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av Lilian Levin

KRÖNIKA

U
nder åren 1997-2002 hade 
jag klippkort från Umeå till 
Sarajevo varannan månad. 
Tillsammans med barnpsy-

kiatern Bruno Hägglöf ingick jag i ett 
av många projekt, som med stöd av Sida 
deltog i återuppbyggandet av men-
tal hälsoservice i det sönderbombade  
Bosnien-Herzegovina. 

I hård konkurrens valdes 30 studen-
ter ut för att delta i en klinisk grund-
kurs och en masterutbildning i barn- 
och ungdomspsykiatri. Det blev 12 
psykologer och 18 barnläkare/psykiat-
riker, spridda över hela landet mellan 
tre religioner och etniska identiteter. 
Hälften var kvinnor.

Jag kommer aldrig att glömma vårt förs-
ta möte med studenterna på Hotell Sa-
raj. Freden var bräcklig och vi räknade 
med bråk från dag ett. Men det uteblev 
märkligt nog. Efter en kort introduk-
tion störtade eleverna till fikat för att 
nyfiket tjattra med varandra. Lusten 
att lära och insikten att det civila kriget 
också måste få ett slut, lade nog grun-
den till en ny och fredligare samvaro. 

Att stötta och stärka denna blev ett lika 
viktigt mål i vårt utbildningsuppdrag.

Jag hade ansvar för den kliniska 
kompetensen och föreslog därför att de 
elever som bodde nära varandra skul-
le samarbeta oavsett etnicitet. Snabbt 
gick telefonen varm mellan musli-
mer, serber och kroater som under 
krigsåren inte kun-
nat samsas. Många 
blev vänner för 
livet. Vi besökte 
deras arbetsplat-
ser och de våra, på 
Bup i Umeå och en 
konferens i Stock-
holm, inkvarterade sju i varje rum i ett 
värdshus i förorten. Chockartat till en 
början men bejublat i slutändan, efter 
alla grillkvällar vid Mälarens strand. 

Tolv år senare återsågs vi nyligen i Sa-
rajevo, på seminarium och middag med 
dans på Hotell Saraj. Av 30 elever hade 
29 tagit masterexamen och tio även dis-
puterat och blivit professorer samt en 
ordförande i bosniska Psykologförbun-
det! 

”Professionens samhörighet 

”Snabbt gick telefonen varm mellan 
muslimer, serber och kroater som 
under krigsåren inte kunnat samsas. 
Många blev vänner för livet”

– en nyckel till fredlig samvaro?”

Flera psykologer, som Tea och Kris-
tina från Mostar, trippelarbetade – som 
psykologer inom Bup och barnhabilite-
ring, professorer vid universitetet och 
privatpraktiserande psykoterapeuter. 

Sedan jag återvänt till Sverige har min 
dator bågnat av mejl på serbokroatiska! 

Gruppen är nu i full färd med att plane-
ra en bosnisk lärobok i barn- och ung-
domspsykiatri, men har ännu inte enats 
om det ska ske på lokalt språk eller på 
engelska. 

Det tycks ändå, som om professio-
nens samhörighet, kan vara en liten 
nyckel till fredlig samvaro i till synes 
olösliga etniskt-religiösa konflikter. 

LILIAN LEVIN
Psykolog och psykoterapeut samt  

specialist inom klinisk psykologi

Roger Ellmin, psykolog och fil. dr i psyko-
logi, har tilldelats läromedelsförfattarpriset 
Lärkan 2014. Roger Ellmin har ett förflutet 
som förskole-, skolpsykolog och universi-
tetslektor. Han har under en stor del av sitt 
arbetsliv arbetat med frågor som rör mobb-
ning och konflikthantering, och har skrivit 
flera böcker i dessa ämnen. Hans senaste 
bok Att förebygga mobbning i skolan (Liber, 

2014) handlar om så 
kallade Lita-skolor, 
vilket står för Lärande 
i en trygg arbetsmiljö.  

I prismotiveringen 
till Lärkanpriset står bland annat att Roger 
Ellmins läromedel ”utmärks av en tydlig 
struktur, pedagogiskt uppläggning och ett 
lättillgängligt språk. Ellmin var även en av 

de första författarna i landet som lanserade 
portfoliometoden i svensk skola. Han har 
därigenom bidragit till att underlätta lärares 
elevbedömningar och möjliggjort för elever 
att kunna ta ansvar för sitt eget lärande”. 

Priset Lärkan är instiftat av Sveriges Lä-
romedelsförfattares Förbund, SLFF, för att 
lyfta författarens roll när det gäller att ta 
fram läromedel. 
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