Hvad kunne du tænke dig folk tog med sig fra din film?

Der er mange budskaber. Min handler nok mest om at føle sig både dansk og bosnisk indeni. 
Det at være født dernede, komme til Danmark som 5 årig og have boet her i 16 år. Det er en 
slags ingenmandsland, en gråzone mellem at være dansk og bosnisk. Et andet budskab kan 
være, at man ikke skal glemme, hvad der skete. Budskabet kan også være kærlighed og had. 
Nu tænker jeg mere på de andre film, men for eksempel kærlighed til både ens venner, ens 
mand eller kone.
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