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Av Fredrik Giertsen, Mostar 

Ser man bilder fra byen Mos-
tar fra like etter krigen i Bos-
nia, er det knapt stein igjen på
stein i den muslimske østsi-
den av byen; de nærmeste hu-
sene på den kroatiske vestsi-
den er istykkerskutte. 

Jeg var første gang i Mostar
i 1997, fordi jeg hadde fulgt et
feilaktig rykte om at den be-
rømte gamle broen over elva i
byen allerede var gjenreist.
Da jeg gikk opp den sentrale
boulevarden – som hadde
vært demarkasjonslinje
under gatekrigen – var veg-
gene på hver side så pepret
med kulehull at selv stillhe-
ten føltes faretruende. De som
ble skutt i denne gaten, et
smalt ingenmannsland, ble
bare liggende og råtne. 

Likevel kallet Mostar meg
til gjenvisitt, for å se om den
nye broen levde opp til sin
symbolkraft for forsoningen
etter krigen.

Multi-etnisk dekor
Mario Vrankic er født og opp-
vokst like ved den gamle bro-
en; i dag er han sjef for den
innflytelsesrike kroatiske TV-
stasjonen «HTV Oscar C» i
Mostar. For noen år siden var
Mario programleder for sere-
monien i anledning oppstar-
ten for gjenreisingen av bro-
en, med den italienske presi-
denten på besøk. 

I ettertid har han ingen
gode minner fra seremonien. 

– Jeg følte meg sant å si
bare som «multietnisk de-
kor», sier han når jeg treffer
ham i Mostar.

– Halve verden kom hit for

å feire. Men alt i området
rundt broen er nå i bosnia-
kenes [muslimenes] hender,
40-50 butikkeiere av serbisk,
kroatisk eller albansk opprin-
nelse mistet sine eiendom-
mer. Festivitasen var en stor
løgn; i virkeligheten er broen
blitt et symbol på den nye de-
lingen av byen. Jeg besøker
aldri området mer, fordi atmo-
sfæren, ja, selv lukten, er for-
andret.

I dag er det vanskelig å fat-
te at kroater og muslimer ut-
kjempet en blodig gatekrig
mot hverandre i Mostar for
bare et drøyt tiår siden, etter
først å ha sloss skulder ved
skulder mot den angripende
serbisk-dominerte armeen.

Men krigen avdekket net-
topp at det multietniske Jugo-
slavia fra tida under Titos le-
delse var bygd på en løgn, me-
ner Vrankic. 

– Jeg kan ikke si at jeg ha-
ter noen fra den andre siden
her, men det er vanskelig å til-
gi eller glemme. I dag rår et
fullstendig fravær av tillit
mellom gruppene. Jeg er ikke
så veldig optimistisk når det
gjelder integrasjon, heller.
Men selv om bare en håndfull
kroater og serbere bor på øst-
siden i dag, så er det kanskje
10.000 muslimske bosniaker
på vestsiden, hevder Vrankic. 

– Så Vest-Mostar er nok i
dag en av de mest multi-etnis-
ke byene i det tidligere Jugo-
slavia, hevder han.

Mannen ved broen
Jeg har tatt inn hos den sam-
me gamle mannen nå som i
1997. Den gang fikk jeg opple-
ve et av mitt livs mest minne-
verdige måltider i søsterens
hus vegg i vegg. Det ble ser-
vert blekksprut og rødvin i
hennes utbombete kjeller,
med armeringsjern og murbi-
ter hengende som palmegre-
ner rett over oss. 

Omer holder fremdeles til i

samme hus – like ved broen,
som ble gjenåpnet med pom-
pøs pan-europeisk prakt for to
år siden. Men det er ikke slik
som så mange tror, at broen i
Mostar fysisk sett binder kro-
ater og muslimer sammen.
Den ligger nemlig i den mus-
limske gamlebyen, med mos-
keer på begge sider.

Ikke langt fra broen ligger
boulevarden, selve demarka-
sjonslinjen, som munner ut i
det sentrale «Spansketorget»,
oppkalt etter de internasjonale
styrkenes representanter i
byen. Da jeg var her i 1997, var
det lett å forutse hvilke biler
som ville svinge hvor: de med
blått føderasjonsflagg på num-
merskiltet tok alltid av inn i
muslimske Øst-Mostar, mens
de uten kjørte motsatt vei. 

Få menn i våpenfør alder
krysset denne «grensen» da,
på grunn av den såkalte «et-
niske rensingen» som fant
sted under krigen. Muslimer
ble tvunget ut av leilighetene
sine i vest, ofte uten forvarsel,
og måtte flykte to ganger:
Først fra serbernes raketter, så
fra kroatenes geværer. 

Før krigen var Mostar med
sine rundt 30 prosent blan-
dingsekteskap en av byene i
det tidligere Jugoslavia med
mest sammensatt befolkning.
Under krigshandlingene flyk-
tet mange muslimer, over ti
tusen av dem dro til Norge. 

I dag er det like mange kro-
ater som bosniaker i Mostar,
men selv om atmosfæren er
idyllisk og multi-etnisk på by-
ens kafeer, er Mostar politisk
sett delt på midten: Kroatene
stemmer på sine kroatiske na-
sjonalistpartier, og bosnia-
kene på sine.

Den «etniske» delingen går

egentlig etter religiøse skille-
linjer: kroatene er katolske,
serberne ortodokse, og bosni-
akene altså muslimer. De fles-
te av blandet ekteskap har i
likhet med serberne forlatt
byen, mens mange innflyttere
har kommet til fra landsbyg-
da. Disse er ofte mer konser-
vative og går ikke alltid så
godt sammen med det gamle
liberale borgerskapet, der det
er vanligere med vennskap
over skillelinjene. Faktisk var
Mostar kjent som «den røde
by», fordi innbyggerne var
lite opptatt av religion. 

Da krigen startet, var det to
katolske og én ortodoks kirke
i Mostar, samt 36 moskeer.
Seks broer bandt byen sam-
men over elven Neretva, som
regnes som et historisk skille
mellom katolske og ottoman-
ske områder. Alle disse byg-
ningene ble bombet i stykker. 

I dag foregår det gjenopp-
bygging i stor stil, og 17 mina-
reter er oppe igjen. På kroa-
tisk side har man valgt å byg-
ge én enorm katedral, som
mange mener er både latterlig
overdimensjonert og ikke så
lite stygg – ironisk nok ligner
den en forvokst minaret.

Kroatene har også plassert
et stort kors på en fjelltopp i
sydvest hvor mange kroatiske
raketter ble avfyrt under kri-
gen. Som mottrekk planleg-
ger muslimene et stort is-
lamsk senter i sin del av Mos-
tar. 

Hva slags muslimer?
Mario Vrankic maler velover-
veid et fiendebilde av musli-
mene, og hevder bosniakene
er mer politisk påvirket av
Iran enn av Tyrkia. Det er rik-
tig at det kom mujahedin-kri-
gere til Bosnia under krigen,
blant annet fordi vestlige land
altfor lenge opprettholdt vå-
penembargoen mot landet –
men mujahedin kom aldri til
Mostar. 

Og selv om kroatene kan
føle seg presset av bosniaker-
nes 70 prosent-majoritet i den
bosniske føderasjonen, er det
ikke lett å synes synd på kroa-
tene; de har myndighetene i
Zagreb i ryggen, og det var
muslimene som led verst
under krigen: Om lag 70 pro-
sent av de som mistet livet var
bosniaker. 

De fleste bosniaker jeg
snakker med, setter sin lit til
at domstolen i Haag – som
skal dømme krigsforbrytere
fra Bosnia-krigen – vil kunne
rense lufta. Mario på sin side
beskylder Office of the High
Representative (OHR) – Bos-
nias høyeste myndighet – for
urettmessig å ha tilegnet seg
50 sendere som ble benyttet
av den TV-stasjonen han tidli-
gere arbeidet for. 

Han anklager også OHRs
tidligere leder, briten Paddy
Ashdown, for å drive med
«splitt og hersk» i føderasjo-
nen.

– Serberne har tradisjonelt
vært britenes venner. De fikk
sin belønning i form av Repu-
blika Srpska, selv om den kom

Delte byer:
■ I en serie artikler ser Klasse-
kampen de neste mandagene
nærmere på byer som er delt av
politiske konflikter. 
■ I dag: Den tidligere multiet-
niske byen Mostar i Bosnia.
Mostar som ble åsted for gru-
somme krigshandlinger mellom
serbere, kroater og bosniske
muslimer under den bosniske
krigen i 1992–95. 
■ Etter Dayton-avtalen fra 1995
er Bosnia styrt av det internasjo-
nale samfunn gjennom en Høy-
komissær, og delt i en bosnisk
føderasjon og den serbiske 
Republika Srpska.
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BOSNIA: Et tiår etter borgerkrigen er
det blitt fredelig i Mostar. Likevel blir
byen og Bosnia nå polarisert langs reli-
giøse skillelinjer. 



som konsekvens av etnisk ren-
sing. Den eneste prisen de
måtte betale, var å utlevere
noen av sine ledere, sier han.

Organisasjonen for sikker-
het og samarbeid i Europa
(OSSE) er også på plass i Mos-
tar: De jobber med utdanning,

menneskerettigheter, demo-
kratisering og reform av of-
fentlig forvaltning. 

OSSE-medarbeideren Ri-

chard Medic er australier med
kroatisk mor, serbisk far og to
muslimske halvsøstre. Han
blir overrasket når jeg forteller
hva Mario Vrankic hadde å si.

– Paddy Ashdown har fått
reformert og samlet adminis-
trasjonen av byen, og brutt
opp inndelingen i seks-syv
enheter etter etniske skille-
linjer. Nå har Mostar bare ett
budsjett, én ambulansetjenes-
te og ett brannvesen. Men det
er separate sportsklubber og
kulturinstitusjoner, og sam-
lingen av utdanningssyste-
met går tregt. 

Innbyggerne krangler om
symbolske ting som gate-
navn, mener Medic, men pro-
blemene med konfiskerte lei-
ligheter etter krigen er så
godt som løst. Folk kan fritt
shoppe på kroatisk side eller
ta en kveldstur på den mus-
limske.

– Statsadministrasjonen i
Bosnia er delt inn i hele 13 ni-
våer, for at ikke bosniakene
skal få for mye makt. Dette,
og dobbeltadministrasjonen

som har hersket i Mostar, tæ-
rer på finansene. Mostar har
riktignok inntekter fra tu-
risme, men nesten ingen in-
dustri, og arbeidsløsheten er
skyhøy: Det finnes ikke ek-
sakte tall for Mostar, men på
landsbasis er den på rundt 40
prosent.

Norsk dialog
Det som foregår i dagens Mos-
tar, til tross for den stillferdige
hverdagen, er altså en politisk
polarisering langs religiøse
skillelinjer. Et mottrekk mot
delingen er norske «Nansen
Dialogue Center». Opprinne-
lig ble det satt opp under et
hovedkontor på Lillehammer,
men i dag er det ganske uav-
hengig og ligger sentralt i
Mostars hovedgate. 

Senteret arrangerer semi-
narer med grupper fra hver
side av konflikten, ofte ung-
dommer, og legger til rette for
dialog. Prosjekt-koordinator
Vernes Voloder forteller om
mønsteret som ofte gjentar
seg under seminarene: 

Første dag preges av still-
het, andre dag av krangling
og beskyldninger, mens fra
tredje dag begynner ungdom-
mene å lete etter fellesnev-
nere, som for eksempel mu-
sikksmak. De oppdager hver-
andres sans for humor, og det
utvikles vennskap.

– Ungdommene er gjerne i
utgangspunktet nærmest for-
giftet av foreldrenes fiende-
bilder, sier Voloder. 

Han ser store forbedringer i
situasjonen de siste fem
årene. Men fremdeles mang-
ler Bosnia et sterkt sivilt sam-
funn med uavhengige organi-
sasjoner, og nasjonalismen er
sterkere enn de liberale hu-
manistiske strømningene. 

Samlende krefter
For Vernes Voloder ble Bosnia
gjenforent under fotballkam-
pen da det nystartede multiet-
niske bosniske fotballandsla-
get møtte Danmark til kamp i
København for noen år siden.
Flere av de beste kroatiske og
serbiske spillerne i Bosnia ble
lokket til å spille for sine
«hjemland», men Bosnias nye
trener fikk en rekke av de
nest-beste spillerne til å stille
for Bosnia. 

«Nye» Bosnia slår Dan-
mark 2-0, og i kampens 72. mi-
nutt blir en serbisk spiller
byttet ut: Han gjør korsets
tegn med tre fingre, mens
kroaten som kommer inn,
gjør det samme med to. Så
trykker de hverandre i hen-
dene og det hovedsakelig bos-
niakiske publikumet jubler. 

I dag er Vernes Voloder 28
år gammel. Under krigen ble
hans muslimske far angitt av
en kroatisk kollega faren had-
de jobbet sammen med i ti år
– med det resultat at faren satt
seks måneder i fangenskap. 

En dag etter krigen traff far
og sønn tysteren tilfeldig på
gata. Han forsøkte seg med
pokerfjes og begynte å snakke
om dagligdagse ting, men
brast plutselig ut i gråt. Ver-
nes’ far ble stående et øye-
blikk, men tok så mannen i
armen og ledet ham inn på en
kafé. Det ble mange glass
konjakk den kvelden, minnes
Vernes, men han lærte defini-
tivt noe om tilgivelse. Men det
trengs mange slike store hjer-
ter for at Mostar og Bosnia
skal bli helt som før.

utenriks@klassekampen.no
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«Ungdommene er
gjerne i utgangs-
punktet nærmest
forgiftet av 
foreldrenes 
fiendebilder»

VERNES VOLODER, OSSE 

  over elva i den muslimske gamlebyen i Mostar. Men mens byen tidligere hadde 30 prosent blandingsekte-
   nå langt mer delt. FOTO: AFP/SCANPIX

r i broenes by

Strid om ny
CIA-sjef i USA
Sjefskiftet i den amerikanske
etterretningsorganisasjonen
CIA har satt mange følelser i
sving etter at Porter J. Goss er
presset ut og erstattet av en
general. Mange folkevalgte i
Kongressen mistenker for-
svarsminister Donald Rums-
feld for å ha drevet et spill for
å sikre seg kontroll med en
stadig større bit av USAs sam-
lede etterretningstilfang.

Men Rumsfeld avviser be-
stemt at han har ført an i et
maktspill for å få plassert ge-
neralløytnant Michael V. Hay-
den i CIAs sjefsstol. ©NTB




