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URŠKA MLINARIČ

Bakira Hasečić nikoli ne bo po-
zabila 21. aprila 1992. Z možem in 
hčerkama, starima 13 in 18 let, je 
bila doma, ko je na vrata njihovega 
doma v Višegradu potrkal tamkaj-
šnji šef policije Veljko Planinčić. Ni 
bil le njihov sosed, skupaj z Baki-
rinim možem je pogosto hodil na 
ribolov. In ni prišel sam. Z njim je 
prišlo še petnajst pripadnikov nek-
danje JNA. Z denarjem, ki jim ga je 
dala, se niso zadovoljili. Eden od 
njih je pred njenimi in moževimi 
očmi posilil starejšo hčerko. Nato 
še njo, saj je, čeprav so ji, tako kot 
drugim članom družine, uperili 
puškino cev v glavo, napadla hče-
rinega posiljevalca. Ni bilo zadnjič. 
V prihodnjih dveh mesecih, kar so 
jih zadrževali v hišnem priporu, sta 
bili obe še nekajkrat posiljeni. Tudi 
Bakirina sestra temu vojnemu zlo-
činu ni ubežala. Še več. Potem ko so 
Srbi njeno hišo spremenili v "logor" 
za posiljevanje, skozi katerega je šlo 
na desetine deklic, deklet in žena, 
so tako kot mnoge druge ubili tudi 
večkrat posiljeno Bakirino sestro. 

Minevala so leta, zločinci pa so se 
spretno izogibali roki pravice. Bakira 
si je rekla: "Dovolj je! Nisem več 
mogla gledati, kako se posiljevalci in 
morilci mojih najbližjih svobodno 
sprehajajo po ulicah in se mi smejejo 
v obraz. Prepoznala sem jih povsod, 
med policisti, na političnih funkci-
jah, v javnih ustanovah." Odločila se 
je, da bo naredila vse, da bo čim več 
vojnih zločincev tudi obsojenih. In 
tako javno spregovorila o grozotah, 
ki jih je preživela sama in na tisoče 
žensk med vojno v BiH. Leta 2003 
je še z nekaj ženskami ustanovila 
združenje Žena - žrtva rata, katere-
ga predsednica je. Namen združenja 
je opogumljati ženske, da spregovo-
rijo, pričajo in pomagajo pri iskanju 
vojnih zločincev ter tudi tako raz-
bijajo molk o zločinih, ki so jih bile 
deležne. Kajti posilstva med vojno so 
tudi dvajset let po koncu vojne v BiH 
še vedno v veliki meri tabu tema. Z 

žrtvami in posledicami tega množič-
nega zločina pa se v tej državi ukvar-
jajo le nevladne organizacije.

Sabiha Husić, psihoterapevtka, is-
lamska teologinja in direktorica 
Medica Zenica že 22 let nudi psiho-
socialno pomoč ženskam žrtvam 
vojnih posilstev in kasnejšega nasi-
lja. Otrokom, ki so se v vojni rodili 
kot plod posilstva, v zadnjem času 
pa tudi moškim. Ni jih malo, ki so 
bili med vojno posiljeni. Posilstva 
moških so še večji tabu kot posil-
stva žensk. Še posebno v patriar-
halni družbi, kot je bošnjaška. "A ko 
slišiš in vidiš, kaj so preživeli, kakšne 
travme imajo in s kakšnim mačeho-
vskim odnosom države se srečujejo, 
preprosto ne moreš odnehati," pravi 
Husićeva. Za svoje delo je lani prejela 
nagrado Ženska sveta, ki jo podelju-
je mednarodna organizacija Woman 
for Woman International. 

Z njima smo pogovarjali v Ljublja-
ni ob robu enega od dogodkov 
spominskega projekta 8372 živih 
spominov, s katerim v organizaci-
ji Zavoda Averroes Islamske sku-
pnosti in Zavoda Pogreb ni tabu v 
Sloveniji zaznamujemo dvajsetle-
tnico genocida (množičnega pokola 
dečkov in moških) v Srebrenici.

Kako globoke in boleče so še, 
dvajset let po koncu vojne v BIH, 
rane žensk, žrtev posilstva seksu-
alne zlorabe in siceršnjega nasilja 
v vojni?
Hasečić: "Vemo, da je bila s podpi-
som daytonskega sporazuma preki-
njena vojna. Končalo se je ubijanje, 
klanje, posilstva in požigi, vendar 
imamo žrtve posilstva in seksu-
alnih zlorab še vedno občutek, da 
smo v vojnem času. Mnogi vojni 
zločinci so še vedno na prostosti, 
celo več, so na visokih političnih 
položajih, srečujemo jih kot varuhe 
reda in miru, policiste. Svoje posi-
ljevalce in morilce svojih najbliž-
jih srečujemo vsakodnevno na 
krajih, kjer smo preživeli torture 
in mučenje. Obenem se prav zaradi 
vsega tega nimamo možnosti vrniti 

v kraje, kjer smo bivali do vojnih 
časov. Zato danes žrtve živimo v 
tišini, na eksistenčnem robu. Dejan-
sko ni nikomur mar za nas. Že res, 
da smo predvsem zaradi naših pri-
zadevanj v zakon o zaščiti civilnih 
žrtev vojne vnesli tudi kategorijo 
žrtev vojnega posilstva. A nadome-
stilo, ki naj bi ga žrtev s tem statu-
som dobila, je neke vrste socialna 
pomoč. Ne zadostuje niti za medi-
cinsko zdravljenje, kaj šele za kaj 
drugega. Naši gluhonemi politiki 
preprosto ne razumejo, kaj pomeni 
biti žrtev, biti posiljena. Mnoge sek-
sualno zlorabljene ženske so psi-
hično povsem uničene, ponižane. 
Mnoge med njimi so med vojno iz-
gubile celotno družino ali edinega 
otroka, ki so ga imele."

Husić: "Po 22 letih dela v Medici z 
ženskami, žrtvami posilstev, lahko 
le pritrdim, da dejansko živijo na 
robu. Status civilne žrtve vojne je 
dober primer, ki pa kaže le na za-
četno skrb za žrtve. In kot je rekla 
Bakira, ne vem, ali bi naši politiki 
zmogli sprejeti tak zakon, če ne bi 
bilo pritiska nevladnih organizacij. 
Poleg tega zakon predvideva tudi 
druge pravice, ne le prejemanje na-
domestila; denimo pravico do pre-
kvalifikacije, stanovanjsko pravico, 
zdravstveno zavarovanje. Iz vsako-
dnevnih izkušenj dela s temi žen-
skami vem, da se ne izvaja nobena 
od teh pravic. V zelo redkih pri-
merih so ženske žrtve nasilja rešile 
svoj stanovanjski primer ob pod-
pori pristojnih institucij. Vse je na 
plečih nevladnih organizacij.

Da bi lahko videli celotno sliko 
odnosa do žrtev, morate vedeti, da 
je izplačilo nadomestila med kan-
toni različno. Imamo kantone, v 
katerih že pol leta niso izplača-
li nadomestila. Ženske nas kličejo 
in sprašujejo, kaj naj naredijo. Ob 
kupu položnic nimajo niti toliko 
denarja, da bi otroku kupile send-
vič za v šolo. To pove vse  o odnosu 
države do teh žrtev."                        >>
Hasečić: "Pri čemer je potrebno 
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dodati, da ta zakon še vedno ne 
velja za celotno državo. Kot veste, 
imamo pri nas dve entiteti in di-
strikt Brčko. Pri pripravi zakona 
sem sodelovala od leta 1995, a smo 
se vedno soočali z obstrukcijo 
manjše entitete, Republike Srbske, 
zaradi njenih politikov in poli-
tičnih interesov. Tako ženske, ki 
živijo v Republiki Srbski, nimajo 
pravic, ki jih daje ta zakon. Same 
bodo morale dvigniti glas, pritisni-
ti na svoje politike in jih vprašati, 
kdo jim daje pravico, da govorijo v 
njihovem imenu."

Koliko od nekaj deset tisoč žensk, 
kolikor naj bi bilo posiljenih in 
seksualno zlorabljenih v času 
vojne, je kljub vsemu pridobilo 
status civilne žrtve vojne?
Hasečić: "Nikogar ne moreš prisi-
liti, da spregovori, kajti posilstva 
deklic, deklet in žensk, starih med 
12 in 65 let, so v BiH še vedno tabu 
tema. Zato je od vsakega posame-
znika odvisno, ali si bo pridobil 
status. V bazi našega združenje 
smo za zdaj evidentirali 25.000 
žensk, žrtev posilstva in seksu-
alne zlorabe. In v tej bazi so tudi 
ženske, ki so bile po posilstvih 
ubite. Do njihovih imen smo prišli 
na podlagi pričanj žensk, ki so 
pripovedovale, da so bile skupaj 
z eno, desetimi, tudi do petdese-
timi ženskami, ki so bile posilje-
ne, a so bile odpeljane in se niso 
nikoli več vrnile. Za njimi se je iz-
gubila vsakršna sled. Tudi sicer se 
zelo malo govori tako v BiH kot po 
svetu o ženskah, ki so bile po po-
silstvu ubite. Samo v Foči je bilo 
ubitih 585 žensk, v Višegradu 486, 
Rogatici 300 žensk. In ko malo 
raziskuješ, ugotoviš, da je bila več 
kot polovica žensk, ki so bile ubite, 
tudi spolno zlorabljena. Masov-
na posilstva so bila del vojne stra-
tegije. Vendar pa nikoli ne bomo 
vedeli, koliko jih je bilo dejan-
sko posiljenih, kajti v BiH je še 
vedno močno prisotna patriarhal-
na vzgoja. In nekatere ženske, tudi 
iz strahu, da bodo izločene, da jih 
bo zapustil mož, da se jim odrekla 
družina, ne bodo nikoli povedale, 
kaj se jim je zgodilo. Imamo preko 
200 žensk, ki jim je priznan status 
žrtve, a ne želijo prejemati nado-
mestila, ker ne želijo, da se jim 
plačuje za to, kar so preživele. Eno-
stavno si nočejo priznati, da se jim 
je to zgodilo. To je njihova pravica 
in mi jo spoštujemo, čeprav skozi 
pričevanja drugih žensk vemo, da 
so bile tudi te, ki zanikajo, žrtve 
posilstva."

Husić: "Ko govorimo o ženskah v 
BiH, je res, da mnoge še danes mol-
čijo o vojnih grozotah, ki so jih bile 
deležne. Po drugi strani pa je zelo 
pomembno, da se sliši glas tistih, 
ki so preživele to veliko travmo in 
spregovorile. Tudi zaradi njih sta 
bila posilstvo in seksualna zloraba 
prepoznana kot vojni zločin, zločin 
proti človeštvu, genocid. Tega ne 
smemo pozabiti.

Spregovoriti o tem, kaj se ti je zgo-
dilo, je zelo težko. A tiste, ki so 
spregovorile, lahko motivirajo tudi 
druge, da naredijo ta pomemben 
korak in spet občutijo dostojan-
stvo in spoštovanje. Pa tudi, da s 
tem pošljejo sporočilo družini in 
skupnosti, da te ženske ne bi smele 
biti stigmatizirane, zaznamovane 
in etiketirane v družbi. Namesto 
tega jim moramo izraziti spošto-
vanje, ker so preživele res hude 
travme. Posledice, ki jih pustijo 
take travme, so številne in globlje, 
kot si sploh lahko zamislimo."

Kakšne posledice ste skozi svoje 
delo z ženskami zaznali pri njih?
Husić: "Poleg že omenjenega življe-
nja na robu družbe, pogosto brez 
zadostnih sredstev za preživetje, se 

najpogosteje soočajo s tesnobami, 
nočnimi morami, v mislih se ne-
prestano vračajo na dogodke, kate-
rih žrtev so bili. Lanska raziskava 
Medice med svojimi uporabnica-
mi o posledicah in strategijah, ki 
so jim pomagale preživeti, je po-
kazala, da jih 57 odstotkov trpi za 
posttravmatskim sindromom, 70 
odstotkov jih ima težave v odnosih 
z moškimi, 65 odstotkov pa potre-
buje zdravila, običajno antidepresi-
ve, da se lahko prebijejo skozi dan. 
Mnoge imajo najmanj štiri gineko-
loške težave, enajst odstotkov jih je 
še precej mladih umrlo za različni-
mi vrstami raka."

Kaj pa so navedle kot tisto, kar 
jim je najbolj pomagalo, da se po-
novno postavijo na noge?
Husić: "Najbolj to, da je nekdo sploh 
pokazal, da mu je mar zanjo, da je 
bil nekdo pripravljen prisluhniti, 
jo podpreti, naj spregovori o tem, 
kaj se ji je zgodilo. In da jo je vpra-
šal, kako se počuti, ali kaj potrebu-
je. Ženskam je bila zelo pomembna 
tudi medicinska in psihološka 
pomoč ter kot muslimankam tudi 
religijska."

Kakšen je bil odnos islamske sku-
pnosti do posiljenih žensk?
Husić: "Še v času vojne je eden od 
muftijev izdal fatvo, v kateri je po-
udaril, da je vsaka posiljena ženska 
šehida (po islamskem nauku bo 
taka oseba po smrti odšla v raj, op. 
p.).To je bilo zelo pomembno spo-
ročilo, a se kljub temu še vedno 
dogaja, tako kot se je v enem ne-
davnih primerov, da je mož svojo 
ženo, za katero je šele zdaj izvedel, 
da je bila posiljena med vojno, za-
pustil. Pa čeprav sta imela skupaj 
dva otroka." 

Družbena stigmatizacija je nav-
kljub vsemu torej še vedno zelo 
močna?
Husić: "Da. Nedavno sem morala 
posredovati v svoji lokalni skupno-
sti zaradi nekorektnega odnosa 
ljudi na javnih funkcijah do teh 
žensk. Tako se dogaja, da mora 
ženska, ki pride na urad, da bi si 
uredila status civilne žrtve, po-
slušati očitke v stilu: 'Zakaj si pa 
zdaj spregovorila, a bi rada dobila 
status in denar?' Tak odnos ni ko-
rekten, zato mi je najbolj všeč, ko 
ženske žrtve takim odgovorijo: 
'No, pa ti izkusi, kako je, če te po-
silijo; sama pa ti dam vse, kar bom 
dobila. Mogoče boš potem razu-
mela, kako se počutim v svoji koži.' 
Tudi v zdravstvenih domovih in 
drugih podobnih ustanovah ni 
senzibiliziranega odnosa do njih. 
Bakira si skupaj z drugimi nevla-
dnimi organizacijami že leta pri-
zadeva, da bi žrtve dobile podobne 
kartice, kot jih imajo vojni invali-
di, in na podlagi katerih bi bile de-
ležne določenih ugodnosti. Upam, 
da bodo naši politiki spoznali, 
kako pomembno je to vprašanje za 
našo družbo, v kateri se že sooča-
mo s transgeneracijskim prenosom 
travme."

Kako konkretno se ta kaže?
Husić: "Obnašanje matere se re-
flektira v obnašanju do otroka. Če 
denimo mati ne more ubesediti, 
kaj se ji je zgodilo, se začne obna-
šati drugače. Je odsotna, depresiv-
na, pritožuje se nad bolečinami, ne 
sprejema same sebe in okolja, v ka-
terem živi. Otrok, ki vse to gleda, 
se začne obnašati podobno, nima 
želje po življenju, ne veseli se pri-
hodnosti."

Hasečić: "Tudi zato in ker vem, da 
so tudi v Sloveniji žrtve posilstva 
in seksualnega nasilja, bi še enkrat 
pozvala vse žrtve, naj prekinejo 
molk. Kajti skrajni čas je, da nare-
dijo nekaj zase še v času svojega 
življenja. Molk je za nas žrtve ena 
velika atomska bomba, ki lahko 

vsak čas eksplodira v naših prsih. 
Imamo družine, v katerih so bili 
vsi njeni člani posiljeni in seksu-
alno zlorabljeni, in kjer imajo vsi 
priznan status civilne žrtve, pa 
eden za drugega ne vedo, kaj se 
jim je zgodilo. Imamo tudi ženske, 
ki so pripravljene pričati, ne želijo 
pa prejemati nadomestila, ker bi 
potem morale možu pojasniti, od 
kod jim denar. Iz strahu molči-
jo. A to je treba prekiniti, kajti če 
bomo molčali, kljub temu da vojni 
zločin ne zastara, se bojim, da čez 
deset let ne bo več ne žrtev ne prič. 
In tako ne bodo mogli nikomur 
več soditi. Ne želim si, da bi se kaj 
takega, kar se je zgodilo v BiH, še 
kje ponovilo, a bojim se, da če vojni 
zločinci ne bodo obsojeni, bodo 
njihovi sinovi in hčerke še hujši 
od svojih zločinskih očetov, saj si 
bodo rekli, da tudi njihovi očetje 
niso odgovarjali za svoja dejanja."

Koliko jih je bilo obsojenih zaradi 
vojnega zločina posilstva?
Hasečić: "Na haaškem sodišču 29, 
na sodišču v BiH pa na prvi stopnji 
60 vojnih zločincev. Dejstvo je, da 
Republika srbska prikriva postop-
ke, zločince spušča na svobodo ali 
pa jih obsoja na minimalno kazen 
treh let. Zato je vsakodnevno delo 
nas iz združenja, da iščemo, foto-
grafiramo vojne zločince in tako 
tožilstvu dokazujemo, da ne drži 
njihova trditev, da jih ni mogoče 
najti. Če jih nevladne organizaci-
je lahko najdemo na koncu sveta, 
kako lahko tožilstvo reče, da jih ni 
moglo najti. 

V zadnjem obdobju vojni zločin-
ci, da bi se skrili pred roko pravice, 
spreminjajo identiteto; v Višegradu 
imamo dva, tri primere vojnih zlo-
čincev, ki so klali, ubijali in zažigali 
ljudi, pa so si spremenili identite-
to na način, da so prevzeli mate-
rin priimek. In njihove oblasti to 
dovoljujejo. V Rusijo, kamor je brez 
potnega lista in osebne izkaznice 
odšel tudi eden od mojih posiljeval-
cev, Planinčić, jim za 15000 konver-
tibilnih mark (7000 evrov) njihovi 
politiki nosijo potne liste. Vse 
delajo, da bi zaščitili svoje 'heroje', 
kot jim pravijo. Zanje so vojni zlo-
činci največji heroji, poveličujejo jih 
in tudi finančno vzdržujejo njihove 
družine."

Je to, da glasno govorite o zloči-
nih izvedenih nad vami in vašimi 
družinskimi člani za vas terapija?
Hasečić: "Nekoč je bila. Spoznala 
sem, tako kot tudi mnoge druge, 
da bodo vojni zločinci ostali neka-
znovani, če ne bomo ukrepali. Go-
voriš, ker moraš, ker ne moreš več 
prenašati tega, da se ti vojni zlo-
činci smejijo v obraz. Da ne moreš 
oditi v svoje mesto, ker se boš na 
ulicah srečal z morilci svojih naj-
bližjih. Poskušaš se prepričati, da 
te niso uničili, čeprav so te. In ko 
se ti smejijo ali celo posmehujejo, 
dobim moč za nadaljnji boj. Kajti 
maščevanje ne vodi k ničemur. 
Edino zadoščenje za nas žrtve je, 
da bodo vojni zločinci kaznovani. 

Zato ohrabrujemo tudi druge, da 
prekinejo molk in tako razbreme-
nijo sebe, svojo dušo. Ko ujamejo 
kakšnega vojnega zločinca in ga 
obsodijo, je to za nas uspeh. Država 
pa se obnaša, kot da smo ji v breme 
in bi najraje videla, da bi izgini-
li čez noč. A ne bomo. Živimo in 
bomo ponosne in uporne priča-
le. 95 odstotkov vseh prič v Haagu 
in na sodišču BiH je žensk, saj so 
moške pobili. Moje mesto, Više-
grad, so v 60 dneh etnično oči-
stili. Bili smo na pragu pekla. Kar 
sem preživela v svojem domu, s 
svojo družino ni mogoče ubesedi-
ti. Po drugi strani pa želim prav s 
predstavljanjem, kaj se je zgodilo, 
svetu poslati sporočilo in opozo-

rilo, da se kaj takega nikoli več naj 
ne zgodi."

Kako se je s travmo posilstva, na-
silja soočila vaša družina? 
Hasečić: "Težko. Pravijo, da čas celi 
rane, a jih ne. Največje zdravilo je, 
ko je zločinec ujet in obsojen. Ko 
ga vidim z lisicami v sodni dvora-
ni, šele takrat dojamem, da nima 
več v roki kamna ali puške in da 
mi ne more več groziti, češ če boš 
povedala, kaj sem ti naredil, te 
bom našel in ti pobil vso družino. 
To je največja terapija in zadošče-
nje zame. Nekje v duši občutim, 
da je pravica, čeprav za nas žrtve 
nikoli ne bo pravice."

Se še vračate v vaš Višegrad?
Hasečić: "Grem, ko lahko, saj imam 
tam po pokojni mami družinsko 
hišo in zemljo, ki jo obdelujem. 
Zdaj se jih tudi več ne bojim. Še 
pred nekaj leti sem sklanjala glavo 
pred njimi, tega ne počnem več. 
Sem zmagovalka, kajti zdaj oni 
bežijo pred mano."

Medica Zenica je začela delovati 
v času same vojne, 1993. Kako ste 
se približali ženskam, da bi jim 
po travmatičnih izkušnjah ponu-
dili pomoč? 
Husić: "Na samem začetku smo mi-
slile, da bomo oblikovale center, 
katerega polno ime bo Center za 
ženske žrtve seksualnega nasilja in 
posilstev, a smo že po dveh tednih 
uvidele, da je to zelo problema-
tično. Ženske niso želele prihaja-
ti v naš center iz strahu, da bodo 
prepoznane kot posiljene. Zato 
smo se odpravile na teren, v šole, 
telovadnice, kinodvorane, kjer so 
bile prisiljene bivati v begunskih 
centrih in pojasnjevale, da Medica 
nudi pomoč ženskam, ki so pre-
živele vojne travme. Nudi varen 
prostor, kjer se lahko o tem po-
govorijo. Tako smo ženskam dale 
možnost, da pridejo k nam in se 
pogovorijo. Sama sem bila takrat 
še študentka Fakultete za islamske 
vede. S sodelavkami smo se dogo-
vorile, da bom kot veroučiteljica 
odšla v nekatere vasi v osrednji 
Bosni, za katere sem vedela, da v 
njih živijo posiljene ženske. Po pr-
votnem pogovoru s celotno dru-
žino sem moške člane zaprosila, 
če se lahko ženske pogovorimo še 
same. Moram povedati, da smo se 
ob delu hkrati tudi učile, saj v BiH 
takrat nismo vedeli nič o terapev-
tskem delu in svetovanju. Dosegli 
smo, da so ženske, ki so sicer želele 
ostati anonimne, v svojih krajih 
oblikovale skupine, v katerih so se 
pogovarjale in tudi tako predelo-
vale travmo. Imeli smo tudi zdra-
vstveno ambulanto, ki je ženskam 
nudila medicinske storitve, kar je 
bilo za posiljene ženske zelo po-
membno, ker pred tem niso imele 
možnosti nobenega zdravstvene-
ga pregleda, kaj šele ginekološke-
ga. Tako so tudi ženske, ki so to 
želele, lahko naredile splav. Mnogo 
jih je zanosilo, saj so bila posilstva 
množična. Ženskam z otroki, ki so 
se zatekli k nam, smo za določen 
čas nudili tudi streho nad glavo z 
vsemi potrebnimi storitvami; od 
hrane, obleke, zdravstvenih stori-
tev in psihosocialne terapije."

Zagotoviti varen prostor je bilo 
ključno.
Husić: "Tako je, tudi terapije, ki 
smo jih imeli, smo poimenovali 
druženje žensk, saj bi sicer ženske 
razumele, da je z njimi nekaj 
narobe, če potrebujejo zdravlje-
nje. Prav tako je bilo pomemb-
no, da smo ženski dali nazor nad 
tem, kdaj in koliko bo povedala o 
tistem, kar se ji je zgodilo. Kajti le 
na ta način, ko se ženska počuti 
varno in ima občutek kontrole 
nad dogajanjem, lahko ponovno 
spregovori, predela svoje trav-
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”
“Posilstva med 
vojno so tudi 
dvajset let po 
koncu vojne v 
BiH še vedno 
večinoma tabu 
tema. Z žrtvami 
in posledicami 
tega množičnega 
zločina pa se v tej 
državi ukvarjajo 
le nevladne 
organizacije
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matske izkušnje in spozna, da je 
dovolj močna, da se zazre v priho-
dnost. Kajti, kot poudarja Bakira, 
nikoli nobena ženska ne bo poza-
bila svoje travmatične izkušnje. 
Trudimo pa se, da bi jo predelala, 
prepoznala svojo moč in dose-
gla točko, ko ta travma ne bi več 
obremenjevala njenega nadaljnje-
ga življenja.

Zato je še kako pomembno, da se 
žrtev ustrezno pripravi za pričanje 
na sodišču in da se zanjo poskr-
bi tudi po pričanju. Mnoge se po 
pričanju počutijo še enkrat zlora-
bljene, saj nikogar ne skrbi, kaj bo 
z njo po pričanju. Vem, da zaradi 
svojih pristojnosti tožilstvo ne 
more več skrbeti zanje, a imamo 
tudi druge institucije, od centrov 
za socialno delo naprej. Pa se je vse 
ponovno prepustilo nevladnim or-
ganizacijam."

Hasečić: "Sama sem dvakrat priča-
la pred haaškim sodišče in menim, 
da je to eno boljših sodišč, čeprav 
nismo bili vedno zadovoljni z nji-
hovimi sodbami. Zato se nam ne 
zdi prav, da se bliža njegov konec. 
Žrtve menimo, da je to mnogo pre-
hitro. Sicer ni velike razlike med 
pričanjem v Haagu ali pred sodi-
ščem v BiH. V Haagu se mi je tako 
zgodilo, da sem vstopila na sodi-
šče skupaj z zagovornikom obto-
ženega vojnega zločina. Imelo me 
je, da bi mu pripeljala eno okoli 
ušes. In tako se tudi žrtvi, priči, 
na sodišču v BiH lahko zgodi, da 
se bo v sprejemni pisarni srečala 
z obtoženim, ki se brani s prosto-
sti, kajti v zaporih nimamo dovolj 
prostora, da bi na sojenje čakali v 
priporu. Še več. Vojne zločince se 
pušča, da se svobodno sprehaja-
jo po krajih, kjer so storili zločin, 
ali v teh krajih prestajajo kazen. 
Zapor v Foči je mesto, v katerem je 
zaprtih največje število vojnih zlo-
čincev, ki so v tem mestu tudi za-
grešili zločin. Medtem pa se žrtve 

nimamo možnosti vrniti v kraje, 
kjer smo živele. To je možno samo 
v glavah naših politikov. Prav tako 
priče niso zaščitene, tako da se re-
snično, kot je rekla Sabiha, žrtve 
počutimo zmanipulirane, saj se 
do nas obnašajo prijazno, le dokler 
nas potrebujejo, torej do konca pri-
čanja, potem pa žrtev nihče več 
ne vpraša, kako je, kaj dela, kako 
živi. A mi se bomo borili naprej, 
kajti žrtve smo žive priče, ki doka-
zujemo agresijo in genocid v BiH. 
Na zahtevamo nič drugega kot le 
pošteno sojenje za zločince, ki jim 
država plačuje za obrambo dva od-
vetnika, in odškodnino za žrtve. 
Mnoge med njimi nimajo niti za 
kruh, kaj šele, da bi plačale odve-
tnika, s pomočjo katerega bi si iz-
borile odškodnino, saj nas država 
napotuje na civilne odškodninske 
tožbe. In sprašuje, od koga bi radi 
odškodnino. Jaz jo zahtevam od 
države BiH, ker me kot žensko ni 
zaščitila."

Pa je bilo vloženih kaj odško-
dninskih zahtevkov?
Hasečić: "Ob pomoči ene od nem-
ških nevladnih organizacij smo 
vložili prvih deset tožb. Videli 
bomo, kaj bo. Dejstvo je, da se je 
država postavila na stran vojnih 
zločincev, iz proračuna plačuje-
jo našim posiljevalcem in moril-
cem naših najbližjih odvetnike. Za 
žrtve pa ni denarja. Vse pravice, ki 
jih imajo vojni zločinci, moramo 
imeti tudi žrtve in njeni družin-
ski člani."

Husić: "V zadnjem času se soočamo 
še z manipulacijo žrtev, ki so vloži-
le tožbe. Odvetniki jih ne sezna-
njajo z razsodbami in možnostjo 
pritožbe, zato zdaj nekateri dobiva-
jo domov obvestila, da morajo po-
ravnati stroške sodne obravnave v 
višini več tisoč evrov, ker so na so-
dišču izgubili tožbo. To je zloraba 
profesije in Medica bo na to javno 
opozarjala in posvarila tudi žrtve."

Omenili ste že, da so se nekate-
re posiljene ženske odločile, da 
splavijo. Nekatere so otroke ob-
držale. Kakšen je odnos družbe 
do teh otrok?
Hasečić: "Nikakršen, saj ne vedo 
veliko o njih. Mi imamo v naši 
bazi evidentiranih 55 otrok, ki so 
plod posilstev. Nekateri od njih so 
bili dani v posvojitev in zdaj iščejo 
svoje starše. Dobivamo tudi pisma 
iz Srbije, ko otroci iščejo matere. 
Mnoga dekleta so bila iz vzhodne 
Bosne odpeljana v Srbijo, kjer so 
rodila. Če so jih starši uspeli odku-
piti, jih je večina pustila otroke pri 
posiljevalcih."

Husić: "Tako kot žrtve posilstva 
so tudi ti otroci v BiH še vedno v 
veliki meri tabu tema, zato naša 
država na tem področju ne naredi 
nič. Ti otroci so zdaj že polnoletni 
in si želijo raziskati svojo identi-
teto, ugotoviti, kdo je njihov oče, 
četudi je umrl, kot so jim najpogo-
steje pojasnile matere. Imamo tudi 
primere, ko so otrokom posvoji-
telji povedali, da so plod posvoji-
tve, nekaterim to razkrijejo sošolci 
in potem imata mati in sin velike 
težave v odnosih. Tudi v Medico 
prihajajo z vprašanji, ali bi jim 
lahko pomagali pri iskanju matere. 
Slednje so pogosto v dilemi, ali po-
vedati otroku, saj se zavedajo, da 
bo nastale težava v družini. Zato k 
temu problemu pristopamo vzpo-
redno z delom z žrtvami in jim 
nudimo psihološko svetovanje."   

V zadnjih letih delate tudi z mo-
škimi, žrtvami posilstev med 
vojno. So sami poiskali pomoč 
pri vas ali ste jih, tako kot ženske, 
poiskali vi?
Husić: "Delo Medice je širše pre-
poznano, zato je Združenje logo-
rašev, s katerimi smo delali, dalo 
pobudo za oblikovanje skupine 
za samopomoč. V njej so moški 
prvič spregovorili o posilstvih, 
čeprav je njim še težje sprego-
voriti kot ženskam. Od njih se 
namreč pričakuje, da so steber 
družine, zato ni primerno, da po-
kažejo šibkost. Posilstva moških 
so še večji tabu od posilstev 
žensk. Tako je eden od moških, 
ki je v BiH o tem spregovoril, 
sicer naletel na podporo, bilo 
pa je tudi veliko nerazumeva-
nja in negodovanja moških. Češ, 
zakaj je moral spregovoriti o tem. 
Ampak takšen odziv ni značilen 
le za BiH, ampak za vsa vojna ob-
močja. Zato mnogi trpijo že leta, 
kar se ne odraža le na njih samih, 
ampak na celotni družini."        

Kako pa se sami spopadate s tež-
kimi zgodbami, ki jih poslušate 
že 22 let?
Husić: "Ni lahko, navsezadnje smo 
vsi le ljudje in seveda se posledi-
cam ni mogoče izogniti. Kljub 
temu pa mi najbolj pomaga, ko 
mi katera od žensk pove, da smo 
ji pomagali in da je kljub travmi 
spet našla smisel življenja."  •”

“Ženske nas kličejo 
in sprašujejo, kaj 
naj naredijo. Ob 
kupu položnic 
nimajo niti toliko 
denarja, da bi 
otroku kupile 
sendvič za v šolo. 
To pove vse o 
odnosu države do 
teh žrtev

Združenje "Žena - žrtva rata" je bilo ustanovljeno leta 2003, s ciljem, da 
ženske ohrabri, da spregovorijo o vojnih grozotah, ki so jih izkusile na 
lastni koži ter da s pričanjem in podajanjem izjav prispevajo k obsodbi 
vojnih zločincev. Združenje šteje približno 4555 članov, različne verske 
in nacionalne pripadnosti. V času od delovanja je združenje pridobilo 
4350 izjav žensk, od katerih jim ima 1570 priznan status civilne žrtve 
vojne. Leta 2006 so se združenju pridružili tudi moški. 225 od njih 
je podalo izjavo o seksualni zlorabi in posilstvih. Poleg tega je v bazi 
združenja registrirano tudi 55 otok, ki so plod vojnih posilstev. •

Registrirano 55 otrok, plod posilstev

(Tit Košir)
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