
Onlinerejse til Balkans fredsoaser – onsdag den 2. november 2022
PROGRAM 

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve at komme på 
Zoom-programmet, hvis man ikke har prøvet det før. Hvis 
det driller, kan du ringe på tlf. 70 26 36 66 og få hjælp fra os. 
Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan koble sig 
på rejsen. 

14.00 Velkomst (inkl. teknisk velkomst) ved DEO’s stifter 
Finn Ellegaard.

14.05 Rejsens vært og Balkan-ekspert i DEO Zlatko Jova-
novic introducerer rejsen og dens tema. Han fortæl-
ler - og viser os nogle eksempler på - hvorfor det er 
misvisende udelukkende at se de jugoslaviske krige 
i 1990’erne igennem etnisk vold og konflikt. Mange 
mennesker fra alle sider i konflikten, gjorde meget for 
at forhindre konflikt og vold, og flere byer i regionen 
formåede i høj grad at undgå etnisk opsplitning og 
konflikt. Rejsen vil herefter tage os til fire af disse 
byer, hvor vi i hver af byerne vil starte med at se en 
kort videointroduktion og høre Zlatkos korte intro-
duktion til byen og den gæst, vi dernæst møder og 
hører fortælle om hver “sin” by. 

14.15 Besøger vi byen Tuzla i Bosnien-Hercegovina. Her 
vil vi møde Ulrik Kohl, tidligere medlem af Borgerre-
præsentationen i Københavns Kommune og ph.d.-stu-
derende ved RUC med et projekt om grøn omstilling 
på Balkan. Ulrik var i Tuzla under krigen i 1990’erne. 
Han tog dertil sammen med en solidaritetskonvoj, der 
bragte hjælp til den lokale befolkning. Ulrik vil starte 
med at fortælle om, hvad der er særligt ved Tuzla. 
Dernæst vil Ulrik og Zlatko tale om byen, dengang 
og nu. Undervejs i samtalen vil Zlatko, der er født og 
voksede op i Tuzla, vise et par korte videoklip, optaget 
på DEO’s nyligt afsluttede rejse til Tuzla. 

14.50 Pause

14.55 Vores næste stop er Adriaterhavsbyen Kotor i Mon-
tenegro. Her møder vi Tomislav Žegura, en aktivist 
der bl.a. er leder af en ungdoms NGO, der driver 
en lokal internetradio i byen. Vi starter med at se et 
video-interview med Tomislav og Zlatko (på engelsk 
med danske undertekster), optaget i den smukke 
lille by i september 2022. Dernæst taler Zlatko med 
Tomislav, som også besvarer spørgsmål fra jer. Og vi 
ser igen et kort videoklip optaget på DEO’s rejse til 
byen.

15.30 Pause

15.35 Så er vi i en anden by ved Adriaterhavets kyst, nemlig 
den kroatiske by Rijeka, godt 600 km nordøst for 
Kotor. Her møder vi journalist og radiovært Dejan 
Kožul. Dejan er født i byen, men bor og arbejder i 
dag rundt på Balkan, hvor han dækker den aktuelle 
udvikling i landene for flere medier (radio, tv, aviser 
og blade samt internetportaler) samtidig med, at han 
driver et to timers radioprogram, der sætter skarpt på 

Jeres rejseleder er Zlatko Jovanovic som er ph.d. 
i jugoslavisk historie og gennem en årrække har 
undervist, forsket, skrevet og holdt foredrag om Balkan. 

forskellige samfunds- og kulturemner i alle dele af det 
tidligere Jugoslavien. Dejan introducerer sig selv og 
sit arbejde i en kort video (på engelsk med danske 
undertekster), hvorefter Dejan og Zlatko taler om 
byen Rijeka og problematikken om, hvorfor den ofte 
nævnes som den største undtagelse under krigene i 
1990’erne.

16.10 Pause

16.15 Turens sidste stop er Pula, hovedbyen i Istrien. Istrien 
er Adriaterhavets største halvø og en etnisk blandet 
region. Her møder vi fotograf Hassan Abdelghani, 
som er født i Osijek i Østkroatien og opvokset i både 
Egypten og Jugoslavien. Han har i mange år boet i 
Danmark, hvor han bl.a. har undervist flygtninge i 
fotografi og videoproduktion, inden han i 2008 valgte 
at vende tilbage til Kroatien, hvor han i dag bl.a. driver 
et galeri i Pula. Hassan vil fortælle om sit liv og om 
valget til at bosætte sig i Pula. Herefter vil Hassan og 
Zlatko samtale om Pula og Istrien og om, hvordan 
det er lykkedes byen og halvøen at bibe holde deres 
multietniske og multikulturelle karakter, der stadig 
tiltrækker folk fra hele den tidligere fællesstat Jugo-
slavien. 

16.50 Zlatko opsummerer og besvarer de sidste spørgsmål 
fra deltagerne.

17.00 Finn Ellegaard siger tak for i dag og afslutter rejsen, 
inden han sætter en ca. 16-minutters lang video, 
hvori de fire korte introvideoer er samlet i, på, så de 
af jer, der har tid og lyst, kan gense videoerne.



TUZLA
Tuzla er med sine 110.979 indbyggere (i bykommunen Tuzla) 
Bosnien-Hercegovinas tredjestørste by. Det er en univer-
sitetsby og tidligere et stort industricenter. Tuzla er også 
den eneste kommune i Bosnien-Hercegovina, der siden 
1990 aldrig har været styret af et nationalistisk parti. Ved 
valget i 1990 vandt det socialdemokratiske parti Alliance 
for Jugoslaviens Reformkræfter, dannet af den sidste jugo-
slaviske premierminister Ante Marković. Siden blev partiet 
sammenlagt med et par andre socialdemokratiske partier 
til Bosnien-Hercegovinas Socialdemokratiske Parti - et parti, 
der altid har haft flertal i kommunalbestyrelsen og beholdt 
borgmesterposten i Tuzla.  

Selim Bešlagić var Tuzlas 
borgmester under krigen i 
1990’erne. For den måde, 
han styrede byen under kri-
gen, og for at promovere fred 
og samarbejde på tværs af 
etniske skillelinjer, blev han 
i 1997 nomineret til Nobels 
fredspris.

* Under de ikke-etniske kategorier hører især “bosnier”, “bosnier-her-
cegovinier”, “jugoslaver” og “etnisk ikke-erklærede”. De 9,4% der i 
Tuzla kommune valgte ikke at erklære sig etnisk, repræsenterer den 
højeste andel af alle kommuner i Bosnien-Hercegovina.

bosniakker 76,3%

andre 2,8%

kroater 8,1%

serbere 3,4%

KOTOR
Kotor er en gammel by ved den montenegrinske Adriater-
havskyst. Byen er en af hovedbyerne ved Kotorbugten, og 
ligger cirka lige langt fra Trebinje i Bosnien-Hercegovina, 
Dubrovnik i Kroatien, og den montenegrinske hovedstad 
Podgorica. Befolkningen kendetegnes af et stærkt regionalt 
tilhørsforhold og blandet religiøs og etnisk sammensætning. 
Af Kotor Kommunes 22.601 indbyggere (2011-folketælling) 
er 78% kristent-ortodokse, 12% katolikker og 2% muslimer. 
Endvidere tilhører 2% andre trosretninger, 2% er ateister 
eller agnostikere, mens 5% definerer sig selv som “religiøst 
ikke-erklærede”. 

Den lille Sankt Lucas-kirke i 
Kotors gamle by har i flere år-
hundrede fungeret som både 
katolsk og kristent-ortodoks 
kirke - og med to altre, et til 
hver trosretning.  

* De fleste af de regionalt erklærede definerer sig selv som bokelji 
(fra Boka-kotorska eller Kotor-bugten). De ikke-etnisk erklærede er 
både dem, der kalder sig selv for jugoslaver og især dem, der ikke 
vil erklære nogen etnicitet.

andre 3,9%

regionalt og ikke-etniske 9,8%*

ikke-etniske 9,4%*

Etnisk befolkningssammensætning 
i Kotor Kommune (2011-folketælling)

kroater 6,9%

serbere 30,6%

montenegrinere 48,8%

Etnisk befolkningssammensætning 
i Tuzla-by (2013-folketælling)”:



RIJEKA
Rijeka var iflg. 2021-folketælling, Kroatiens tredjestørste by 
(108.622 indbyggere i byen og 191.293 når forstæderne er 
inkluderet). Historisk har byen haft Kroatiens (og tidligere 
Jugoslaviens) største og vigtigste havn. Lige som Tuzla har 
Rijeka siden 1990 altid haft et socialdemokratisk bystyre 
og kun socialdemokratiske borgmestre. Der udkommer to 
dagblade i byen: det kroatisksprogede Novi list (Det nye 
blad) som er Kroatiens ældste eksisterende dagblad og 
det italiensksprogede La voce del Popolo (Folkets røst), 
som blev etableret af de jugoslaviske partisaner kort efter 
2. Verdenskrig.

I en kort fire-årig peri-
ode fra 1920, var Rije-
ka en selvstadig bystat 
”Fristat Fiume”, inden 
den i 1924 blev over-
taget af de italienske 
fascister. 

Under 2. Verdenskrig var byen først under Italien og siden 
Tyskland, inden den befries af en etniskblandet jugoslavisk 
partisanhær den 3. maj 1945.  

Etnisk befolkningssammensætning 
i byen Rijeka (2011-folketælling)

kroater 82,4%

serbere 6,7%

andre etniciteter 4,5%

bosniakker 2,1%

italienere 1,9%
slovenere 1%

romaer 0,7%

albanere 0,7%

kroater 70%

serbere 6%

regionalt erklærede 
7,2% (hovedsage-
ligt som Istriere) 

andre 4,6%

italienere 4,5%

bosniakker 3,5%

albanere 1%

slovenere 1%

etnisk ikke-
erklærede 2,2%

Pula
Byen Pula (57.765 indbyggere i 2021, 90.000 med forstæder) 
er Kroatiens 7. største, og de-facto hovedbyen på halvøen 
Istrien. Inden kommunevalget i 2021 havde det regionale 
socialliberale parti Istrisk Demokratisk Forsamling flertal i 
byrådet, og holdt borgmesterposten. I 2021 vandt en politisk 
uafhængig centrum-venstre kandidat, med støtte fra bl.a. 
den nye rød-grønne koalition. 

På trods af, at være en 
relativt lille by, var Pula 
en af de vigtigste kul-
turcentre i Jugoslavi-
en. Byen var mest kendt 
for sin store filmfestival, 
samt en meget aktiv og 
mangfoldig musiksce-
ne. Et af de Pula bands 
der altid har været (og 
stadig er) meget popu-
lære i hele det tidligere 

jugoslaviske område, er KUD Idijoti - et band, der var kendt 
for sine stærke venstreorienterede og antinationalistiske 
holdninger, der kom til udtryk i både deres sangtekster og 
under deres koncert optrædener.   

Etnisk befolkningssammensætning 
i byen Pula (2011-folketællingen)


