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Ras Trokovíc 

haavoittui 

kranaatti-iskussa 

Bosnian sodassa. 

Nykyinen Suomen 

kansalainen palasi 

vierailulle entiseen 

kotikaupunkiinsa.

 T
orstaiaamu Helsinki-Vantaan 
lentoasemalla. Ras Troković, 
35, kiirehtii lähtöportille puo-
livuotias Ian sylissään. Hänen 
vaimonsa Tanja Troković, 33,  
kaivaa laukustaan lentoliput ja 
uudenkarhean Suomen passin.

Finnairin ja  Malevin yhteis-
lento AY0753 on lähdössä Budapestiin, jos-
ta jatketaan iltapäivällä Sarajevoon. Ras ja 
Tanja ovat matkalla kotiin vanhempien-
sa luokse. Tai paremminkin kyläilemään. 
Trokovićit ovat nykyisin helsinkiläisiä.

Ras Troković on biotieteiden tohtori – 
hän työskentelee tutkijana Helsingin yli-
opiston lääketieteellisen tiedekunnan 
kantasolukeskuksessa. Tanja toimii pro-
jekti-insinöörinä YIT:ssä, mutta on par-
haillaan äitiyslomalla.

Ras sai Suomen kansalaisuuden runsas 
vuosi sitten, Tanja viime keväänä, juuri en-
nen Ianin syntymää. Perhe asuu Kalliossa 
45 neliön kaksiossa.

Sarajevon 
katkerat 
muistot

Teksti Teppo Tiilikainen | Sarajevo Kuvat Hannu Lindroos

L Ras Troković isänsä kanssa Sarajevon 
vanhalla hautausmaalla.

E
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On kulunut 15 vuotta siitä, kun Ras 
Troković tuli Suomeen. Silloin elettiin dra-
maattisia aikoja. Bosnian sota oli kuumim-
millaan. Ras oli haavoittunut kranaatti-is-
kussa ja hänet oli lähetetty  leikattavaksi 
Helsinkiin Ortonin sairaalaan.

Pikkusisko Nina matkusti Rasin muka-
na, mutta vanhemmat jäivät piiritettyyn Sa-
rajevoon sodan vangeiksi.

Jälleennäkeminen Sarajevossa
Kone laskeutuu Sarajevoon. Sää on yhtä kyl-
mä kuin Helsingissä, mutta aurinko pais-
taa täydeltä taivaalta.

Vanhemmat ovat vastassa. Jälleennäke-
minen on lämmin, edellisestä käynnistä on 
sentään melkein vuosi.

Halataan ja ihaillaan joukolla Iania, joka 

on tullut ensimmäistä kertaa isovanhem-
piensa luokse.

 Matka keskustaan kestää parikymmen-
tä minuuttia. Ras katselee taksin ikkunas-
ta. Sodan jäljet on siivottu, tilalle on nous-
sut uusia asuinkortteleita ja liiketaloja. 
Korkeimmalle kurkottaa päivälehti Avazin 
pilvenpiirtäjä.

Ja puistoissa kasvaa taas puita –  sodan 
aikana ne hakattiin polttopuiksi asuntojen 
lämmitykseen.

”Kaupunki alkaa näyttää taas hienolta, 
kun tänne rakennetaan uutta”, Ras sanoo.

Sarajevo jää historiaan verisistä sodista. 
Ensimmäinen maailmansota syttyi 1914, 
kun serbinationalisti Gavrilo Princip mur-
hasi  Itävalta-Unkarin arkkiherttuan Frans 
Ferdinandin kaupungin keskustassa. Vuo-

L Välilasku Budapestissa. Tanja, Ras 
ja Ian.

L Vanhemmat ovat vastassa Sarajevon 
lentoasemalla.

sisadan lopussa Jugoslavian perimyssotien 
julmimmat taistelut käytiin täällä.

Bosnian sodassa 1992–1995 kuoli 100 000 
ihmistä, valtaosa heistä oli siviilejä. Kym-
meniä tuhansia naisia raiskattiin. Joka toi-
nen bosnialainen menetti kotinsa.

Sota syttyi, kun Bosnia-Hertsegovina päät-
ti irtautua Jugoslaviasta huhtikuussa 1992. 
Kansallismieliset serbit vastustivat itsenäis-
tymistä. He hyökkäsivät kroaattien ja mus-
limien eli bosniakkien asuttamiin kaupun-
keihin Jugoslavian liittoarmeijan tuella.

Operaatiota kutsuttiin etniseksi puh-
distukseksi. Bosniassa se alkoi Bijeljinas-
sa, jossa serbialaisen mafiapomon Željko 
Ražnjatovićin joukot, ”Arkanin tiikerit”, 
alkoivat teurastaa paikallista muslimi-
väestöä.

Ras oli silloin 18-vuotias. Tanja oli 17. He  
olivat seurustelleet vuoden.

Isku parlamenttiaukiolle
Sarajevo sijaitsee Miljackajoen laaksossa 
Trebevićin ja Igmanin vuorten juurella. 
Suomalaiset katselivat näitä maisemia te-
levisioistaan, kun Matti Nykänen ja Marja-
Liisa Hämäläinen voittivat kultaa vuoden 
1984 talviolympialaisissa.

Maisemat tulivat tutuiksi myös 1 425 
päivää kestäneen piirityksen aikana 1992–
1996. Sarajevossa kuoli silloin 12 000 ih-
mistä. Yli 50 000 haavoittui. Suuri osa uh-
reista oli lapsia.

Kaupungin valtaväylää  Zmaja od Bosnea 
kutsuttiin sodan aikana tarkka-ampujien 
kujaksi. Katu oli silloin autio, sillä serbiso-
tilaat tähtäilivät sitä kivääreillään joen toi-
selta puolelta.

Mutta nyt liikenne ruuhkautuu. Saraje-
vo on rakennettu ahtaaseen laaksoon. Se 
koitui sodassa tuhansien kohtaloksi; pii-
ritetystä kaupungista oli lähes mahdoton 
paeta.

Menemme parlamenttitalolle, jonka 
edustalla Tanja ja Ras osallistuivat suu-
reen rauhanmielenosoitukseen huhti-
kuussa 1992. Tilanne oli silloin erittäin 
jännittynyt. Radovan Karadžićin johtamat 
serbinationalistit pitivät kokoustaan ka-
dun toisella puolella Holiday Inn -hotel-
lissa. Muualla Bosniassa käytiin jo haja-
naisia taisteluita.

”Täällä oli silloin valtavasti ihmisiä, var-
maan puolet Sarajevosta. Halusimme teh-
dä selväksi, että vastustimme sotaa”, Ras 
sanoo.

Mielenosoitus alkoi rauhallisesti, mutta 

sitten serbit alkoivat tulittaa väkijoukkoon. 
Mielenosoittajat hakivat paniikissa suojaa. 
Ras ja Tanja syöksyivät maahan betoniko-
rokkeen taakse. 

”Hotellin suunnasta kuului laukauksia. 
Sitten joku poliisi heitti kranaatin. Tilan-
ne oli kaoottinen, emme tienneet kuka oli 
kenenkin puolella”, Ras muistelee.

Ainakin kymmenen ihmistä sai surman-

sa, kymmenet haavoittuivat. Seuraavana yö-
nä Karadžić julisti Bosnian serbitasavallan 
perustetuksi.

Sarajevon piiritys alkoi. Serbiarmeija oli 
valmistautunut siihen huolella – joukkoja 
oli siirretty ympäröiville vuorille jo talvella.

Kansallisuuksien tilkkutäkki
Bosnian sotaa on totuttu pitämään ser-
bien, kroaattien ja muslimien välisenä so-
tana. Todellisuudessa tilanne oli monimut-
kaisempi.

Bosnia-Hertsegovina oli monikansalli-
nen maa ja Sarajevo vielä monikansallisem-
pi kaupunki. Eri kansallisuudet ja uskon-
not elivät tilkkutäkkimäisesti lomittain. Se 
näkyy edelleen katukuvassa – kirkot, mos- E

L Ras haavoittui tässä kesällä 1993 ja 
pakeni viereisen talon rappukäytävään. 
Hän katselee jälkiä, jotka serbien am-
puma kranaatti jätti katuun.

Ras ja Tanja 
eivät kuuluneet 

mihinkään 
ryhmään.
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keijat ja synagogat ovat sulassa sovussa vie-
ri vieressä.

Sodassa syntyi monia rintamia, kun asuk-
kaat jäivät puolustamaan kotikaupunkiaan 
etnisestä taustasta riippumatta. Samaa 
kansallisuutta edustaneet sotapäälliköt 
saattoivat taistella toisiaan vastaan. Sodan 
alussa jopa kolmasosa Bosnian armeijasta 
oli serbejä ja kroaatteja.

 Rasin ja Tanjan kannalta tilanne oli häm-
mentävä. He eivät tunteneet kuuluvansa mi-
hinkään ryhmään, he pitivät itseään sarajevo-
laisina, bosnialaisina ja jugoslavialaisina.

 Rasin äidin isä oli muslimi, äidin äiti oli 
serbi. Isän puolelta löytyy muslimeja, ser-
bejä ja kroaatteja. Tanjan vanhemmat ovat 
serbejä, mutta sillä ei ollut mitään merki-
tystä hänen lapsuudessaan.

”Kansallisuuksista ei edes puhuttu ennen 
sotaa”, Tanja sanoo. ”Meillä oli kavereita ja 
naapureita kaikista kansanryhmistä.”

Sota aiheutti oudon tilanteen Rasin ja 
Tanjan suhteeseen –  he ajautuivat rinta-
malinjojen eri puolille.

Tanja lähetettiin turvaan Serbiaan. Ras 
joutui muiden nuorten miesten tavoin kut-
suntoihin. Hän ei halunnut sotaan ja onnis-
tui puhumaan itsensä palokuntaan.

Mutta palomiehetkin joutuivat tositoi-
miin. Serbit kokosivat joukkonsa 62 kilo-
metrin pituiseksi saartorenkaaksi ympä-
röiville vuorille, ja jatkuva tulitus sytytti 
tulipaloja joka puolella kaupunkia.

 Elokuussa 1992 serbit ampuivat Sarajevon 
kansalliskirjastoon kymmeniä kranaatteja. 
Se oli skandaali, jopa sotaoloissa. 1800-luvun 
lopulla rakennettua kirjastotaloa pidettiin 
Sarajevon kauneimpana rakennuksena.

 Ras ja muut palokuntalaiset komennet-

L Markalen tori nyt ja helmikuussa 
1994, jolloin 68 ihmistä sai surmansa 
torille tehdyssä iskussa. Ras myi torilla 
kahvia ennen haavoittumistaan.

ti kotonaan parin kilometrin päässä. Koti-
matkat tehtiin yleensä öisin, silloin oli tur-
vallisinta liikkua.

Keväällä 1993 Ras pidätettiin kaupungil-
la. Asialla oli joukko yksityisen ”Cacon” ase-
kaartin miehiä. ”Caco” eli Mušan Topalović 

oli sarajevolainen rock-muusikko ja rouda-
ri, joka pyöritti piirityksen aikana tuottoi-
saa salakuljetusbisnestä. E

tiin paikalle. He yrittivät hillitä liekkejä ruis-
kuttamalla vettä viereisen talon katolta.

”Tilanne oli vaarallinen. Meitä ammut-
tiin koko ajan, mutta tulipalo vain yltyi”, 
Ras muistelee.

Kamppailu osoittautui lopulta turhaksi. 
Valtaosa kansalliskirjaston miljoonasta ni-
teestä tuhoutui. Rakennuksen kunnostus 
on edelleen kesken.

Ras etulinjassa
Seuraavana aamuna tapaamme Holiday In-
nin aulabaarissa. Hotelli valmistui vuoden 
1984 talviolympialaisiin. Sodan aikana se 
nousi suorastaan legendaariseen mainee-
seen ulkomaisten toimittajien ja rauhan-
neuvottelijoiden majoituspaikkana.

Holiday Inn piti ainoana hotellina oven-

kierroksella siinä ollutta karhua ja ampui 
sen palasiksi.

Ras katselee ulos ikkunasta. Serbien 
etulinja oli joen toisella puolella vain sa-
dan metrin päässä. Tarkka-ampujat tulit-
tivat taukoamatta Grbavican  tornitalojen 
katoilta. Ikkunan pielessä on edelleen luo-
din aiheuttama murtuma.

”Täällä oli kerrallaan parikymmentä mies-
tä. Bosnian armeija oli meidän vasemmal-
la puolellamme. Kaivoimme museon eteen 
juoksuhautoja ja bunkkereita”, Ras kertoo.

Muuten sotilaiden aika kului pääasias-
sa odotellen. He pystyivät kuljeskelemaan 
museon muurien suojassa melko turvalli-
sesti. Pihalta poimittiin suolalehtiä, joita 
syötiin leivän kanssa. Välillä juotiin veteen 
sekoitettua pirtua. Kuumina päivinä otet-
tiin jopa aurinkoa ja käytiin uimassa suih-
kulähteessä. 

”Jotkut ammuskelivat ikkunasta umpi-
mähkään kohti serbien linjoja. Mutta mi-
nä en ampunut kertaakaan, minulla ei ollut 
siihen mitään tarvetta”, Ras sanoo.

”Sitä paitsi isoäitini asui lähes vastapää-
tä, olisin voinut osua vahingossa häneen.”

Ras oli palveluksessa viikon kerrallaan. 
Sen jälkeen oli viikko lomaa, jonka hän viet-

sa auki koko piirityksen ajan. Mutta sisään 
mentiin silloin takaovesta, tarkka-ampu-
jien takia.

Hotellin takana kulkeva katu tunnet-
tiin ”Elämän katuna”. Sen varsille oli ajet-
tu kuorma-autoja, kontteja ja betoniaitoja 
suojaksi, jotta asukkaat pääsisivät turvalli-
sesti vedenhakumatkoille.

Korttelit tulivat Rasille tutuiksi sodan 
aikana. Puolen vuoden palokuntakomen-
nuksen jälkeen hänet määrättiin kroaat-
tien puolustusjoukkoihin (HVO), jotka oli 
sijoitettu kansallismuseoon Holiday Inniä 
vastapäätä.

”Valitsin tietoisesti HVO:n, kun jouduin 
uudelleen kutsuntoihin. Sarajevossa oli 
monenlaisia yksityisarmeijoita, osa niistä 
oli suoranaisia rikollisjoukkioita. HVO oli 
paremmassa maineessa”, Ras kertoo.

HVO:n komentaja oli kroaatti, mutta sil-
lä ei ollut mitään merkitystä, koska musli-
mit ja kroaatit taistelivat samalla puolella. 
Tilanne muuttui myöhemmin, kun he al-
koivat sotia toisiaan vastaan, mutta silloin 
Ras oli jo Suomessa.

Ylitämme tarkka-ampujien kujan ja me-
nemme kansallismuseoon. Tyylikäs uusre-
nessanssirakennus on kunnostettu. Luo-

Serbien etulinja  
oli joen toisella 
puolella.

L Ras näyttää, missä serbien asemat 
olivat sodan aikana.
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dinreiät on paikattu, ikkunat korjattu ja 
seinät maalattu.

Sodan aikana Rasin joukko-osasto oli ma-
joitettu museon luonnontieteen osastolle.

”Se on ehkä vaikuttanut ammatinvalin-
taani”, hän  hymähtää.

Ras ilahtuu, kun perhoset, täytetyt lin-
nut ja muut  eläimet ovat tutuilla paikoilla 
vitriineissään. Mutta toisen kerroksen iso 
lasikaappi on tyhjä. Ras kertoo, että yksi 
hänen tovereistaan pelästyi öisellä vartio-
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 Ras vietiin autolla kaupungin eteläpuo-
lelle nousevan Trebevićin vuoren rinteelle ja 
komennettiin kaivamaan juoksuhautoja.

”Meidät pistettiin tykinruoaksi etulin-
jaan. Se oli todella vaarallista, serbien linjat 
olivat vain parinkymmenen metrin päässä 
yläpuolellamme. Mutta he eivät ampuneet 
meitä. He varmaan ymmärsivät, että me 
olimme panttivankeja.”

Parin kuukauden päästä Ras onnistui 
karkaamaan. Hän piileskeli kotona, jottei 
joutuisi uudestaan rintamalle. Hän kuuli 
vasta myöhemmin, että ”Caco” oli saanut 
surmansa Bosnian hallituksen joukkoja 
vastaan käydyssä tulitaistelussa.

Kranaatinsirpale käteen
Heinäkuussa Ras pestautui kahvimyyjäksi 
Markalen torille. Hän tarvitsi rahaa – hän 
täyttäisi pian 20 vuotta ja halusi juhlia syn-
tymäpäiväänsä samanikäisen kaverinsa 
kanssa.

Juhlapäivänä he ostivat pullon Slivovićia 
ja pientä purtavaa. Matka katkesi kuitenkin 
järkyttävästi. Vuorilta ammuttu kranaatti 
iski keskelle katua heidän viereensä, ja Ras 
haavoittui vakavasti.

Ras vie meidät tapahtumapaikalle parin 
kilometrin päähän keskustasta. Kadussa 
on yhä kuoppa kranaatin jäljiltä.

”Se ammuttiin tuolta”, hän osoittaa ylös 
vuorille. ”Paine oli valtava. Kaaduin maa-
han ja menetin tajuntani.”

Toinnuttuaan Ras huomasi, että ympä-
rillä oli haavoittuneita ja kuolleita. Hän ei 
tuntenut kipua, mutta ei pystynyt liikutta-
maan oikeaa kättään.

”Verta tuli todella paljon. Kaverini auttoi 
minut rappukäytävään turvaan.”

Tulituksen tauottua he pääsivät omin 
voimin läheiseen sairaalaan. Rasin käsi si-
dottiin ja hänet lähetettiin kotiin.

Kipu yltyi seuraavana päivänä. Käsivar-
si oli turvonnut ja sininen. Isä hätääntyi ja 
lähti Rasin kanssa uudestaan sairaalaan. 
Kävi ilmi, että olkapäähän ja kyynärvarteen 
oli osunut kranaatin sirpaleita. Kaksi luuta 
oli murtunut.

Kului viikkoja, eikä käsi ottanut paran-
tuakseen. Rasin vanhemmat olivat kuul-
leet, että Kansainvälinen siirtolaisuusjärjes-
tö IOM kuljetti haavoittuneita ulkomaisiin 
sairaaloihin. He pistivät paperit vetämään.

Joulukuussa tuli tieto, että Ras pääsisi 
Suomeen leikattavaksi.18-vuotias pikkusis-
ko Nina lähetettiin mukaan saattajaksi.

”Olimme helpottuneita, vaikka tiesimme 
Suomesta vain sen verran, että se on poh-
joisessa sijaitseva hyvinvointivaltio”, Ras 
muistelee.

Leikkaus onnistui hyvin. Ras ja Nina si-
joitettiin Malmin pakolaiskeskukseen. He 
olivat tyytyväisiä, vaikka olivat maassa niin 
sanotulla B-oleskeluluvalla, joka ei oikeut-
tanut työntekoon.

Helsingin yliopistoon
Pakolaiskeskuksessa Ras ja Nina alkoivat 
opiskella suomen kieltä. He haaveilivat yli-
opistosta, mutta heitä ei hyväksytty aluksi 
edes pääsykokeisiin.

Onni kääntyi, kun he tutustuivat Ann-
Christine Marttiseen, joka kirjoitti kirjaa 
pakolaisnuorten elämästä. Hän kävi pu-
humassa heidän puolestaan, ja yliopisto 
pyörsi päätöksensä.

Alkoi kova pänttääminen. Koe meni hy-
vin, ja sisarukset hyväksyttiin kesällä 1995 
Helsingin yliopiston biotieteiden tiedekun-
taan opiskelemaan perinnöllisyystieteitä. 
Se oli kova suoritus. Molemmilta oli jäänyt 
sodan takia lukio kesken.

Ras seurasi Sarajevon tapahtumia televi-

siouutisista. Huoli vanhempien kohtalos-
ta painoi mieltä, hän ei ollut kuullut heis-
tä mitään pariin vuoteen. Elokuussa hän 
pelästyi toden teolla, kun Markalen toril-
le, aivan heidän kotitalonsa taakse, tehtiin 
tuhoisa kranaatti-isku, jossa kuoli kymme-
niä ihmisiä.

”Tiesin, että isällä oli tapana käydä toril-
la hakemassa tupakkaa. Mutta onneksi hän 
oli sillä kertaa kotona.”

 Markalen verilöyly oli sodan käännekoh-
ta. Länsimaat saivat lopultakin tarpeekseen 
siviilien teurastamisesta, ja Naton koneet 
alkoivat pommittaa serbien ammusvaras-
toja.

Sen jälkeen Sarajevosta alkoi kuulua hy-
viä uutisia. Serbit pakotettiin peräänty-
mään, ja kaupunkiin saatiin taas sähköä 
sekä vettä. Tulitauko tuli voimaan loka-
kuussa 1995. Joulukuussa allekirjoitettiin 
Daytonin rauhansopimus.

Ras ja Nina valmistuivat maistereiksi 
1998. He ilmoittautuivat jatko-opiskeli-
joiksi, ja 2005 molemmat väittelivät toh-
toreiksi perinnöllisyystieteestä. Rasin väi-
töskirja käsitteli molekyylien roolia aivojen 
kehityksessä. 

”Jälkeenpäin täytyy sanoa, että meidät 
otettiin hyvin vastaan Suomessa. Saimme 
asunnon, sosiaalitukea, opiskelupaikan ja 
lopulta myös kansalaisuuden”, Ras sanoo.

Mutta kansalaisuuden saaminen oli pit-
kä projekti, paljon pitempi kuin väitöskirja. 
Se vei 14 vuotta.

Piirityksen piinavuodet
Rasin vanhemmat Jasemina ja Ismet Troko-
vić asuvat Sarajevon ydinkeskustassa samas-
sa 120 neliön asunnossa kuin sodan aikana. 
Ismet, 66, työskentelee kaupungin rakennus-
valvojana. Jasemina, 65, on eläkkeellä.

Ismet esittelee asuntoa. Olohuoneen välio-
vessa ja kaapin kulmassa on kranaatin jälkiä. 
Rasin huone on jätetty entiselleen, sodanai-
kainen kamina on tosin viety pois. Seinäkir-
joitukset ja Sex Pistolsien juliste kertovat 
nuoruusvuosien ajatusmaailmasta.

Jasemina kantaa olohuoneeseen pientä 
purtavaa. Ismet alkaa muistella Jugoslavian 
aikoja. Muslimit, serbit ja kroaatit elivät sil-
loin sulassa sovussa. Elämä oli mallillaan, 
oli sosiaaliturva ja ilmaiset koulut.

”En uskonut hetkeäkään, että sota syttyi-
si”, Ismet sanoo.

”En vielä silloinkaan, kun alettiin ampua. 
Ei Sarajevossa ollut kansallisuusriitoja. Mei-
dän häissämmekin oli serbi bestmanina.”

Piirityksen muisteleminen on Ismetille 
tuskallista. Hän on levoton, hän vastailee 
lyhyesti ja karkaa vähän väliä keittiön puo-

lelle. Se tulee kuitenkin selväksi, että sota-
vuodet olivat sarajevolaisille yhtä piinaa.

Serbien panssarivaunut ja kranaatinheit-
timet tulittivat kaupunkia yötä päivää. Säh-
kö oli poikki, ja asukkaat elivät pimeässä. 
Ikkunat olivat rikki, mutta talvella YK:n pa-
kolaisjärjestö sai onneksi järjestettyä nii-
hin muovit.

Huoneita yritettiin lämmittää kotitekoi-
silla kaminoilla, joissa poltettiin puistoista 
kerättyjä puita, huonekaluja ja kirjoja. Yöt 
nukuttiin vaatteet päällä pipot päässä.

Vettä kannettiin kanistereilla joen toisel-
ta puolelta. Monet kuolivat matkalla ser-
bien tulitukseen.

Ruoka oli vähissä, väliin elettiin avustus-
järjestöjen toimittamilla keksipaketeilla. 

”Minunkin painoni putosi sodan aikana 
95 kilosta 46:een. Se oli hyvin tasa-arvois-

ta elämää. Kenelläkään ei ollut yhtään mi-
tään”, Ismet hymähtää sarkastisesti.

Illansuussa lähdemme kaupungille. Is-
met vie meidät aukiolle, johon tehtiin heti 
sodan alussa tuhoisa isku. Vuorilta ammut-
tu kranaatti osui suoraan leipäjonoon, ja 22 
ihmistä sai surmansa. 

Kranaatti jätti katuun jälkiä, jotka on 
maalattu punaiseksi. Näitä läikkiä kutsu-
taan täällä Sarajevon ruusuiksi.

Sodan jälkiä näkyy muuallakin, jos osaa 
katsoa. Reikäjuustoksi ammuttuja taloja 
on paikkailtu sementillä. Seiniin on kiin-
nitetty kuolleiden muistolaattoja. Joka puo-
lella on hautausmaita.

L Kotona. Ras kuuntelee, kun isä ja eno 
(oik.) muistelevat sota-aikaa. E

L Parlamenttitalon edustalla on yhä 
jälkiä kranaatti-iskusta, joka tehtiin 
mielenosoitukseen sodan alkuhetkillä.

Ismet ei uskonut, 
että sota syttyisi.
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Vanhan kaupungin tunnelmalliset turk-
kilaiskorttelit ovat täynnä kebabravinto-
loita, koruliikkeitä ja  vaatekauppoja, mut-
ta asiakkaat ovat vähissä. Sarajevoa vaivaa 
krooninen työttömyys. Joka neljäs elää köy-
hyysrajan alapuolella.

Mutta keskustan kävelykatu näyttää sa-
malta kuin missä tahansa – ihmiset kier-
televät muotiliikkeissä ja istuskelevat kah-
viloissa. 

Käymme joen toisella puolella suositussa 
panimoravintolassa Sarajevska Pivarassa. 
Paikka on Ismetille tuttu. Ennen sotaa hän 
työskenteli täällä insinöörinä. Sodan aika-
na hän kävi lähes päivittäin hakemassa vet-
tä rakennuksen alla olevasta lähteestä.

Tanja pakenee Serbiaan
Tanjan sota jäi lyhyeksi. Vanhemmat lähet-
tivät hänet pikkuveljensä Bojanin kanssa 
turvaan Belgradiin huhtikuussa 1992, kun 
sotaa oli käyty kolme viikkoa.

”Kuulimme, että rautatieasemalta oli läh-
dössä bussisaattue. Se oli viimeinen mah-
dollisuus, sen jälkeen Sarajevosta ei päässyt 
enää turvallisesti ulos”, Tanja muistelee.

Belgradissa Tanja ja  Bojan majoitettiin 
sukulaisten luokse. Pienessä asunnossa 
asui 13 henkeä, suurin osa oli sotapako-
laisia.

Tanja pääsi belgradilaiseen perheeseen 
lastenhoitajaksi. Mutta Serbiassakin elet-
tiin tuolloin kovia aikoja. Hyperinflaatio 
oli romuttanut dinaarin arvon, ja kuukau-
sipalkka riitti juuri ja juuri tupakkakarton-
kiin.

Tanja ei kuullut pitkään aikaan mitään 
vanhemmistaan, ei myöskään Rasista. Sa-
rajevon puhelinlinjat olivat poikki, eikä 
posti kulkenut.

 Tanja sai yhteyden setäänsä, joka asui 
Novi Sadissa Pohjois-Serbiassa. Setä tuli 
käymään Belgradissa ja vei Bojanin muka-
naan. Lopulta Tanjakin päätti lähteä. Hän 
kävi Novi Sadissa lukion loppuun ja pääsi 
opiskelemaan Teknilliseen yliopistoon.

Tanja sai yhteyden myös Rasiin, joka oli 

E

Suomessa. He kirjoittelivat silloin tällöin, 
mutta molemmat elivät omaa elämäänsä.

”Kadotimme toisemme vuosikausiksi. 
Tapasimme uudelleen vasta 1999, ja suhde 
syttyi uudelleen. Kaksi vuotta myöhemmin 
menimme naimisiin”, Tanja kertoo.

Häitä vietettiin Sarajevossa toukokuussa 
2001. Seuraavana talvena Tanja muutti Hel-
sinkiin. Elokuussa hän aloitti työt YIT:ssä.

Tanjan isä haavoittuu
Sarajevossa oli ennen sotaa 525 000 asukas-

ta. Heistä puolet oli muslimeja, kolmannes 
serbejä ja seitsemän prosenttia kroaatteja. 

Nyt asukasluku on pudonnut 380 000: een. 
Suurin osa serbeistä ja kroaateista on lähte-
nyt pois, ja heidän tilalleen on muuttanut 
väkeä muualta Bosniasta. Yli 80 prosenttia 
asukkaista on bosniakkeja – useimmat to-
sin kutsuvat itseään Rasin vanhempien ta-
voin bosnialaisiksi erottuakseen uskovai-
sista muslimeista.

Tanjan vanhemmat Cvijeta ja Radivoje 
Krsmanović kuuluvat Sarajevon harvalu-
kuiseen serbivähemmistöön. Myös he oli-
vat sodan siviiliuhreja. He jäivät mottiin, 
kun piiritys alkoi.

Tapaamme stadionin kupeessa sijait-
sevassa olympiamuseossa. Cvijeta, 59, ja 
Radivoje, 63, ovat urheiluihmisiä, yliopis-
tot käyneitä liikuntatieteen professoreita. 
He olivat aktiivisesti järjestämässä vuoden 
1984 talviolympialaisia.

Muistot palaavat mieleen, kun katsom-
me kisoista kertovaa dokumenttielokuvaa. 
Tanjakin vilahtaa kuvassa – hän esiintyi yh-
deksänvuotiaana avajaisten taitoluistelu-
näytöksessä.

Sota tuntui niihin aikoihin mahdotto-
malta ajatukselta. Radivoje korostaa, että 
se tuli täytenä yllätyksenä myös kahdeksan 
vuotta myöhemmin.

 ”Uskoimme koko ajan, 
että sota loppuisi lyhyeen, 
mutta niin ei käynyt.”

Kun lapset oli saatu tur-
vaan, Tanjan vanhemmat 
yrittivät jatkaa normaalia 
elämää piiritetyssä kaupun-
gissa. Toukokuun puolivä-
lissä 1992 tilanne muuttui 
dramaattisesti. Radivoje haa-
voittui maidonhakumatkal-
la – kranaatin sirpale murs-
kasi hänen solisluunsa ja tunkeutui syvälle 
keuhkoihin.

 Cvijeta yritti hoitaa häntä kotona, mutta 
toipuminen sujui hitaasti. He päättivät pyr-
kiä Serbiaan, jotta Radivoje pääsisi sairaa-
laan. Marraskuun puolivälissä he pääsivät 
lopulta Punaisen Ristin saattueessa serbi-
linjojen taakse Paleen. Sieltä matkustettiin 
Novi Sadiin.

Takaisin Sarajevoon
Novi Sadissa koko perhe oli taas yhdessä. 
Sota oli päättymässä, ja elämä alkoi aset-
tua paikoilleen. Tanja opiskeli yliopistos-
sa. Radivoje pääsi professoriksi Novi Sadin 
yliopistoon ja Cvijeta liikunnanopettajaksi 
lukioon.

He eivät kuitenkaan viihtyneet. He asui-
vat vuokralla ja joutuivat muuttamaan jat-
kuvasti asunnosta toiseen. Sitä paitsi he ei-
vät olleet samoja serbejä kuten muut. He 
olivat sarajevolaisia, ja se on eri asia.

Vuonna 2001 Tanjan vanhemmat päätti-
vät muuttaa takaisin Sarajevoon kuultuaan, 
että he voisivat saada vanhan asuntonsa ta-
kaisin. He myöntävät, että kotiinpaluu pe-
lotti, vaikka he eivät olleet osallistuneet 
sotaan millään tavoin. He olivat kaikesta 
huolimatta serbejä, ja viha oli sodan jäl-
keen syvässä.

”Päätimme palata, Sarajevo on kuitenkin 
kotikaupunkimme”, Cvijeta sanoo.

”Meillä oli täällä edelleen paljon hyviä ys-

”Me haluamme 
vain elää 

normaalia 
elämää.”

täviä. He auttoivat meitä, sota ei onneksi 
tuhonnut ystävyyssuhteita.”

Mutta Sarajevon yliopistossa ei ollut enää 
paikkaa heille. Töitä löytyi kuitenkin Itä-Sa-
rajevon yliopistosta, joka sijaitsee 25 kilo-
metrin päässä Serbitasavallan puolella.

Cvijeta ja Radivoje sanovat, että elämä on 
hankalaa kahtia jaetussa Bosniassa. Muu-
taman sadan euron kuukausipalkka riittää 
juuri ja juuri elämiseen. He suhtautuvat 
kuitenkin toiveikkaasti tulevaisuuteen.

”Tärkeintä on, että sota on loppunut. Me 
haluamme vain elää rauhassa normaalia 
elämää”, Cvijeta sanoo.

Radivoje on samaa mieltä. Bosnia kehit-
tyy tuskallisen hitaasti, 
mutta hän jaksaa uskoa 
ja toivoa, että se on vielä 
jonakin päivänä normaa-
li EU:n  jäsenvaltio, josta 
päästään ulkomaille il-
man viisumia.

Kotimatka Helsinkiin
Seuraavana päivänä ta-
paamme Tanjan ja Rasin 
lentokentällä. Vanhem-

mat ovat saattamassa, ja Ianista otetaan 
vielä viimeiset valokuvat. Tunnelma on hai-
kea. Kukaan ei tiedä, koska taas tavataan.

Lento Budapestiin lähtee iltapäivällä. 
Sieltä jatketaan illalla Helsinkiin.

Tanja ja Ras pohtivat kokemaansa ja nä-
kemäänsä. Sarajevo ei ole entisensä – mo-
net tutut ovat kuolleet tai muuttaneet pois, 
Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Saksaan, Bri-
tanniaan ja Pohjoismaihin.

Tanja ihmettelee, miksi Bosniaan on ra-
kennettu viime vuosina niin paljon uusia 
moskeijoita ja kirkkoja. Hänen mielestään 
rahat olisi pitänyt käyttää hyödyllisemmin, 
koulujen ja tehtaiden rakentamiseen.

”Sarajevossa tulee epämiellyttävä olo, 
siellä on tapahtunut niin paljon pahaa. Kun 
tapaan ihmisiä, ajattelen aina, mitä he ovat 
joutuneet kokemaan. Ja näen edelleen pai-
najaisia”, Tanja sanoo.

Ras ei näe painajaisia, mutta hän on erit-
täin pettynyt maanmiehiinsä – siihen, kuin-
ka he käyttäytyivät sodan aikana.

”Usko täkäläisiin ihmisiin on mennyt lo-
pullisesti”, hän sanoo.

”Sota teki ihmisistä eläimiä, he ampuivat 
toisiaan ja ryöstivät toistensa asuntoja. Se 
oli järkyttävää.”

Ras korostaa, että hän viihtyi erinomai-
sesti lapsuutensa Sarajevossa eikä edes 
haaveillut paremmasta. Sota muutti kui-
tenkin kaiken, ja hän päätti jo vuosia sitten, 
ettei palaa koskaan pysyvästi takaisin.

Sen päätöksen jälkeen Sarajevossa on ol-
lut helpompi käydä lomailemassa ja tapaa-
massa vanhempia. SK

Mahdoton 
kaksoisvaltio

Daytonin rauhansopimus 
vuonna 1995 synnytti Bosnia-
Hertsegovinaan omalaatui-

sen kaksoisvaltion, joka uhkaa hajota 
omaan mahdottomuuteensa. Sopi-
mus lopetti taistelut mutta sinetöi 
samalla sodanaikaiset etniset puhdis-
tukset jakamalla maan kansallisuus-
rajojen mukaan Serbitasavaltaan ja 
Bosnia-Hertsegovinan federaatioon, 
jossa asuu lähinnä bosniakkeja ja 
kroaatteja.

Molemmille osille määriteltiin 
omat hallintoelimensä. Niiden ylä-
puolella toimivat yhteinen hallitus, 
parlamentti ja kunkin kansanryhmän 
edustajista koostuva kolmijäseninen 
presidenttineuvosto.

Hallintomalli on tehoton ja tol-
kuttoman kallis. Bosniassa on 700 
vaaleilla valittua edustajaa ja 230 
ministeriä, se on paljon 3,8 miljoonan 
asukkaan maassa.

Ylintä valtaa käyttää kansain-
välisen yhteisön korkea edustaja. 
Bosniassa toimivat edelleen myös 
eurooppalainen rauhanturvajoukko 
ja eurooppalaiset poliisivoimat.

EU:n ulkopoliittinen edustaja 
Javier Solana ja laajentumiskomis-
saari Olli Rehn ovat ehdottaneet, että 
korkean edustajan toimisto lak-
kautettaisiin ja vastuu siirrettäisiin 
EU:lle. He haluaisivat siirtää valtaa 
mahdollisimman paljon paikallisille 
päättäjille, jotta Bosnia voisi hakea 
jonakin päivänä EU:n jäsenyyttä.

Sitä ennen hallinto on pakko uudis-
taa. Se ei ole helppoa, koska vallassa 
olevat kansallismieliset puolueet 
jarruttavat uudistuksia.

”Etenkin serbit vastustavat kaikkia 
hallinnon uudistuspyrkimyksiä, kos-
ka muutokset heikentäisivät Serbita-
savallan nykyistä asemaa”, Helsingin 
yliopiston tutkija Pilvi Torsti sanoo. J

L Tanjan vanhemmat ja Ian Sarajevon 
panimoravintolassa.

L Sodan jäljet ovat edelleen näkyvissä 
Sarajevossa.
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