
Min resa till Tuzla den 20 -25 september  2013

På kvällen den 20:de landade Nada och jag på Tuzla flygplats. Nada skulle vara 
med som tolk på lördagen.

På flygplatsen mötte Saida, Nermina och Adil oss. Deras gamla buss skramlade 
fortfarande fram och vi klarade resan till hotellet. Jag bodde på Motel Royal där 
ni i sista Klippangruppen också bodde när vi var där 2009.

På lördagen träffade vi Saida och Nermina och de berättade om hur det är på 
föreningen nu.  De berättade att  sedan januari  är  det  bara är  Sajda,  Adil  och 
Nermina som jobbar. Ibland hjälper Saidas son dem och han ansvarar för de 
volontärer som från oktober ska hjälpa till några timmar i veckan.

Liljana är tyvärr för sjuk för att komma till föreningen men de hälsar på henne 
så ofta de hinner.

De saknar någon med pedagogisk utbildning som kan hjälpa dem sedan Sanjas 
projekt tog slut och hon flyttade till Slovenien. Tidigare har de också haft ett 
musikprojekt och ett idrottsprojekt utöver Sanjas projekt som funnits på halvtid i 
4 år. 

Nu har de inte fått några nya projekt och därför är det svårt att hålla igång en 
meningsfull  verkssamhet  för  de  c:a  25  personer  med  olika  grader  av 
utvecklingsstörning  och  i  åldrar  från  18  till  55  år  som  dagligen  kommer 
tillföreningen.       



Jag  upplevde  verkligen  hur  enorm  skillnaden  är  mellan  våra  dagliga 
verksamheter  och  deras,  men  tänkte  också  på  att  även  om det  mest  blir  en 
träffpunkt är det ju oerhört viktigt för medlemmarna att ha någonstans att vara. 
Alternativet är att bara sitta hemma.

De har också stora problem med ekonomin. Pengarna de får från oss är den enda 
säkra inkomsten de har och de tackar oss av hela sitt hjärta för att vi fortsätter att 
hjälpa dem. 

Kommunens bidrag har minskat år från år och när det betalas ut är osäkert.

I år har de blivit lovade 1500 euro (c:a 13.000 kronor). Men de har ännu inte fått 
några pengar och tror knappast att de får några heller.

De behöver inte betala hyra för sina lokaler men de måste betala el och viss 
kostnad för värme. Därför vet de inte hur mycket de kan ha öppet i vinter.

De har nu inte heller råd att köpa lunch till dem som kommer till verksamheten 
men just nu får de hämta mat gratis hos en hjälporganisation som heter Caritas.

Det kändes tungt att höra hur mycket sämre de fått det men det var ändå en stor 
glädje att träffas  igen.

På lördagskvällen följde jag med Nada till hennes hemstad Behjina och bodde 
där till måndag morgon.

På måndagen åkte jag tillbaka till Tuzla för att träffa alla på föreningen.



På  vägen  tillbaka  till  Tuzla  blev  vi  stoppade  vid  gränsen  mellan  Republika 
Serbska och den andra delen av Bosnien (Federationen).

Militären höll  på att  leta efter  minor längs gränsen.  Mannen som körde mig 
berättade att det finns många skogområden som man inte kan gå in i på grund av 
risk  för  minor.  Det  blev en  påminnelse  om att  det  fortfarande finns spår  av 
kriget.

På föreningen ville alla veta allt om hur det var i Växjö och jag hade med ett  
bildspel som vi tittade på. Det handlade om vad Klippan gjort under året.

Jag hade också med pengar som de fick. De blev jätteglada för just nu behövde 
de  pengar  för  att  kunna  hyra  en  buss.  De  var  inbjudna  att  delta  i 
specialolympiaden i Sarajevo. Hotell och mat var gratis men problemet var att 
de inte hade pengar till att hyra buss. 

De undrade om de kunde använda de 2000 kronor som jag hade med och det 
fick de naturligtvis. Nu kunde 18 tävlande och 5 ledare åka iväg i fyra dagar. 
Kolla  på  deras  Facebook  sida  i  mitten  av  oktober,  då  finns  det  nog  bilder 
därifrån.

På tisdagen ville alla titta på bildspelet igen så då såg vi det två gånger till sen 
hade vi en övning där vi skulle lära oss varandras namn.

Efter lunch gick vi till stan och tittade runt torget där det var nyrenoverat och sen 
ner till gamla stan för en kopp bosniskt kaffe.

Onsdagen började Sajda,Nermina och jag med att gå igenom det vi pratat om 
tidigare för att kolla att det inte fanns några missförstånd om vad som sagts. 

Detta bl.a. för att de kommit med frågor om varför inte vi kunde fortsätta med 
My Right  (SHIA) projekt  som tidigare.  Jag lovade ge dem material  om My 
Rights projekt men betonade att vi inte är tillräckligt stora organisationer för att 
gå in i den typen av projekt som de nu har.

Efter  lunch  samlades  vi  och  alla  skrev  brev  till  sina  brevvänner  sen   åt  vi 
svenskt godis, Algrens bilar och kexchoklad innan det var dags att säga adjö till 
de flesta Några följde med för att promenera uppe vid saltsjön en stund.



En bild på oss alla innan vi lämnade föreningen.

På kvällen var det dags att flyga hem och den gamla bussen lyckades klara resan 
tillbaka till flygplatsen.

Det var många tankar på hemresan om orättvisor, människosyn och Bosniens 
dåliga ekonomi.

Men alla ni som på olika sätt hjälper till med bidrag till föreningen i Tuzla ska 
veta att deras tacksamhet mot oss är jättestor.

Växjö den 30 september 2013

Kajsa Sundström

 


