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Serbiska kvinnor får stöd
Anna Lidström, uppvuxen i Öjebyn, jobbar till vardags i Belgrad.
Hennes uppgift inom insamlingsstiftelsen ”Kvinna till kvinna” är att stödja
kvinnoorganisationer i Serbien Montenegro, ett givande men omfattande arbete.
Det kontor Anna Lidström, arbetar på ligger i Belgrad. Hennes uppgift har sedan våren 2004 varit 
att stödja kvinnoorganisationer i Serbien Montenegro genom sitt arbete i ”Kvinna till kvinna”.

Piteå (PT)
Anna Lidström arbetar i Belgrad, som är en livlig grönskande stad, långt ifrån den grå betong man 
ofta förknippar med Östeuropa. Men problemen och fattigdomen finns där trots att det kanske inte 
syns för den tillfällige besökaren.

När raporter började strömma in om krigsförbrytelser och systemaiska våldtäkter i kriget i forna 
Jugoslavien startade ”Kvinna till kvinna” sitt arbete med att stödja kvinnor i konflikten
-De drabbas ofta hårt och deras behov förbises ofta i planeringen av stödinsatser, säger hon.
”Kvinna till kvinna” har unde elva år stött organisationerna i forna Jugoslavien, men det var först 
efter Milosevic fall 2000 som ett kontor kunde öppnas i Belgrad.

Anna Lidström, född i Södertälje men upvuxen i Öjebyn, har länge varit intresserad av freds- och 
konfliktfrågor. Efter studier och arbete internationellt och i Sverige började hon 2003 arbeta för 
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, i Kroatien.
-”Kvinna till kvinna”har ett mycket gott rykte på Balkan och det var en av anledningarna till att jag 
valde att söka mig dit, säger hon. 
”Kvinna till kvinna”styr eller startar inte egna projekt utan stödjer kvinnorörelsens egna arbete för 
jämställdhet och demokratisering.
-Det är dessa kvinnor som själva vet vilka behov som finns på plats. Pengarna kommer från SIDA 
och budgeten är liten. En stor del av arbetet handlar om att ha en nära kontakt med partner- 
organisationer. Viktigt är också att uppmuntra och möjliggöra möten och utbyten mellan kvinnor 
från olika delar av landet.

Anna Lidström är en av två anställda på Balkankontoret. I varje land arbetar endast en till två 
personer. Serbien Montenegro är dock en av de lugnare platserna att arbeta på. På andra ställen är 
oroligheterna mer konkret närvarande. På frågan om hon känner att hennes arbete gör någon 
skillnad blir hon kluven. Å ena sidan ser hur saker förändras men hon känner också frustation.

-Visst kan vi se att vårt arbete ger resultat men det är en lång väg kvar. Vi skulle gärna hjälpa fler 
men vårt arbetssätt och lilla budget ger begränsningar.



Hon beskriver Serbien som ett land där luften har gått ur samhället.

-Det finns en stor uppgivenhet hos vanliga människor. Folket är uppdelat. I landet finns både 
radikala/nationalistiska och demokratiska strömningar. Kvinnornas situation har varit värst. Det 
finns en enorm arbetlöshet och kvinnorna har drabbats hårdast. De måste ofta stanna kvar i 
våldsmma förhållanden för att de inte kan försörja sig själva.

Ett av projekten som fått stöd från staretn 2000 är ett center i Montenegro som koncentrerats på 
romska kvinnor. Där får de tillgång till gynekolog och jurist för medborgarskapsfrågor. De romska 
kvinnorna kommer från hela forna Jugoslavien och har ofta inga papper på sin tillhörighet.

-Efter starten har kvinnornas hälsa blivit bättre och gruppen som mest födde hemma föder nu på 
sjukhus, vilket inneburit att barnadödligheten minskat.
Det lyckade projektet har knoppat av sig i en organisation med unga romska tjejer. Den är den enda 
i sitt slag i Montenegro.
Väldigt få organisationer i hela Balkan drivs av romska kvinnor, och vi följer deras utveckling som 
organisation noga, säger Anna Lidström.

Ett stort problem i Serbien är att givarna lämnar landet. ”Kvinna till kvinna” ger dock ett mångårit 
stöd.
-Vi vet att det tar tid och släpper dem inte, säger Anna Lidström.
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