
I Vukovar kan kroaterna inte förlåta 
Före kriget brydde sig ingen om vem som var vad. Men 25 augusti 1991 
förändrades allt. 

Än idag är såren öppna i Vukovar. Serbiska och kroatiska barn separeras i 
förskolan och lever därefter parallella liv. 

Det här är berättelsen om en stad med rasism och hat. En stad där invånarna 
känner oro över att historien ska upprepa sig. 

Slaget om Vukovar pågick i 87 dagar. Innan kriget bodde det upp mot 50 000 människor i staden, idag 
är det drygt hälften.       Foto: HD:s arkiv

Bussen från Zagreb kör längs gränsen till Bosnien och Hercegovina. Vi är i Kroatiens 
östligaste del, landskapet Slavonien. Före kriget var detta en central punkt i 
Jugoslavien, en stark jordbruksregion. Nu ligger det gamla minor på fälten. 

Vårt mål är Vukovar. Staden med fler än 30 procent serber som symboliseras av det 
sönderbombade vattentornet. Utanför bussfönstret susar övergivna hus förbi. På en vit 



stenvägg har någon klottrat Nikad vise mirna reintegracija! Aldrig mer en fredlig 
integration. 

Bredvid spelar fem barn i åttaårsåldern fotboll. 

I östra Kroatien är det inte ovanligt att man ser klotter med rasistiskt budskap på offentliga platser.

*** 

– Det känns som att kriget var nyss. 

Alex Dragun är serb och uppväxt i Borovo, en förort till Vukovar. Han är 20 år 
gammal och van att anpassa sig och fråga om lov. Under hela sitt liv har han levt efter 
kroaternas premisser. 

– När jag var yngre upplevde jag hat från kroater. De sa dåliga saker om min mamma 
och pappa, det kändes inte bra, säger han. 

Vi träffas på en fotbollsplan där serbiska NK Vuteks sloga spelar sina hemmamatcher. 
Trots att klubben ligger mer än en mil från huset där Alex växte upp var det här han 
testade fotboll som femåring. 

– Min pappa kände coachen så jag började här på grund av det. Jag är bra. Alla har 
sagt till mig att jag har stor talang för fotboll, säger Alex. 



Före kriget hade hans föräldrar kanske tagit honom till den klubb som ligger närmast, 
så att han kunde cykla till träningarna. 

Men allt förändrades 1991. 

Kroatien som ville bryta sig loss från Jugoslavien och bli självständigt attackerades, 
och Vukovar med en etniskt blandad befolkning blev värst drabbat i landet. 

25 augusti anföll den jugoslaviska armén (JNR), bestående av serber. Under hösten 
flygbombade och sköts det granater mot lokalbefolkningen som tvingades leva sina liv 
i skyddsrum. Belägringen pågick till 18 november då staden föll. Kvar fanns bara 
spillror. 

Över 20 000 människor flydde undan kriget. Hur många som dog beror på vem man 
frågar. Än idag saknas flera hundra kroppar. 

Alex Dragun tittar ut över fotbollsplanen där han har tillbringat mycket tid. Här hade han kanske 
kunnat vifta med en serbisk flagga, eftersom det är en serbisk klubb, men ingen annanstans. ”Det hade 
gått om jag har en kroatisk flagga med. Man måste först ha en kroatisk flagga och sen en serbisk i så 
fall”, säger han.

Precis som många andra flydde Alex familj. De hamnade i Norge där Alex föddes, men 
de fick inte uppehållstillstånd och när Alex bara var några månader gammal återvände 
de till Vukovar. 



Där mötte de en helt annan stad än den hans föräldrar lämnade. 

*** 

Lana Mayer har fina minnen från barndomen. Alla var tillsammans och ingen brydde 
sig om vem som var vad. 

Många romantiserar och minns ett blomstrande Vukovar där Borovo-fabriken 
sysselsatte 24 000 arbetare. Det producerades bildäck, skor och gummidetaljer till 
bilar. Människor från hela Jugoslavien flyttade till Vukovar för att arbeta på fabriken 
där det var generöst med förmåner och semester. Invånarna var stolta över sin stad som 
var slagkraftig. 

Men det var då. Lana har länge funderat på att flytta från Vukovar med sin familj. Hon 
är kroat och beskriver en stad i sorg där befolkningen har gett upp hoppet. Byggnader 
med bombhål i centrum står och förfaller och arbetslösheten är kring 30 procent.

Lana Mayers var tolv år när kriget började. Hennes familj flydde till Tyskland men där fick de inte 
uppehållstillstånd.

Lana är lärare i tyska på universitet i grannstaden Osijek och arbetar ideellt för 
”Europe House”, en organisation som jobbar med integration. 



– Det blir bara värre här, säger hon och beskriver hur klyftor skapas redan på förskolan 
där kroater och serber delas upp. 

– När mina söner var små fick de måla teckningar på årsdagen 18 november. De ritade 
Vukovar i lågor och skrev ”glöm aldrig”. Deras lärare hängde sedan upp dem på 
väggen utanför. Men hur kändes det för de serbiska barnen när de gick förbi?

Europe house försöker få kroater och serber att umgås med varandra. Men det kan vara 
svårt. I en enkät som de låtit ungdomar fylla i har en klar majoritet svarat att de inte 
skulle kunna tänka sig att ha en serbiska pojk- eller flickvän. Den inställningen finns 
tidigt i åldrarna. 

– När min son var fyra år sa han en gång ”de dumma serberna”. Då frågade jag om han 
visste vilka serberna är och om han någon gång har varit i Serbien, det har vi varit 
många gånger. Han sa nej och att vi inte borde åka dit för då kan vi bli dödade. 

Borovo-fabriken – stadens stolthet som sysselsatte 24 000 människor – bombades sönder under kriget. 

Lanas hopp fanns i ett projekt som norska ambassaden stod bakom. De ville starta en 
blandad skola där kroater och serber går tillsammans. Ett avtal var undertecknat av den 
dåvarande premiärministern Zoran Milanović. 

Men när det var skarpt läge och skolan skulle starta, backade de lokala politikerna från 
både det kroatiska partiet HDZ och det serbiska SDSS. 

Nu förfaller skolbyggnaden och Norge kräver pengarna tillbaka eftersom Kroatien inte 
har fullföljt överenskommelsen. 



– Kroatien kämpade hårt för att komma med i EU. Men det görs ingenting för att 
upprätthålla medlemskapet. Inget land har hittills sparkats ut, men någon ska ju vara 
först. 

*** 

– Ajde, Ajde!

En 20-årig kille spelar fotboll med tre pojkar i 13-årsåldern. Han visar de yngre olika 
tricks innan han skjuter mot mål. Bollen går in och han sätter sig på läktaren, tänder en 
cigarett och tittar på när de yngre fortsätter att spela. 

I Vukovar lever spontanidrotten. Idrott är stort i staden och något som förenar. Kanske 
det enda. 

Vukovar ligger precis på gränsen mellan Kroatien och Serbien.

För Alex har fotbollen gjort att han fått kroatiska vänner. Han har spelat i två olika 
kroatiska klubbar och i den senaste var han lagkapten. 

– I fotboll kan du inte hata varandra. Det är en lagsport och man jobbar mot ett 
gemensamt mål. Man måste respektera alla i laget. 

Det var också på idrottsarenan som han lärde känna sin flickvän Ines Gadánec. Hon är 
kroat och hade sett honom i skolan. Men eftersom etnicitet sätter gränser där frågade 
hon om han ville följa med på kickboxning där alla tränar tillsammans. 



– Mina klasskompisar är emot honom för att han är serb. Nästan varje dag pratas det 
om serber i min klass. En del killar vill fajtas och så, säger hon. 

– Jag tycker att det är krigsöverlevarna som är problemet. De uppfostrar sina barn att 
hata serber. 

Alex Dragun och Ines Gadánec ser inte sin framtid i Vukovar.

Under kriget var det lokalbor som försvarade staden. De var inte tränade för krig men 
gjorde allt för att rädda sin familj, grannar, sitt hem och staden. 

Kriget har satt djupa spår i många och psykisk ohälsa är vanligt. Många har dövat det 
med alkohol. 

– Här går folk till psykologer för att få piller. Människor byter piller med varandra. Det 
är en mardröm, säger Charles Tauber som arbetar med människors psykiska hälsa.

Han kom till Vukovar 1995 och skulle jobba med ett projekt i några veckor, men blev 
kvar eftersom han tycker att det finns så mycket att göra.



– Människor här är deprimerade efter kriget så de tar inga initiativ och då utvecklas 
inte staden. Om man inte hanterar trauma kommer folk antingen att implodera och då 
kollapsa, eller explodera och då blir det våld.

När Kroatien gick med i EU 2013 sattes skyltar på kyrilliska upp i Vukovar, enligt en lag om 
minoritetsspråk. Kroatiska skrivs med latinsk skrift och serbiska med kyrillisk. Bilden är från en 
demonstration, på skylten står det”Vukovar kommer aldrig skrivas på kyrilliska”. Foto: Darko Bandic

Charles tror att idrott kan spela en viktig roll i integrationsarbetet, men att det ska hålla 
på lång sikt tror han är svårt.

– Efter träningen går barnen hem till sina föräldrar som säger att du spelar inte med 
den serben eller den kroaten.

– Idrotten kan vara en introduktion. Men om man inte jobbar aktivt för att människor 
ska prata med varandra och få ut sina känslor försvinner det man byggt upp snabbt. 

*** 

För Alex och Ines finns det bara en väg till en betydelsefull framtid. 

– Vi ska flytta till Tyskland om ett år, när jag har gått klart skolan, säger Ines. 



Det är typiskt för den yngre generationen. Kroatien investerar i unga med gratis 
utbildning men de försvinner från landet eftersom det inte finns några jobb. Det pratas 
om att EU-inträdet 2013, som innebar fri rörlighet i Europa, har dränerat Kroatien på 
kunskap. 

– I Tyskland kan man få jobb utan utbildning med städning eller i butiker, säger Alex. 

Han arbetar som programmerare nu och tjänar 4 000 kuna i månaden, ungefär 6 300 
kronor. 

– Här jobbar man för att överleva, man kan inte spara.

 Varken han eller Ines har tänkt studera vidare på universitet. 

– Nej, det är slöseri med tid, säger Ines. 

Tanken har slagit henne att historien kan upprepa sig i Vukovar. 

– Människor här har mycket hat inom sig. Och lite pengar. Jag har inte pratat med 
någon om detta men jag tror många känner en rädsla för att det kan bli krig igen. 

___________________________________________________________________________

Text: Lisa Skeppstedt
Foto: Denis Ilecic


