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SUMMERY 

Intereuropean migration (after World War II): 

Part 1. Yugoslavia 

Part 2. Emigration and structural change in a local community: Vrlika. 

This is the first report from a research project entitled "Migration and 

Social Change". The problem discussed in the report concerns the causes 

and effects of migration from Yugoslavia after World War II. I look upon 

problems of migration as a process covering sequences in time and space, 

and as the process that in its internal dynamics connects history with 

the present events, small countryside community with the European metro

pols, Dalmatian peasant with the World economy. 

The report consists of three parts. The first part deals with selected 

aspects of the intereuropean migration especially with the questions of 

winners and losers in the flows of migration. 

The second part deals with the Yugoslavian emigration, its structural 

causes and its historical background. The focus is on the Reform of 1965, 

its socio-economic implications and effects. 

The third part deals with Yugoslavian emigration and its effects on the 

small countryside community of Vrlika. The local cuiturai-historical 

heritage and present events mix in a complicated manner in the local area 

as i.e. when the outside forces are impacting on the traditional modes 

of living, and in this process new problems and opportunities are deve

loping. 



Föreliggande rapport är inte nyskriven, utan är en nytryckning av en 

3-betygsuppsatst framlagd vid Sociologiska institutionen, Umeå univer

sitet, vt 1972. 
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1. 

FÖRORD 

Behandling av migrationsfenomen genom sociologiskt studium kräver mycket 

mer arbete än det jag presenterar här, p.g.a. arbetets karaktär^, tid 

och utrymme. Eftersom jag arbetar med Jugoslavien som emigrationsland 

skulle jag även behöva separat behandla något mottagarland (immigrations

land) med den mångfald migrâtionskonsekvenser som uppstår på båda håll -

och samtidigt det hela som en del av det generella fenomenet: Migration 

som klasskonflikt. 

Under dessa omständigheter är jag tvungen att för tillfället arbeta med 

delfenomen som ett led i fortsatt forskning. Jag presenterar en kortfat

tad information om den intereuropeiska arbetsmigrationen, speciellt under 

60-talet. Efter detta avgränsar jag mig till den ekonomisk-politiska 

situationen i Jugoslavien fr.o.m. konungariket SHS:s uppkomst t.o.m. 1965 

då den nuvarande arbetsemigrationen från Jugoslavien började, samt en 

kort överblick över den aktuella situationen i början av 70-talet. Slut

ligen följer en rapport om strukturförändringar som resultat av den eko

nomiska utvecklingen i ett lokalt samhälle i Jugoslavien (Vrlika i mel

lersta Dalmatien). 

Syfte med uppsatsen: 

Förundersökning för forskning kring emigration från Jugoslavien. För

undersökningen innehåller två delar: 

1 Allmän migration: Intereuropeisk migration och jugoslavisk 

emigration efter andra världskriget. Båda delfenomenen ana

lyseras utifrån migration som klasskonflikt (resultat av 

ojämn teknologisk utveckling i Europa). 

2 Strukturförändringar på mikronivå i relation till makronivå 

och emigration i Jugoslavien. 

Den metod jag använder kan i huvudsak avgränsas till: 

för del 1: Analys av sekundärt material och för del 2: socialantropolo-

gisk metod; (deltagande) observation samt analys av sekundärdata. 

1) Texten framlades som 3-betygsuppsats 1972 
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De data jag använder är utdrag vir en del tidigare forskning om Jugoslavien 

samt uppskattningar över situationen ur olika källor: tidningar, privat

personer och myndigheter. 

Allmänna data rörande emigrationen varierar på nästan alla håll. Alla upp

skattningar som inte är hänvisade till källor, är resultatet av min analys 

av jämförande referenslitteratur. 

Umeå den 23 maj 1972 

Aleksandra Alund 



3. 

D E L  1 .  

EFTERKRIGSINTEREUROPEISK ARBETSMIGRATION: 

JUGOSLAVIEN 



INLEDNING 

Intraeuropeisk migration  

Kort historisk presentation 

Intereuropeisk migration är inte av senare datum. Forflyttning av folk

grupper mellan europeiska länder var en vanlig företeelse även förr i tiden. 

För det mesta var det individuella förflyttningar; handelsmän och yrkesmän 

av olika kategorier och bönder som flydde undan hungersnöd samt religiösa 

grupper som flydde förföljelsen från dominerande eller starkare religioner 

i hemländerna. 

Fram till 1848 kunde dessa förflyttningar ske utan större hinder - för det 

fanns varken strikt kontroll av resande eller fasta gränser mellan olika 

europeiska länder. Efter den rad nationella revolutioner som inträffade 

i Europa omkring 1848 skapades striktare kontroll över immigrationen men 

det var fortfarande relativt lätt att ta sig över de nationella gränserna. 

I gränsområdena mellan kristna och muselmaner på Balkan flydde de kristna 

och slaviska folken undan det ottomanska imperiet. 

Med snabbare industrialisering i Västeuropa, särskilt i samband med impe

rialismens utveckling i slutet av 1800-talet, ökade behovet av arbetskraft 

och inre europeisk migration startade - p.g.a. den ojämna teknologiska 

utvecklingen. I de flesta fall inträffade förflyttningarna (även om de 

innefattade arbetare av olika nationaliteter) inom skilda staters poli

tiska gränser; vissa stater, som t.ex. det Habsburgska imperiet, omfattade 

inom sina gränser människor av många olika nationaliteter. Det saknas data 

om antalet utländska arbetare i västeuropeiska länder under den industri

ella utvecklingen fram till första världskriget - däremot finns data om 

utländska arbetare i en del europeiska länder, som t.ex.: 

Frankrike: 1880 fanns det 1 miljon utlänningar 

1911 " " 1,16 miljon utlänningar 

Tyskland: 1907 var den procentuella andelen utländska arbetare 

större än den var 1965.^ 

1) Källa 3 sid 20 
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Belgien: 1910 representerade utlänningar 3,5 % av den totala 

populationen 

Schweiz: 1910 var andelen utlänningar 15 % (idag ca 20 %).^ 

Efter uppehåll under första världskriget fortsatte migrâtionen. Restrik 

tioner kring immigration i USA skärptes (före första världskriget mottog 

USA fler invandrare än de europeiska länderna), vilket gjorde att migra-

tionen främst vände sig mot Sydamerika (speciellt Argentina), Kanada, 

Australien och Västeuropa. I Västeuropa blev Frankrike, Belgien och senare 

Tyskland huvudsakliga mottagare av migrâtionsströmmarna mellan de två kri

gen. Ex. vis fanns i Frankrike år 1931 2,7 miljoner utlänningar. Immigran

terna arbetade oftast inom jordbruk, gruvor (Belgien), vägbyggen och indu-
2) 

stri (Tyskland, i slutet av 30-talet). Mellankrigsmigrationen i Europa 

är början till den intereuropeiska arbetsmigrationen i dess nuvarande form. 

P.g.a. andra världskriget fanns en intervall på 6 år, då migrâtionen från 

och inom Europa minskade (frånsett den brutala tvångsförflyttningen av 

arbetskraft till Tyskland från ockuperade länder). Efter andra världskri

gets slut fortsatte migrâtionen. Under de första 10 åren efter kriget gick 

den huvudsakliga strömmen till länder som: USA, Kanada, Argentina, Austra

lien och Israel. C:a 8 miljoner européer flyttade ut under perioden 1946-

1954.3 * 

Den snabba ekonomiska utvecklingen i Europa under mitten av 50-talet gjorde 

att migrâtionsströmmen ändrade riktning mot västeuropeiska länder och ökade 

därefter med enorma proportioner. Detta medförde förändringar i migrâtion-

ens karaktär, så att i jämförelse med tidigare massförflyttningar den nu

varande migrâtionsformen huvudsakligen skiljer sig på 2 punkter: 

1 Efterkrigsintereuropeisk migration är i grunden ekonomisk migration av 

arbetare från teknologiskt mindre utvecklade till teknologiskt mer ut

vecklade länder. 

1) Källa i+ sid 35 

2) Källa 4 sid 35 

3) Källa 3 sid 20 
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2 Från att ha varit huvudsakligen permanent emigration "över havs" under 

40- och 50-talen blev migrâtionen temporär, och intereuropeisk förflytt

ning av arbetskraft under 60-talet med alla förutsättningar att den 

fortsätter oförändrad under 70-talet. 

F.n. (-69, -70) arbetar c:a 9 miljoner utländska arbetare i Väst- och 

Nordeuropa.^ ̂ Det är fråga om arbetare med hopp om bättre försörjnings

möjligheter, högre löner etc., men också med tanke att åka tillbaka till 

hemlandet efter några år utomlands. 
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i. DEN NUVARANDE FOLKVANDRINGEN I EUROPA 

Den nuvarande folkvandringen i Europa rör sig från Syd- och Sydösteuropa 

och Turkiet mot väster och norr. 

«-""I 
M 

C.A 

Till detta kommer arbetare från teknologiskt mindre utvecklade regioner 

från andra kontinenter. 

Den nuvarande intereuropeiska arbetsmigrationen är i sin form en exploa

tering av både teknologiskt underutvecklade länder och individuella ar

betare, vilken kommer till stånd p.g.a. den västerländska kapitalismen 

och dess ojämna utveckling. Denna exploatering och massmigration av ar

betskraft ökar gapet mellan de rika och fattiga - generellt» samt mellan 

industriellt utvecklade länder i Väst- och Nordeuropa å ena sidan och 

industriellt underutvecklade länder i Syd- och Sydösteuropa å andra 

sidan. 
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1.1 Konsekvenser av intereuropeisk migration: vinnare och förlorare 

1.1.1 Fördelar som immigrationsländer drar av de invandrande arbetarna 

C:a 9 miljoner utländska arbetare befinner sig i Väst- och Nordeuropa. 

De utgör 6 % av den förvärvsarbetande befolkningen och nästan 14 % av 

industriarbetarna i Västtyskland och Storbritannien, 10 % av den förvärvs

arbetande befolkningen och 20-25 % av industriarbetarna i Belgien (bygg

nads- och gruvbranschen inräknade), 11 % av den förvärvsarbetande befolk

ningen - fler än 2 miljoner - och mer än 25 % av industriarbetarna i 

Frankrike, 26 % av den förvärvsarbetande befolkningen och 35 % av indu

striarbetarna i Schweiz."^ 

Importen av "färdiga" arbetare sparar för mottagarlandet 100.000 till 

200.000 kronor per invandrad arbetare, om vi räknar med de sociala kost

naderna för en arbetare i 18 års ålder i de västeuropeiska länderna 
2 ) 

(5-10 års arbete). Rådgivaren vid arbetsministeriet i Bonn, doktor 

Cristoph Rosenmoller: 

"Majoriteten av utländsk arbetskraft hos oss är i sin mest pro
duktiva ålder. På så sätt slipper vi, för det första betala deras 
utbildning, för det andra en del kostnader för deras ålderdom." 

Utländska arbetare inbetalte år 1966 1,2 miljarder DM i pensions- och för

säkringsavgifter i Västtyskland, och brukade av dessa pengar bara 127 

miljoner DM, vilket - enligt doktor C. Rosenmoller - innebär, att utan 

den invandrande arbetskraftens stöd, den allmänna skatten och de statliga 

pensions- och försäkringsavgifterna skulle ökat för länge sedan. Eftersom 

de flesta arbetare återvänder till sina hemländer efter några år kommer de 

inte att kunna utnyttja de förmåner man betalt skatt för (vilket ju inte 

innebär att de slipper ifrån avgifterna för dessa förmåner). Eftersom en 

stor del av de invandrande arbetarna inte får ha sina familjer med sig 

(i Schweiz och Västtyskland gäller det 90 % av arbetarna), betyder detta 

ytterligare besparingar för mottagarlandet - i socialt kapital; lägenhe

1) Källa 2 

2) Källa 2 
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ter, skolor, sjukvård, transporter etc....».^ Till detta kommer att de 

immigrerande arbetarna ofta får underpriviligierade arbeten. Utifrån detta 

perspektiv är det alltså fråga om ett massivt utnyttjande av importerad 

arbetskraft. 

"One of the most important contributions of the migrants towards 
the general welfare of the countries of immigration is the in
crease in the rate of the net national product."2) 

Detta innebär att väst- och nordeuropeiska länder, genom import av ut

ländsk arbetskraft, vinner ökad produktion och export utan annars nöd

vändiga följdkostnader. 

De invandrande arbetarna påverkar inte bara prcduktionsökningen direkt, 

utan också indirekt - genom att de spenderar en stor del av sina pengar 

i mottagarlandet. 

På mer än 10 % av alla arbetsplatser i Västtyskland arbetar invandrande 

arbetare. Tillsammans tjänar de 18,2 miljarder DM netto. Genomsnittlig 

inkomst för invandrande arbetare är 867 DM netto per månad. Enligt arbets-

ministeriet i Bonn spenderas 1/3 av den summan i Västtyskland - 1/3 spa-
3 ) 

ras i tyska banker eller "i madrasserna" hos invandrarna. Även sedan 

arbetarna återvänt hem fortsätter de att gynna sina forna immigrations

länder : 

"Valutan scm flödar ut ur landet har en benägenhet att återvända 
till sin källa i form av ökade krav på varor från det forna immi
grationslandet. Detta är fråga om förhållandet mellan importerad 
arbetskraft och varuexport. Vana vid tyska varor och tysk livs
föring, skapad under invandrarnas vistelse i Tyskland, har en 
positiv effekt på vår export." 
(Siegfried Balke, ordförande i västtyska arbetsgivareföreningen) 

Vid sidan av ekonomiska vinster är demografiska vinster av minst lika 

stor betydelse. Eftersom åldersnivån hos invandrare är lägre än det in

hemska genomsnittet, hjälper detta till att minska åldersnivån i landet 

som helhet. Nativiteten ökar och mortaliteten minskar samtidigt som po-

pulationen ökar och får en gynnsammare sammansättning. Detta är för vissa 

västeuropeiska länder mycket viktigt - t.ex. Frankrike. 

1) Källa 6 

2) Källa 12 

3) Källa 6 
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1.1.2 Vad som skulle hända utan den invandrande arbetskraften 

Tar man bort den importerade arbetskraften skulle detta inte bara leda 

till produktionsapparatens sammanbrott eller att levnadsstandarden skulle 

sjunka, utan också till att hela livsstilen, den sociala strukturen och 

de politiska krafternas balans i dessa länder med ens radikalt skulle 

förändras. Länderna i fråga skulle vara tvungna att sysselsätta en bety

dande del av den f.n. icke sysselsatta befolkningen (kvinnor, ungdomar, 

åldringar, handikappade, barn). 

Denna sorts inhemska arbetskraft täcker inte de ökade behoven, vare sig 

det gäller kvantitet (demografiskt - d.v.s. vad gäller den fysiska kapa» 

citeten hos den inhemska arbetskraften - skulle detta eventuellt kunna 

vara möjligt) eller kvalitet, men huvudsakligen kvaliteten av den nutida 

industriella expansionen. Befolkningen skulle sättas i arbete i de trot» 

tände, smutsiga eller annars motbjudande jobb som nu är reserverade för 

invandrare. Arbetstider och arbetsförhållanden skulle i och med detta 

radikalt behöva förbättras. 

Dessa arbeten skulle behöva värderas efter sin samhälleliga nytta -

framförallt skulle dessa arbeten behöva betalas enligt det historiska 

värdet av arbetskraften hos de som tar jobben. 

Detta skulle alltså betyda en lön som möjliggjorde för arbetarna att 

tillfredsställa de historiskt bestämda behoven hos en svensk eller 

engelsman, fransman, tysk etc. år 1972, och som kompenserar den motbju

dande, smutsiga och ohälsosamma och nedslitande karaktären av deras 

arbete. 
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Det hävdas från olika håll - bl.a. från Sverige - att, om dessa arbetare 

inte funnes, skulle arbetsgivarna tvingas att anställa de inhemska arbe

tarna till det historiska värdet av deras arbetskraft, och sålunda i av

sevärd mån höja industriarbetarnas löner. "Om dom (utlänningarna) inte 

vore här skulle vi svenskar få det mycket bättre " En sådan omför

delning skulle vara strukturellt omöjlig inon. ramen för ett kapitalis

tiskt system. Det är oförenligt med dess konsumtionsmönster, dess ekono

miska , sociala och politiska jämvikt och dess ideologi. Frånvaron av de 

invandrande arbetarna skulle inte bara medföra lönestegringar och en ök

ning av den nationella arbetarklassens politiska tyngd - den skulle utlö

sa en allmän kris i det kapitalistiska samhället på varje nivå, genom att 

gripa in i den mekanism av historiska villkor på vars bas arbetskraftens 

pris och lönestruktur bestäms. (André Gorz) 

1.1.3 Vad den individuelle medborgaren i immigrationslandet vinner på 

invandrad arbetskraft 

Fördelar 

Immigration skapar uppåtgående socioekonomisk mobilitet hos den inhemska 

befolkningen. 

"Providing that employment is full and that there are classifi-
fication of jobs which domestic workers are not willing to accept, 
import of labour can contribute to socio-economic improvement of 
dorsstic labour. This is achieved through upward vocational 
mobility«"!) 

Ty vid sidan om lägre kvalificerade jobb - maskinjobb o.dyl. - krävs ett 

antal förmän och kvalificerad arbetskraft i ledande positioner. Dessa 

platser brukar vara reserverade inhemska arbetare som förflyttas från 

lägre betalda och mindre ansvarsfulla jobb till högre poster med större 

inkomster - i samband med import av utländsk arbetskraft. 

Nackdelar 

Man hör ofta i olika sammanhang (mest informella) att utländsk arbetskraft 

bromsar den allmänna löneutvecklingen..Det säjs att, om man inte importe

rade utländska arbetare skulle arbetsgivarna erbjuda högre löner för att 

få imhemsk arbetskraft vars antal (fåtal) skulle ge dem bättre utgångsläge 

1) Källa 12 sid 39 
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vid löneförhandlingarna. I anslutning till föregående diskussion (vad som 

skulle hända utan utländsk arbetskraft) - även om vi bortser ifrån att 

det är en mångfald jobb som inhemska arbetare inte vill ha - återstår en 

viktig fråga, nämligen om lönaökning och dess inverkan på marknadspriser

na. Ty även om inhemska arbetare får högre löner, skulle detta leda till 

prishöjningar på marknaden - för att kapitalisterna skall täcka de för

luster man annars skulle gjort på löneökningen. Detta skulle innebära 

risk för stegrad inflation. Frågan om förlust för inhemsk arbetskraft i 

samband med invandrande arbetskraft ligger hellre på det politiska pla

net. André Gorz: 

"Kapitalisterna.» förskjuter den nationella arbetarklassen 
till tekniska funktioner cch service-sektor, vilket fördjupar 
klyftan mellan manuella och teknisk-servicebetonade arbeten 
(minskar det sociala och ekonomiska värdet av manuellt arbete 
som helhet), och förhöjer den sociala och politiska betydelsen 
av 'mellanskikten', och genom rasistisk och chauvinistisk pro
paganda uppmuntrar efterblivna skikt i den nationella arbetar
klassen att ideologiskt identifiera sig med småborgerligheten." 

Alltså: Arbetarklassen förlorar, genom import av utländsk arbetskraft, 

en enhetlig, ideologisk klassfront genom att en del av den identifierar 

sig med kapitalisterna och vindor» sig emot utländska arbetare - istället 

för att solidarisera sig med. dem. På så sätt bryter kapitalisterna soli

dariteten hos den internationella arbetarrörelsen. Immigration av ut

ländsk arbetskraft gynnar ekonomisk och politisk expansion hos mottagar

landet men gynnar huvudsakligen, enligt dessa tankegångar, den ägande 

klassenI 

1.1.t Emigrationsland som helhat 

Som tidigare Jconntatcrc. '-r? -vt huvudsakligen ekonomiska faktorer som 

ligger bakom intereuropeisk arbecsmigration. Migrationen styrs av indu

strins behov, som ett resultat av obalansen på tillgång och efterfrågan 

på arbetskraft mellan teknologiskt lägre utvecklade regioner i söder och 

öst, ©eh den hög;. J.rd.U:'tric.lla utvecklingen i väster och norr. Den sneda 

teknologiska utveckligen i emigrationsländer skapar temporärt överskott 

på arbetskraft, särskilt från landsbygden. Eftersom emigrationsländer inte 

kan tillfredsställa kraven på arbetstillfällen inom industrin hos den 

ständigt ökande arbetslösa befolkningen, som samlas i utkanterna av de 

större städerna och industricentra, utgör detta en stor ekonomisk börda 
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för dessa länder med i regel svaga finansiella resurser. Så uppstår emi

gration, som en temporär lösning på problemen. Som en temporär förete

else kan arbetsemigration, under ovan nämnda omständigheter, och utifrån 

vissa aspekter, betraktas som positiv. I länder med stort antal icke kva 

lificerad och icke aktiv arbetskraft kan en kontrollerad temporär emigra 

tion (så att bara icke-kvalificerad arbetskraft lämnar landet) i mindre 

skala och för kortare tidsperioder (1-3 år) vara en tillfälligt positiv 

lösning. Emigrerande arbetare sparar och skickar pengar hem (sparar på 

banker i hemlandet och spenderar pengar hemma på semestern). Ökad valu

tainförsel har en positiv effekt. Vidare kan en del icke kvalificerade 

arbetare skaffa sig en semi- eller full kvalifikation och bättre arbets

vanor i immigrationslandet. Men när utvandringen tar den nuvarande om

fattningen i Europa medför detta stora demografiska, politiska etc.... 

men huvudsakligen ekonomiska konsekvenser. I vissa fall kan man tala om 

ekonomisk katastrof i emmigrationsområdet: (Ur der Spiegel, 1971, kom

mer en del sammanfattningar och citat för att redogöra för ovanstående) 

Kommunen Medjumurje ligger etthundra kilometer norr om Zagreb, mot unger 

ska gränsen. I dag - av 120.000 arbetsföra människor - befinner sig nära 

14.000 människor utomlands på arbeten. Nära 12 % mer än från de övriga 

utflyttningsregionerna i Jugoslavien. Vartannat hus i byarna i Medjumurj 

är nybyggt. På så sätt har de byggnadsarbetare som är kvar i kommunen 

gjort en bra slant på emigrationen. Men, sedan de första utvandrarna läm 

nade hemkommunen började man i byar och städer känna brist på arbets

kraft. Byggnadsföretag i staden Cakovec (kommuncentrum) var under omstän 

digheterna tvungna att betala maximilöner till sina arbetare (1300-1500 

dinar/månad), men i Tyskland "kan man tjäna tre gånger så mycket, även 

fyra gånger " Så utvandrar folket från Medjumurje mer och mer, 

inte bara arbetslösa, lågkvalificerade och bönder - utan även högkvali-

ficerad arbetskraft i sin bästa ålder. Byar blir övergivna, åkrar lagda 

i träda, och andra naturtillgångar ligger onyttjade. Jugoslavien öppnade 

sina gränser utåt, när övergången från jordbrukssamhälle till industri

land förde med sig ett ökat antal arbetslösa och dåliga resurser att 

hjälpa dem. På så sätt minskades arbetslöshetens masstryck och socialt 

missnöje - men tillsammans med icke-kvalificerade arbetslösa följde även 

kvalificerad arbetskraft„ Det hjälpte inte att man offentligt angrep 

deras avsaknad av socialistiskt medvetande. 3/4 av alla innevånare i den 

kroatiska byn Imotski befinner sig idag utomlands. Alla unga har åkt -
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på bymarknaden handlar man enbart med D-mark. Den som köper en ko inbe

talar köpesumman i DM på försäljarens deviskonto. Var femte jugoslavisk 

arbetare befinner sig utomlands och betalar där sin skatt. Samtidigt min

skar de kommunala beskattningsbara resurserna i Jugoslaviens avflytt-

ningsområden, och med detta den allmänna standarden. 

Utflyttning av hantverkare, industriarbetare och annan högkvalificerad 

arbetskraft försvårar ytterligare de svåra omständigheter under vilka 

industrialiseringen i utvandringsländerna sker. Varje steg i teknologisk 

utveckling kräver ökad arbetsstyrka, vilket i sin tur medför ytterligare 

utveckling med fler arbetstillfällen etc så att så småningom även 

förlust av icke-kvalificerad arbetskraft kommer att uppfattas som ett 

handikapp, när den teknologiska utvecklingen når en högre nivå. På så 

sätt skapas en ond cirkel. Tillfällig problemlösning skapar på lång sikt 

katastrofala konsekvenser. 

För Turkiet krävs, för att landet skall nå samma standard som i vissa 

EEC-länder (ex.vis Tyskland), 2.359 år, med nuvarande utvecklingstempo 

och populationsökning", säger Attila Karaosmanoglo, andre vice premiär

minister och planeringsminister i Turkiet (ur Der Spiegel 1971). 

Utvandring av kvalificerad arbetskraft skapar förutsättningar för para

doxala situationer i utvandringsländerna, så att tex.: Jugoslavien an

ställer kvalificerad arbetskraft från Italien, Tjeckoslovakien, Österrike 

och Iran - och Grekland hämtar arbetare från Ghana (Der Spiegel 1971), 

därför att lönen är mindre hemma än utomlands. 

Utländska arbetsgivare ställer krav på god hälsa, på mest produktiv ålder 

(20-25 år hos män och kvinnor) och ibland krav på att invandrande arbe

tare skall vara ogifta."^ Detta medför allvarliga demografiska konsekven

ser, så att i vissa områden i emigrationsländerna bara gamla och barn . 

finns kvar, och populationen minskar snabbt. Till detta kommer sociala 

konsekvenser: 

Välfärden och den sociala servicen minskar, förändring i familje
strukturen medför allvarliga konsekvenser i barnens uppfostran 
och ökar förutsättningarna för ungdomskriminalitet. Den selektiva 

1) Källa 1 
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rekryteringen gör att sjuka, gamla och invalider stannar hemma 
och blir en tung ekonomisk belastning, då ju samtidigt skatte
underlaget ständigt minskar. På så sätt skapas på ena sidan eko
nomisk stagnation som förutsättning för ekonomisk expansion på 
andra sidan. Och klyftan ökar I 

1.1.5 Invandrande arbetare 

"Dom åker utomlands för att arbeta och förtjäna sitt levebröd 
och förlorar allt som gör livet värt att leva." 
(Krsto Papié, Nov. Iz Jug. den jugoslaviska utvandringstidningen) 

Invandrande arbetare lämnar i regel inte frivilligt sina hemländer. Det 

är i regel arbetslöshet, social och ekonomisk misär, men ibland även andra 

faktorer som spelar in och driver människor utomlands. När det gäller 

människor som har jobb i sina hemländer, kan anledningarna till utflytt

ningen vara mångskiftande: Från äventyrslusta till hopp om högre lön, 

komplettering av hushållet, husbygge, inköp av jordbruksredskap osv. 

I sådana fall är det fråga om tendenser att höja den enskildes person

liga levnadsstandard, höja social prestige o. dyl. I motsats till detta 

kan anledningen till emigration vara hopplös misär och total fattigdom, 

som t.ex. driver människor från Portugal, norra Spanien, söda Italien 

och framför allt Turkiet, utomlands. 

Av 36 miljoner innevånare i Turkiet lever fortfarande 60 % på landsbyg

den, som jordbrukare. Ca 4 miljoner jordbruksarbetare lider av kronisk 

arbetslöshet. I ca 35.000 anadoliska byar rör sig årsinkomsten om ca 

40 DM. Det är ett feodalt samhälle. 450.000 bondfamiljer i Anadolien äger 

inte en enda kvadratmeter land och arbetar för svältlöner, som torpare. 

Hungern driver ibland bönder att sälja ofödda kalvar för nästan inget 

pris och sitt eget arbete för nästa säsong i det närmaste gratis. 95 % 

av 40.000 turkiska byar är fortfarande utan elektricitet. Bara från ana

doliska byar åker årligen 100.000 arbetare utomlands. Köerna är så långa 

utanför arbetsförmedlingarna i Turkiet, att arbetare ibland måste vänta 

sex år för att kunna komma ut i arbetslivet. (Der Spiegel, 1971) 

Vad händer med invandrande arbetare efter emigrationen? Arbetsgivare i 

Väst- och Nordeuropa säger att dom hjälper immigranten i och med att denne 

fått möjlighet att förbättra sin ekonomiska situation i det nya landet. 

Ibland är detta sant. En del invandrare har fått det bättre, ekonomiskt, 
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efter det dom lämnat sina hemländer. Men utöver ekonomiska fördelar*får 

den individuelle immigranten ingenting mer av emigrationen. (Och även eko

nomiska fördelar under förutsättning att det är fråga om temporär migra

tion.) Ty - vad händer senare? Den hårt pressade arbetstakten och den nya 

tillvaron kommer med många och långvariga - huvudsakligen socialpsykolo

giska - konsekvenser. Dr. Manuel Kabaleira Goas från den spanska staden 

Orenze, säger: "Av 2035 arbetare, som återvänder hem till Spanien, lider 

70 % av depressioner och rädsla som konsekvenser av långvarig isolering 

i det modärna industrialiserade massamhället i väst." /Der Spiegel 1971./ 

De flesta migranter emigrerar efter 18 års ålder - när dom etablerats i 

sitt samhälle. Dom har sin plats i sin familj och bland sina vänner, i 

byn och dom har kanske jobb. Deras sociala roll är bestämd, dom vet vem 

dom är och vad man väntar sig av dom i sitt umgänge. "Dom har rötter 

djupt i sitt land" (M. Andri6). 

När dom lå-mnar sitt land förlorar dom allt detta och måste söka plats i 

ett nytt samhälle, som är ängsligt eller saknar vilja att ta emot dom. 

Dom har ingen bestämd plats och referensram i det nya samhället, och be

finner sig egentligen utanför det sociala systemet - dom räknas bara som 

produktionsfaktorer. Dom finns ofta på ett jobb där dom inte kan använda 

sig av sina arbetserfarenheter - i regel de sämst betalda jobben, och 

bor i regel i dom sämsta bostäderna. Dom för en marginell tillvaro i kul

turell isolering, i praktiken berövade sina politiska,fackliga och med

borgerliga rättigheter. Deras kvinnor (om dom inte arbetar) lever helt 

avskilda från omvärlden. Från allra första början, i det nya landet, går 

det lättare för invandraren. Han vänder sig hela tiden bakåt och associ

erar sin existens med roller och normer från sitt hemland. Efter några 

månader börjar han jämföra sin gamla situation med den nya och sina lands

män där hemma och sig själv. Och han uppfattar sin position: Han befinner 

sig på botten av det nya samhället, han blir medveten om bristen på rät

tigheter och möjligheterna att avancera i samhället. Han har förlorat sin 

sociala status och det enda som återstår är drömmen att återvända hem. 
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2. JUGOSLAVIEN 

2.1 Generell information om Jugoslavien 

Jugoslavien ligger i Sydösteuropa och upptar större delen av Balkanhalvön. 
2 

Total areal är 255.804 km och antalet innevånare uppgår till 20,504,616 

(år 1971). Jugoslavien är en socialistisk, federativ republik, som består 

av sex delrepublikerj nämligen Slovenien, Kroatien, Bosnien - Hercegovina, 

Monte Negro, Serbien (inre Serbien samt två autonoma provinser: Kosovo-

Metohija och Bojvodina) och Makedonien. Största delrepubliken är Serbien 
2 2 

(88.361 km ) och minsta är Monte Negro (13.812 km ). Belgrad är huvudstad 

med ca 1 miljon innevånare 1971. Jugoslavien gränsar till sju stater -

Italien, Österrike, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Grekland och Albanien. 

Jugoslavien har en 2.092 km lång kust (fågelvägen 610 km) mot Adriatiska 

havet och har 1.233 öar, av vilka 66 är bebodda. 3/4 av landet består av 

berg och högplatå, resten hör till Panoniska dalen och älvdalar. Högsta 

bergstopp är Triglav, 2.863 m. ö. h. i Juliska alperna. Klimatet varierar; 

Medelhavsklimat vid Adriatiska havet, bergsklimat i bergen och Kontinen— 

talklimat i Panoniska dalen. 

2 Det finns omkring 300 sjöar, av vilka endast 6 har en yta över 10 km . 

Landet har 1.850 vattenleder längre än 10 km. Både havet och floderna är 

rika på fisk. Skog täcker 34 % av landet och 58 % av landets yta består 

av bruksmark av olika slag. I Jugoslavien lever fem nationaliteter och 

ca arton (18) minoriteter. Nationaliteter är: 

Serber 42 % 

Kroater 23 % 

Slovener 8 % 

Makedoner 6 % 

Montenegriner 3 % 

De största minoriteterna är: 

Muselmaner 6 % 

Albaner 5 % 

Ungrare 2,5 % 

Tillsammans utgör de olika minoriteterna ca 15 % av den totala populationen. 
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Varje nationalitet eller minoritet har samma rätt att använda sitt eget 

språk i sina egna republiker och distrikt eller i Folkförsamlingen 

(National Assembly). Enbart i armén är kommandospråket Serbo-kroatiska, 

p.g.a. praktiska skäl. I alla skolor undervisas på nationella eller mi

noritetsspråk. Andra-språk är Serbo-kroatiska, som över 90 % av befolk

ningen behärskar. Det finns två alfabeten: Kyrilliska alfabetet, i östra 

och sydliga delarna av landet, och Latinska alfabetet, i västra delarna 

av landet. Jugoslavien har i huvudsak 3 trosbekännelser: 

Serbisk ortodox 

Romersk Katolsk 

Muselmansk 

Jugoslaviskt territorium har, genom olika historiska perioder, p.g.a. 

sitt geografiska läge ansetts vara bro (gräns) mellan civilisation och 

barbarism (Romerska imperiet och forna tider), kristna och hedningar 

(Ottomanska imperiet och fram till 1800-talet) och nu för tiden väst-

block och östblock. 

2.2. Kort historisk och ekonomisk presentation fram till 1945 

2.2.1 Historik 

Jugoslavien som en självständig stat är ganska ung. Den formades efter 

Första Världskriget, den 1 december 1919, och kallades Serbernas, kroa

ternas och slovenernas konungarike - förkortat SHS. 

SHS omfattade inom sina gränser tidigare delar av Österrike-Ungern som 

var befolkade av slaver samt två sydslaviska oberoende stater - Serbien 

och Monte Negro (se karta 2). Det enda gemensamma dessa teritoriellt 

förenade människor hade var slaviska språket och romantisk slavisk dröm 

om att förena sig i en enhetlig slavisk stat. (För ytterligare informa

tion se Mile Andric: Background To Yugoslavian Migration sid 3.) 

För övrigt fanns det inget mer gemensamt i deras politiska historia, ty: 

historiskt»politiskt, etniskt, kulturellt och religiöst skilde sig de 

olika nationaliteterna åt. I konungariket SHS, multinationellt som det 

var, garanterades ingen faktisk eller praktisk jämlikhet åt de olika na

tionaliteterna. Serbien var den enda oberoende stat av betydelse innan den 

nya statsbildningen. Det huvudsakliga initiativet till statsbildningen 
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kom från Serbien, på inånga olika sätt - och Serbien kom därför att spela 

en särskild roll i SHS, så att nationell egalitet inom kungariket aldrig 

kom till stånd. 

Den ursprungliga tanken bakom kungariket var en federation av samtliga 

nationaliteter, men huvudsakliga rättigheter garanteras åt de största 

nationaliteterna; serber, kroater och slovener. De övriga nationalite

terna och minoriteterna nonchalerades helt och hållet. Serbisk hegemo-

nism kommer med tiden att dominera det nya kungariket mer och mer. 

Belgrad, Serbiens huvudstad, blev konungarikets SHS huvudstad och det 

serbiska kungahuset regerade. Serbiska politiker prioriterades. Detta 

förhållande skulle fortsätta att råda fram till Andra Världskriget, och 

är på olika sätt den huvudsakliga anledningen till de nationella konflik

ter som utspelas i våra dagar, speciellt mellan serber och kroater. Mot

sättningarna mellan de olika nationaliteterna präglade starkt Kungariket 

SHS:s korta liv. 

Särskilt sedan kung Aleksander 1929 upplöst parlamentet och infört kung

lig diktatur. Kungen tog i egna händer alla viktiga statsfunktioner. 

Staten fick en ny form, vilket ökade missnöjet hos alla de icke-serbiska 

folkgrupperna, då kungen döpte sitt verk till Konungariket Jugoslavien 

(Jug = syd - alltså: Sydslavernas kungarike). Kungen vägrade inse multi-

nationaliteten i Jugoslavien, och delade upp landet i 9 stycken "bano

vina" (provinser).: "Banovinas" gränser delade etniska folkgrupper hur som 

helst, så att ofta människor som bodde i samma "banovina" inte hade något 

annat gemensamt med de flesta i "banovinan" än dennas namn. (se karta 5) 

Ar 1931 installerades parlamentet på nytt, balanserat av senaten, i vil

ken hälften av senatorerna var ditsatta av kungen personligen. 1933 mör

dades kungen i Marseille av den pro-fascistiska kroatiska organisationen 

Ustasa. 

Ny regering bildades och den upprättade nära relationer med nazi-Tyskland. 

25 mars 1941 undertecknade den pro-fascistiska regeringen, under ledning 

av regenten, Prins Pavle och herr Cvetkovi6, en pakt med Hitler. Detta 

utlöste massdemonstrationer i hela Jugoslavien, både hos militär och ci

vila. 27 mars 1941 störtades regeringen vid en militärkupp, och detta 

gjorde att Tyskland attackerade Jugoslavien den 6 april 1941. Den dåligt 

organiserade armén (dessutom illa utrustad), präglad av djupa motsätt

ningar och infiltrerad av femtekolonnare (ända upp i högkvarteret) kapi
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tulerade efter 11 dagars krig. 

2.2.2 Den ekonomiska situationen i Kungariket 

Den ekonomiska situationen var lika försummad som andra nationella frågor. 

Jugoslavien var ett typiskt underutvecklat jordbruksland, där de mindre 

jordegendomarna ägdes och brukades gammalmodigt - på ett lågt produktivt 

sätt. Mer än 80 % av befolkningen var jordbrukare och bara 10 % arbetade 

inom industrin. Landet var överbefolkat med hög nativitet. Små jordbruks

arealer kunde inte försörja och ge arbete åt den stora rurala befolk

ningen. Över 1/3 av den totala rurala befolkningen i Jugoslavien ägde 

bara 2 ha land. På 1 ha brukad jord gick 302 personer, i Dalmatien och 

Hercegovina. 4-6,5 miljoner människor "blev över". Antal innevånare i 

Jugoslavien : 

1921 12.529.000 

1931 14.517.0001* 

Inom industrin var situationen inte bättre. Det fanns knappast någon 

tung industri - det fanns huvudsakligen lågt utvecklad manufakturindu

stri i mindre omfattning. 

När det gäller naturresurser, så är Jugoslavien ett av Europas rikaste 

länder (karta 4). Råvarorna exporterades utomlands och de största och 

rikaste gruvorna ägdes av utlänningar. Utländskt kapital dominerade ju

goslavisk industri. 

Utländskt kapital: 51,4 % 

Jugoslav. " 48,6 % 

Kriser på den ekonomiska världsmarknaden drabbade landet hårt, så att 

t.ex. 1938 bara 3 av 100 arbetssökande kunde få jobb. 1938 hade Jugosla

vien en av Europas lägst per capitainkomster. 

1) Källa 1 sid 14 - 15 
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Tabell 1. Per capitainkomst 1938 (index, Frankrike = 100) 

Storbritannien 98 

Tyskland 96 

Benelux 87 

Norge 83 

Sverige 83 

Baltiska länderna 65 

Österrike .58 

Tjeckoslovakien.......58 

Italien .49 

Ungern 45 

U.S.S.R. 42 

Spanien 41 

Polen 35 

Rumänien 33 

Grekland 29 

Bulgarien 27 

Portugal 25 

Jugoslavien 25 

Källa: Hamilton, Yugoslavia, Patterns of Economic Activity, sid 10 

Landet var nära bankrutt och regionala skillnader i investeringarna 

var enorma. De fattiga och överbefolkade regionerna var helt nonchale

rade och på gränsen till total misär. Detta ledde till emigration och 

missnöjet med regeringen var stort och utbrett. 

2.2.3 Emigration mellan två krig 

För de flesta människor var den enda vägen att fly misär och fattigdom 

emigration. Migration var ingen ny företeelse i Jugoslavien; människor 

på Balkan flydde, under hela den sydslaviska historien, undan, p.g.a. 

politisk instabilitet och religiösa motsättningar. Fram till 1880 gick 

strömmen från turkiska besittningar mot Österrike-Ungern, men sedan änd

rades mönstret : 

1 Geografiskt blev det fråga om emigration "över havs". 

2 Det blev fråga om arbetsmigration, vilken kom att fortsätta in 

i våra dagar, och placerar Jugoslavien bland länderna med den 

största emigrationen i Europa. 

överbefolkning och arbetslöshet tvingade folk utomlands - "Trbuhom za 

kruhom" (= "med magen efter bröd"), som man säger i Jugoslavien. Det var 

massemigration från i huvudsak de mest underutvecklade regionerna (bara 
2 ) 

från Kroatien emigrerade 1889-1913 c:a 500.000 människor). 

1) Källa 7 sid 10 

2) Källa 1 sid 10 
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Under första världskriget avstannade emigrationen temporärt. Efter kriget 

gick emigrationsströmmen till: 

1 Syd- och Nordamerika (Argentina, Brasilien, Kanada. C:a 

200.000 personer mellan 1921-1939 - varav 88.000 återvände 

under samma tid).^ 

2 Europa. Emigrationen till övriga Europa var nästan lika stor 

som den till Amerika, men hade inte lika permanent karaktär. 

De flesta europeiska emigranter återvände hem till Jugoslavien. 

Jugoslaver arbetade huvudsakligen i gruvor i Frankrike, Belgien 

och Holland och i samband med 30-talets expansion i Hit1ertysk-

land i Tyskland. Det var huvudsakligen män - jordbrukare - upp 

till 35 års ålder. 

2.2.4 Politiskt motstånd mot kungarikets regering 

Förtryckta av orättvisor, fattigdom och arbetslöshet, missbrukade i poli

tiska konflikter och tyngda av den serbiska hegemonismen, blev jugosla

verna chauvinistiska och det "nationella hatet" växte. I Kroatien skapa

des den antiserbiska, underjordiska och profascistiska organisationen 

Ustasa. Der.r.as målsättning var ett självständigt Kroatien och utrotning 

av alla serber och andra minoriteter i Kroatien (zigenare, judar etc..). 

En annan underjordisk organisation var Kommunistpartiet, som arbetade 

för enhetlighet och multinationellt - underjordiskt sec'an 1920 då det 

förbjöds (före 1920 var det landets fjärde parti i storleksordning). 

Kommunistpartiet arbetade under ständig förföljelse - flera sekreterare 

och partifunktionärer mördades. 1936 valdes Josip Broz Tito till parti

sekreterare i kommunistpartiet. Han konsoliderade och stärkte partiet, 

fördelade ansvarsfulla poster bland kommunister från de olika jugosla

viska nationaliteterna och minoriteterna. Kommunistpartiet fick en all

jugoslavisk karaktär. 
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2.3 Andra världskriget 

2.3.1 Partisanernas motståndsrörelse och FRJR 

Konungariket Jugoslavien kapitulerade den 17 april 1941. Efter ockupa

tionen delades Jugoslavien mellan Tyskland och dess allierade - Italien, 

Bulgarien, Albanien och Ungern. I inre Serbien satte Hitler upp en ma

rionettregering (motsvarande Frankrikes Vichy-regering). I Kroatien fick 

Ustasa regeringsmakten och fungerade troget på tyskarnas sida under kri

get. Kroatiska trupper deltog aktivt i den tyska armen på östfronten. 

Samtidigt som Tyskland ockuperade och fördelade landet ("söndra och här

ska") blåstes de redan befintliga motsättningarna, mellan folkgrupper, 

upp, och de olika religiösa institutionerna fungerade ofta som "olja på 

elden". Ustasa, Cetnici, Nedicevci, Ljoticevci, Zeleni, Kadar, Balisti 

etc. var några av de rivaliserande band som slogs mot varandra. 

Ett mångfasetterat och mycket blodigt inbördeskrig kastade det ockuperade 

Jugoslavien in i kaos. Jugoslavien förlorade under Andra Världskriget c:a 

1,7 miljoner människor - eller 10,8 % av hela populationen - och av dessa 

förlorade c:a 1 miljon människor livet i inbördeskrigetSå stod på ena 

sidan de ockuperade makterna och inhemska quislingar - och på den andra 

sidan partisanrörelsen som leddes av kommunistpartiet, och som stred både 

mot tyskarna och deras bundsförvanter och de inhemska marionetterna. Bara 

kommunistpartiet organiserade meningsfullt och lyckat motstånd i landet, 

och bara kommunistpartiet förenade alla jugoslaver, kommunister och icke

kommunister lika mycket, i den gemensamma befrielserörelsen (Folkfronten 

-NOB), och så småningom befriade landet. I Tito fann Folkets Befrielse

front och Kommunistpartiet en stor ledare. Oberoende av händelseförloppet 

i Jugoslavien var den jugoslaviska i de icke-tyska diplomatiska kretsarna. 

Inte förrän 1943 (Konferensen i Teheran) blev partisanerna och deras be

tydelse uppmärksammad och militär hjälp av de allierade garanterad. Samti-

tidigt pågick ett större "spel". Churchill och Stalin ansåg att varken 

Tito eller Kungaregeringen borde få bestämma över Jugoslaviens framtid -

och vid ett hemligt möte fördelades Jugoslavien i två intressezoner -

västra till Churchill och östra till Stalin. 

1) Källa 7 sid 33 
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Partisanerna gjorde en mycket stor insats. De höll 400.000 axelmaktssol-

dater sysselsatta - dvs. lika många som axelmakterna hade i Nordafrika. 

I Jugoslavien hade man den näst största fronten efter östfronten. Tyskar

na försökte förinta partisangerillan, vid bl.a. 7 stora offensiver. Ingen 

av dessa lyckades. På kommunistpartiets initiativ samlades i Jajce (en 

liten Bosnisk by) 142 delegater från hela Jugoslavien den 29 november 

1943, och lade grunden till det nya Jugoslavien. Tre huvudsakliga beslut 

fattades : 

1 AVN0J (Antifascistiska Kommittén för Jugoslaviska Folkets Be

frielse) proklamerades såsom högsta organ för det jugoslaviska 

folkets suveränitet. 

2 Kung Peter II förbjöds att återvända till Jugoslavien och från

togs rätten att representera landet och regera i folkets namn. 

3 Jämlikhet åt alla nationaliteter och minoriteter i Jugoslavien, 

som en federal stat, proklamerades. Federationen består av sex 

delrepubliker. 

1944 förenades de jugoslaviska partisanerna med Sovjets Röda Armé, vid 

Donau - och tillsammans fortsattes befrielsemarschen mot nordväst. Hela 

det jugoslaviska territoriet blev slutgiltigt befriat 1945. 

I mars 1945 bildades en temporär regering, bestående av representanter : 

från exilregeringen i London och AVN0J: s representanter. 11 november 1945 

fick, efter allmänna val, Folkets Befrielsefront, med Tito som ledare, 

en överväldigande majoritet (mer än 90 %), i parlamentet. 

29 november 1945 proklamerades i Belgrad FNRJ (Federativa Folkrepubliken 

Jugoslavien). /Se karta 1/ 
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3. UTVECKLINGEN EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET 

Jugoslavien förlorade under Andra Världskriget 1,7 miljoner människor 

(var tionde medborgare), 2 av fem fabriker och mer än hälften av alla 

vatten- och landtransportmedel. Nästan alla vägar och järnvägar, städer 

och byar blev helt sönderbombade. 3/4- av de få jordbruksmaskiner man hade 

före kriget och hälften av all. boskap förlorades. 

Den jugoslaviska ekonomin var efter kriget långt under sin förkrigsnivå. 

Det krävdes att man började från början - inte bara ekonomiskt, utan även 

politiskt. Nya socialistiska metoder introducerades i ett land utan prak

tisk erfarenhet av socialistisk ekonomi. Det var ett jordbruksland med 

huvudsakligen bondebefolkning utan politiskt medvetande och med starka 

behov av känslor för ägande av även den minsta landbit. I avsaknad av 

egna erfarenheter vände sig de jugoslaviska politikerna mot Sovjet och 

kopierade blint det sovjetiska mönstret bl.a. kolchos och plan etc. Med 

tiden fick emellertid Jugoslavien en egen socialistisk profil (decentra

lisation, självstyre). Efterkrigstidens ekonomiska utveckling kan man 

huvudsakligen indela i tre faser: 

1 1945 - 1950 kännetecknades av central maktstruktur och federal 

ekonomisk planering., 

2 1950 - 1962. Period av decentralisering av makt, men fortfaran

de med starkt inflytande av central planeringsekonomi. 

.,3 1962 och senare. Period av marknadsekonomi (period av "refor

mer"). 

3.1 Period av centraliserad ekonomi 

3.1.1 Ägandeförhållande 

Den nya jugoslaviska regeringen hade i huvudsak två målsättningar; att 

så snart som möjligt reparera ett helt ödelagt land, att så snart som 

möjligt bygga upp industrin - ty bara ett utvecklat industriland kan 

realisera den progressiva, socialistiska idén, och bara det högt ut

vecklade industrisamhället kan förse arbetsöverskottet från ruralområ-

det med arbete. Första steget till detta var en full statlig kontroll 
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över ekonomin. Genom lagar om konfiskering och nationalisering (1945 ) 

lades alla utländska och inhemska privata företag under statlig kontroll. 

1948 var all industri, gruvor, handel, transport och finanser statsägda. 

Bara mindre hantverkare fick rätt att behålla sina små verkstäder. 

3.1.2 Jordbruksreformen och förhållandena på landsbygden 

Jugoslavien var ett utpräglat agrarland med ca 75 % av befolkningen sys

selsatta inom jordbruket. Med jordbruksreformen - som infördes strax 

efter kriget - och fördelningen av jordarealen utjämnades någorlunda 

skillnaden mellan rika och fattiga bönder. Storbrukare fick avstå en del 

av sin egendom till småbrukare eller staten. Den odlingsbara arealen för

blev till 85 % privatägd - men det fanns fortfarande dels mycket fattiga 

bönder och dels tämligen välbärgade bönder. Samtidigt upprättades över 

hela landet samhällsägda storjordbruk. En närmare beskrivning av förhål

landena på landsbygden återfinns i samband med "Beskrivningen av föränd

ringar i ett lokalt samhälle", del 2. 

3.1.3 Femårsplanen 19^7 - 1951 

1947 påbörjades den första femårsplanen, planerad av de centrala, ekono

miska planeringsorganen. Det viktigaste syftet med den var landets indu

strialisering och elektrifiering. Men de jugoslaviska politikerna var för 

optimistiska och ställde upp alltför höga mål. Man följde blint den sov

jetiska förebilden. I stället för att analysera omständigheterna och möj

ligheterna i den aktuella situationen i Jugoslavien, kopierade man helt 

enkelt Sovjets sytem, utan att undersöka om de medel och mål Sovjet hade 

var jämförbart med den utvecklingsnivå, på vilken jugoslavisk ekonomi och 

folkets politiska medvetande befann sig. Det var alltså ett ideologiskt 

misstag. Det ekonomiska misstaget var att Jugoslavien hade gjort sig helt 

och hållet ekonomiskt beroende av öst-blocket, ett misstag som skulle 

föra Jugoslavien till gränsen för bankrutt (efter brytningen med Kominform 

1948). 

1948 blev det jugoslaviska kommunistpartiet uteslutet ur Kominform. Det 

var Stalins svar på Titos "revisionism". Dvs.: jugoslaviska kommunister 

ville inte att Sovjet tog kontroll över den jugoslaviska politiska och 

och militära utvecklingen (eftersom ju Sovjet hade den ekonomiska kon

trollen). Kominform-länderna reagerade med ekonomisk blockad, vilket 



28. 

bl.a. innebar att många planerade projekt och redan påbörjade projekt 

inte kunde genomföras (p.g.a. av Jugoslaviens beroende av öst-blockets 

kapital och marknad). Före 1948 gick nästan hela den jugoslaviska expor

ten till Kominform-länderna. Med väst-blocket hade Jugoslavien ogynnsam

ma handelsvillkor. Under samma period misslyckades man med den erforder

liga produktionshöjningen inom jordbruket. Oberoende av alla misstag och 

svårigheter, så var den första femårsplanen ett led i senare förändring

ar i jugoslavisk ekonomi och grunden till utvecklingen sedan dess. Indu

strialiseringen gick ändå snabbt uppåt. Populationsdelen i icke-jordbruks

aktiviteter ökade från 23 % 1938 till 35 % år 1953. Inkomst per capita 

Ökade från 1947 173 dollar till år 1954 200 dollar."*"^ Viktigaste resulta

tet av denna period blev: 

1 Ökat antal arbetstillfällen. 

2 Utveckling av underutvecklade regioner. Den totala kontrollen 

över fördelningen av överskotten i produktionen låg i den fede

rala apparatens händer. Detta innebar att resurserna oftast 

fördelades enligt principen: Mest till dem som mest behöver. 

Fördelningen gynnade underutvecklade regioner, men skapade ofta 

missnöje hos dem som tillförde den storà àhdèlen till landets 

gemensamma (ex.vis slovener och kroater). Denna ojämna fördel

ning av federala resurser ligger även idag som grund för miss

nöje och konflikter i Jugoslavien, och skapade förutsättningar 

för den senaste incidenten i Kroatien (1971), vilken ledde till 

massutrensning inom kroatiska kommunistpartiet. 

3.2 Period av decentralisering 

Efter händelserna 1948 började de jugoslaviska ledarna söka en egen väg 

till socialism, både politiskt ideologiskt och ekonomiskt. För att lämna 

första stadiet av socialism och minska statens roll, införde man decen

tralisation av stats- och partiapparat. Förutom att reducera statens roll, 

ville man med decentralisering öka arbetseffektiviteten och minska ris

kerna för byråkratisering. Den centrala, federala apparaten försvagades 

1) Källa y sid 123 
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och makten överfördes till republik- och distriktsnivå; kooperationen 

intensifierades på olika nivåer, på ett mer demokratiskt sätt, Decentra

liseringen medförde förändringar av social, politisk, men huvudsakligen 

ekonomisk karaktär. 1950 lades ledningen av företagen i arbetarnas händer. 

Social egendom infördes, vilket innebär att samtliga företag gavs till 

arbetarråden att styra dem.(självstyre). 

3.2.1 Sj älvstyre 

Arbetarna i varje företag väljer ett arbetarråd, som är ansvarigt för 

företagets ledning och funktioner framför samhället. (Samhället: Företa

get fungerar inom ramen för territoriella enheter, lokala, kommunala och 

politiska instanser.) Arbetarrådet beslutar om företagets årliga ekono

miska plan, investeringar, om hur vinsten skall användas, samt utser till

sammans med kommunens styrelse direktör på företaget (genom annonsering 

etc...). Direktören har ett mandat på fyra år, och därefter kan han bli 

omvald - han kan också bli avsatt när som helst, om arbetarrådet anser 

honom olämplig. 

Arbetarstyre över självständiga produktionsenheter innebar att man min

skade riskerna för byråkratisering, genom att man reducerade statens roll 

och genom direkt ansvar höjde arbetseffektiviteten. Självstyre började 

tillämpas i hela samhället - utbildningsväsendet, kultursektorn, hälso

vården, bostadssektorn, bankerna osv Hela denna process genomgick 

många smärtsamma faser och har fortfarande svårt att accepteras av många 

individer och större enheter. Självstyre inom jordbruket och de fria yr

kena innebar särskilda svårigheter. Det finns, å andra sidan, många före

tag och större enheter (ibland hela kommuner), som arbetar med god effekt 

och väl accepterat, framgångsrikt självstyre. 

Samtidigt med decentralisering i ekonomin, införde man politisk liberali

sering. Ett av de första resultaten av både decentralisering och libera

lisering av den nya jordbruksreformen från 1953, där bönderna tilläts 

lämna kooperativerna. Den nya reformen minskade ägandet av brukbart land 

från 35 till 10 ha. Reformen innebar också, att jordbrukare kunde sälja 

sitt land och flytta till städerna. Många, särskilt de som ägde mindre än 

4 ha flyttade permanent till städerna och industrin (c:a 4 miljoner). 
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Andra blev s.k. "bonde-arbetare", d.v.s. de bodde kvar på sin egendom och 

brukade den, samtidigt som de arbetade hel- eller halvtid på fabrik. 

Detta måste förstås av att mindre än fyra ha land inte kunde förse en 

familj med något överskott, och knappt existensminimum. För att bättra 

på sin ekonomi, tog småbrukarna (vilka var i majoritet) jobb i fabrik 

och fortsatte samtidigt med sina jordbruk. Negativa effekter av denna 

kombination kom vid varje skörd och sådd, då fabrikerna nästan tömdes på 

arbetare. Detta förorsakade låg produktion. (Ovan nämnda och liknande 

faktorer inverkade på arbetseffektiviteten och ledde till att många före

tag med låg produktivitet"^ lades ned i början av 1963, och som ledde 

till massemigration p.g.a. arbetslöshet.) Socialt självstyre var på väg 

att bli Jugoslaviens väg till socialism. För att självstyre skall kunna 

genomföras effektivt, förutsätts ett starkt och enhetligt politiskt med

vetande. Detta exemplifieras bäst i de fall där självstyrande organ inte 

hade kommunistisk majoritet. 

I dessa fall fjärmades ofta besluten inom företaget från den politiskt-

ideologiska gemensamma målsättningen och ekonomiska manipulationer blev 

där av den arten att omedelbar förtjänst för den enskilde arbetaren gyn

nades först och främst. Avsaknad av politiskt medvetande leder vidare 

till politiska konflikter på olika nivåer och påverkar på så sätt hela 

produktionen. Vi diskuterade tidigare om att självstyre inte var smärt

fritt genomfört. Inom den politiska toppen i Jugoslavien pågick en drag

kamp mellan anhängarna till den jugoslaviska socialismen och anhängarna 

av dem gamla skolan (av rysk modell). Den dragkampen kommer att fortsätta 

hela tiden ända upp till våra dagar - med politisk omstrukturalisering 

(läs: utrensningar). 

3.2.2 På väg mot det självstyrda samhället och mot 1965 års reform 

Utvecklingen mot det självstyrda samhället har genomgått många faser och 

omvandlingar. Den slutliga formen har man ännu inte funnit i Jugoslavien. 

De förändringar som gjordes under tiden 1950 - 1960-talet ändrade inte 

radikalt den gamla ekonomiska strukturen. Fortfarande befann sig 70-80 % 

av expansionsfonden i fedrala händer. Bank- och kreditväsen var fortfa

rande centraliserat, priskontrcllen var nästan totalt i statens händer, 

så att 70 % av priserna på alla varor bestämdes av staten. Det var en 

1) Kommentar: Företagen kalkylerade inte med kombinationsarbetarnas bor
tavaro under sådd- och skördetid 
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period av ekonomisk boom. Jordbruket utvecklades avsevärt, industriplane

ringen blev mer rationell, transporterna förbättrades etc. Nya handels

marknader öppnades i Tredje Världen - ett resultat av den jugoslaviska 

alliansfriheten och den neutrala utrikespolitiken. Kvoten mellan jord

bruk och industri blev mot slutet av 1961 något över 50 % till industrins 

fördel, och Jugoslavien blev i-land. 

Den produktiva utvecklingen har varit snabb, trots att arbetarstyrkan 

kontinuerligt tillfördes outbildad arbetskraft. BNP-ökningen var en av 

de största i världen, under 1950- och 60-talen ca 9-10 % årligen. Mellan 

1951 och 1959 steg inkomsten per capita 3 gånger snabbare än i Västeuropa 

och avsevärt snabbare än i Östeuropa. Men samtidigt fanns närvarande in

stabilitet. Gapet mellan utvecklade och outvecklade regioner blev större 

så att i Slovenien per capitainkomsten mer än fördubblades medan i Kosmet 

den stod kvar på samma nivå. (1952-1962) 

Tabell 2. Per Capita Income for 19*47 and 1970 in Slovenia and Kosovo 

Slovenia 

1947 

279 

1970' 

1000 

x) 

Kosovo 100 600 

x) the figures for 1970 show only people employed in the socialist 
sector. 

source : 1. Hamilton, Ian., Yugoslavia, Patterns of Economic Activity. 

2. Novosti iz Jugoslavija, June 13, 1970 p. 16. 

Tabellen visar Per Capitainkomst för 1947 och 1970 i Slovenia och Kosovo. 

(Kosovo = Kos met) 

50-talets ekonomiska boom tappade andan och vid slutet av decenniet 

(1960-61) blev det stagnation. Nedåtgående industriell produktion var: 

1958 - 59 17,6 % 

1959 - 60 15,6 % 

1960 - 61 4,1 %1) 

1) Källa 7 sid 28 
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Den kraftiga utvecklingen under 50-talet var mer resultat av tillväxt på 

arbetstillfällen (7,4 årligen) än tillväxt i produktion (4,7 % årligen). 

Detta ökade produktionskostnaderna. Det enda sättet för Jugoslavien att 

konkurrera på världsmarknaden var att samtidigt minska produktionskost

naderna och förbättra och höja produktionen. I nästan varje jugoslavisk 

fabrik fanns det för många arbetare, vilkas kvalifikationsnivå var 

mycket låg. Man uppskattar att c:a 60 % av alla arbetsföra människor i 

Jugoslavien inte har gått igenom grundskolan. Var 18:e arbetsför var 

illiterat"^ och situationen har inte förändrats mycket till i våra dagar. 

Nästan 1/5 av alla arbetsföra människor hade ett arbete som krävde stör

re professionell skicklighet. Frånvaron från arbetet var mycket hög, 

maskinerna var gamla, teknologin gammalmodig. Organisationen av produk

tionen var mycket dålig och ovetenskaplig. Resultatet blev en obalanse

rad produktion - ibland för låg, ibland för hög, och huvudsakligen kvan

titativ. 

För att kunna avsätta sina varor utomlands och hemma krävdes kvalitativ 

och bättre produktionsorganisation. Överproduktion av vissa varor gjorde 

att dessa inte kunde konsumeras på hemmamarknaden. (Ex.vis upprättades 

72 fabriker för emalj och 5 fabriker för plastvaror, då den inhemska mark

naden inte kunde absorbera produkterna#) Konkurrensen med utländska va

ror var hård, både hemma och på den utländska marknaden. Eftersom inves

teringarna sköttes av den federala banken blev de flesta underskott 

täckta av staten direkt eller av besläktade företag. Samtidigt ökade 

ständigt kreditbehovet hos industrin och konsumenterna. Den'jugoslaviska 

guldreserven påverkades mycket negativt, och man var i behov av utländ

ska krediter. Dessutom inträffade under perioden översvämningar i de 

viktigaste jordbruksområdena och Skopjekatastrofen. 

På politisk nivå utspelades en konflikt mellan "gammelkommunister" (kon

servativa, centralistiska anhängare av planering som grunddeterminand 

till produktion) och "reformister" (de krävde reformändring och poängte

rade marknaden som huvudsaklig ekonomisk mekanism). "Reformisterna" vann, 

och en period av "reformer" började, med alla dess konsekvenser. 

1) Källa 7 sid 28 



3.3 1965 års reform 

Behovet av en reform var stort, ty nästan hälften av jugoslavisk indu

striell arbetskraft (6 miljoner arbetare) var anställda i företag som 

arbetade med förluster på sammanlagt nära 60 miljoner dollar årligen. 

Delvis berodde förlusterna på, att c:a 684- olika företag (med fler än 

200 arbetare anställda) utnyttjade mindre än 3/4 av sin kapacitet, p.g.a. 

dålig organisation i produktionen Poor management - material 

hortage, high costs, unstandardized product of lines, uneconomic 

location etc ^ 

Reformens syfte var att få alla samhälleliga produktionsenheter, som dis

ponerade och förvaltade de samhälleliga resurserna, mer ansvariga för 

resursernas användande. Detta skulle ske genom fråndragande av politiskt 

inflytande över investeringarna ("politiska fabriker": fabriker, byggda 

till varje pris, överallt, hur små de än är - av lokala politiska pampar) 

enbart investera i vinstgivande företag. Reformen introducerades den 24 

juli 1965 och innebar: 

1 Större ansvar lades på industrin vad gäller vinst och förlust. 

2 Lönerna gjordes beroende av produktiviteten samt produktivitets 

betoning på både kvalitet och kvantitet. 

3 Konkurrens med andra länder, utifrån kvalitet och pris, med 

syfte att öka exporten. 

4 Nedläggning av icke-bärande företag och genomförande av före

tagsfusioner. 

5 Skattelättnader för företag - från 29 till 50 % - och utsikter 

till ytterligare lättnader. 

6 Minskad takt i nyinvesteringar. 

7 Nytt banksystem som gör bankerna ansvariga för lån och krediter 

8 Uppskrivning av valutan. 

1) Källa 7 sid 25 
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9 Pensioner, invalidpensioner och barnbidrag höjdes med 23 %. 

10 Tillfällig lönefrysning och höjda priser (24 mars 1965 uppskat

tades prishöjningarna till 24 %, vilket medförde en tillfällig 

sänkning av levnadsstandarden). 

i 
* 

11 Anslutning till GATT, observatör vid EEC, OECD och OEEC under 

samtidigt kooperation med Comecon. 

Efter reformen stängdes icke-profitabla företag eller inkorporerades med 

de profitabla. Varje bank blev ansvarig för sin kreditgivning - miss

lyckades affärerna fick banken "gå omkull". Bankernas restriktivare kre

ditgivning drabbade industrin, Sven om nedläggningen av de icke-profitab

la företagen gjordes stegvis, t.o.m. långsammare än väntat, ökade arbets

lösheten efter reformens genomförande (upp till 250.000). Till detta kom

mer de c:a 200.000 arbetslösa som blivit utan jobb innan reformen. 

3.3.1 Emigration 

Emigration från ett land är ett tecken på att landet är ekonomiskt svagt 

och inte kan sörja för full sysselsättning åt alla sina medborgare. Ar

betslösheten i Jugoslavien resulterade i emigration. Jugoslavien - tra

ditionellt ett emigrationsland - fick, efter nästan 20 års försök att 

lösa överbefolkningsproblemet, öppna sina gränser utåt. Den politiska 

och administrativa regeringsapparaten var inte förberedd på de propor

tioner emigrationen antog. Ingen vågade riktigt tro på detta. Emigra

tionen blev oorganiserad, sporadisk och häftig, vilket innebar att en 

stor mängd människor bara lämnade eller sålde allt de ägde och gav sig 

iväg till ett annat land på vinst och förlust. 

Sådana desparata handlingar skapade förutsättningar för olika slags 

svindlare att rekrytera, lova, stimulera, ge falska upplysningar om ar

betstillstånd o.dyl. och utöva politisk utpressning på utspridda, osäkra 

människor. Förtroendet för de statliga förmedlingsorganen i Jugoslavien 

var inte heller stort, ty de första som fick jobb utomlands, genom dessa 

organ, spred dystra erfarenheter om dåliga arbetsförhållanden, ansvars

löshet, dålig information och svåra levnadsförhållanden. Vid slutet av 

1969 infördes bättre informationsservice i anslutning till arbetsförmed

lingarna. Massmedia började sprida information. Man ställde hcgre krav 
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på kvalifikationer hos de arbetssökande vid arbetsförmedlingarna för ut

vandrare, och en bättre attityd och större ansvar visades gentemot emi

granterna. 

Jugoslavien har bilaterala överenskommelser med 18 olika länder, för an

ställning av jugoslaviska arbetare - och 14 bilaterala konventioner för 

social försäkring. Alla dessa överenskommelser är inte lika fullödiga, 

men det första steget mot organiserad kontroll över (en del) jugoslaviska 

arbetare utomlands har gjorts. 1963 började Kroatien föra översikt över 

emigrationen, och 1964 hade de statliga förmedlingsorganen översikt över 

utvandringen i hela Jugoslavien. De data man disponerar är emellertid 

bristfälliga och fortfarande emigrerar majoriteten av jugoslavisk arbets

kraft på egen hand. 

Inofficiella uppskattningar på antalet jugoslaver utomlands 1968-1970 är: 

1968 360.000 (70.000 utvandrade) 

1969 450.000 (1.500 utvandrade per vecka) 

1970 6 - 700.000 (under de första 6 månaderna utvandrade 165.000 

- man hade i prognosen för utvandring 1970 räknat med att 

120.000 skulle lämna Jugoslavien under hela året). 

Man räknar med att av 8,5 - 9 miljoner utländska arbetare i Europa idag, 

jugoslaver utgör 6-7 %. Man uppskattar antalet jugoslaver i följande 

länder till: (augusti 1970) 

Västtyskland 350.000 (70 % av alla jugoslaviska arbetare utomlands) 

Frankrike 90.000 

Australien 80.000 

Österrike 60.000 

Schweiz 25.000 

Sverige 25 - 30.000 

Kanada 10 - 15.000 
.1) 

etc. 

Alla siffror är ungefärliga, eftersom ingen med säkerhet känner till det 

exakta antal jugoslaviska arbetare som arbetar utomlands. Däremot kan man 

1) Källa 1 
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någorlunda följa den organiserade arbetsemigrationen genom att studera 

de officiella källorna från de statliga arbetsförmedlingsorganen. Siff

rorna visar grovt den generella situationen. Januari - juli 1970 beräk

nas c:a 80.000 ha utvandrat på egen hand och 58.000 genom organiserad 

utvandring, den senare siffran en ökning från samma period 1969, med 11 %j 

Det finns många anledningar till att man söker sig utomlands på egen hand; 

från misstro (att man skall få sämre jobb via den statliga arbetsförmed

lingen) till ängslan (för att förmedlingsorganen skall ta provision -

vilket har förekommit - och att man därigenom får mindre lön), och dess

utom är det vanligt att släkt och vänner, som redan jobbar utomlands, 

ordnar arbete. Men den huvudsakliga anledningen till att en så stor del 

av utvandringen sker på egen hand är att de statliga förmedlingsorganens 

politik är att skicka utomlands endast icke-kvalificerad arbetskraft. 

Därför söker sig den kvalificerade arbetskraften ut på egen hand. 

Under de senaste åren har vissa industribrancher i Jugoslavien haft brist 

på kvalificerad arbetskraft, främst inom varvs-, metall- och högre spe

cialiserad industri. De statliga förmedlingsorganen skickar därför icke

kvalificerad arbetskraft utomlands för att den där skall skaffa sig hög

re utbildning. Det uppskattas, att av 10 arbetare, som får jobb utomlands* 

genom statliga organ, 3 är kvalificerade - och av 10, som åker på egen 

hand, 7 är kvalificerade. 50 - 60 % av de som lämnar landet via statliga 

organ är icke-kvalificerade, 10 % är bönder och resten semi- och kvali

ficerad arbetskraft. 

Men här finner man en paradox^ Trots att de statliga organen inte vill 

skicka kvalificerad arbetskraft, måste en del av dem åka utomlands p.g.a. 

att de inte kan finna jobb i Jugoslavien. Emigrerande, kvalificerad ar

betskraft genom statliga organ: 

1965 24,4 % 

1968 32 % 

De flesta emigranter är 25 - 30 år, varav män 70 % och kvinnor 30 %. 

Vissa byar i Dalmatien (t.ex. Imotski) är helt utan ungdomar - bara gamla 

och barn finns kvar. P.g.a. detta sjunker nativiteten snabbt i vissa de

lar av Jugoslavien. Under den senaste tiden har intresset för emigration 

till Australien ökat - troligen permanent emigration - vilket oroar de 

jugoslaviska myndigheterna. 
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3.-3.2 Regional fördelning av emigration i Jugoslavien 

Vissa delar av Jugoslavien är traditionella emigrationsområden, t.ex. 

Dalmatien, Öarna, Lika, Hercegovina, Slovenien, delar av Makedonien etc. 

Huvudparten av emigranterna var, fram till i våra dagar, kroater. En 

grov uppskattning visar, att de som lämnar Jugoslavien till 63 % är kro

ater, till 24 % serber, 5 % slovener och 8 % övriga. 

Tabell 3. Regional Distribution of Yugoslav Workers Abroad 

December 1967 - August 1969 

1967 
Dec. 31 

1968 
Dec. 31 

1969 
Dec. 31 

Number % Number % Number % 

Bosnia and 
Hercegovina 23.858 24.0 37.875 26.0 57.441 29.5 

Montenegro 256 0.3 421 0.4 1.711 0.8 

Croatia 43.056 41.7 67.146 41.0 85.397 32.7 

Macedonia 3.096 3.2 6.738 6.0 13.852 7.8 

Slovenia 14,693 12.0 16.807 13.5 15.526 8.7 

Serbia total 8.867 9.0 16.334 13.1 38.187 20.5 

Serbia prope: ? 5.354 5.0 8.765 6.5 16.592 8.7 

Vojvodina 3.085 3.5 5.712 5.1 12.748 6.7 

Y 

Kosmet 428 0.5 1.857 1.5 8.847 5.1 

Y UGOSLAVIA 93.825 100.0 145.231 100.0 212.214 100.0 

(Tabellen ur: "Ekonomska Politika" oktober 6, 1970.) 

Tabellen visar antal emigranter via statliga förmedlingsorgan regionalt 

fördelade. 

3.4 Återvändande till Jugoslavien - emigrationsprognos 

Nyårshelgen 1970 reste c:a 300.000 jugoslaver hem för att fira helgen. 

Folk åkte hem för att vila sig, träffa familj och vänner, gifta sig, häm

ta med sig fru och barn, och framför allt - för att söka arbete i Jugosla

vien. I Jugoslavien var "allt" förberett inför deras hemkomst; musik och 

1) Källa 5 sid 63 
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blommor och flaggor och i tidningarna optimistiska förutsägelser om jobb 

i Jugoslavien. Men bara några få fick arbete. De andra fick återvända 

utomlands och fick hoppas på bättre lycka nästa gång. De jugoslaviska 

myndigheterna lovade att göra allting för att det skulle bli bättre. 

Myndigheterna uppskattade att nästan 90 % av de jugoslaviska arbetarna 

utomlands bara väntar på arbetstillfällen i hemlandet. Men under nyårs

helgen utfördes en undersökning bland några tusen besökande arbetare. 

Bara 5 % var beredda att återvända till Jugoslavien omedelbart, om de 

finge jobb. Enligt en uppskattning återvände bara c:a 20.000 arbetare 

fram till september 1970. Man hade räknat med 65.000 (Politika, 23 feb

ruari 1971). 

Bristen på kvalificerad arbetskraft känns i Jugoslavien. Högre löner hål

ler kvar arbetarna utomlands. Regeringen försöker stimulera återvändan

det, genom att göra vissa lagändringar, som även skulle bromsa utflödet 

(selektivt), bl.a. med en lag som endast skulle tillåta statliga förmed

lingsorgan att ordna arbete utomlands. Dessutom skulle man sänka tullen 

på vissa varor (på importerade maskiner och verktyg till högst 10 % av 

värdet), importvaror under c:a 3.000 kronors värde tullfria (vissa varor, 

mest på verktygssidan). Bankerna lovade krediter, lån och andra förmåner 

- särskilt för de som hade besparingar. Samtidigt förbjöds företag att 

"låna ut" sina arbetare till företag utomlands (en företeelse som utveck

lades). Det är svårt att uttala sig om fortsatt emigration från Jugosla

vien, men det ser ut som om den varken minskar eller försvinner. Man upp

skattar att under den närmaste femårsperioden minst 100.000 människor 

kommer att emigrera varje år.^ 

3.4.1 Kosmet, ett underutvecklat område - Slovenien, ett högt utvecklat 

område 

Tabell 4. Per Capitainkomst i: (Skillnaden i inkomst mellan två regioner) 

Kosmet Slovenien 

1947 100 dollar 270 dollar 

1970 600 dollar 1.000 dollar 

2) 
Anm. 1970 års inkomst gäller endast statligt anställda. 

1) Källa 1 sid 104 

2) Källa 1 sid 49 
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Tabell 5. Nativitet per 1.000 innevånare i: 

1966 1967 1968 1969 

Slovenien 9,«+ 8,1 6,7 6,4 

Kosmet 28,8 28,'+ 27,8 29,6 

JUGOSLAVIEN - - - 10,2 

Tabellen visar att nativiteten är hög och samtidigt ökande i Kosmet -

i Slovenien råder motsatt förhållande. (Källa 1 sid 50) 

Tabell 6. Barnadödlighet per 1.000 levande födda i: 

1966 1967 1968 1969 

Slovenien 26,0 26,7 27,9 23,1 

Kosmet 102,7 107,7 101, 4 92,*+ 

(Ur: Yugoslavian statistic pocketbook 1970) 

Tillsammans med de två föregående tabellerna visar denna tabell på de 

stora ojämnheterna mellan olika regioner i Jugoslavien. 

Tabell 7. Emigration via statliga förmedlingsorgan i: 

1967 1968 1969 

jSlovenien 14.693 16.807 15.626 

Kosmet 428 1.857 8.847 

(Ur: Källa 1 sid 51) 

Tabellen visar att emigrationen från Kosmet är i sin början. 
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4. SAMMANFATTNING 

Jag har på de föregående sidorna försökt ge en inblick i migration som 

klassfenomen. Det framgår att migration inte kan studeras utan relation 

till klassförhållandena - både när det gäller emigration och immigration. 

Fortsatt forskning av Del 1 kommer att röra sig kring den ojämna tekno

logiska utvecklingen i Europa, med syfte att belysa hur olika grupper 

gynnas eller missgynnas av den intereuropeiska migrâtionen. 
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D E L  2 .  

EMIGRATION OCH FÖRÄNDRINGAR I ETT LOKALT SAMHÄLLE - VRLIKA 
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INLEDNING 

Sommaren 1971 besökte jag, tillsammans med min familj och en god vän, 

min hemstad Vrlika. Vrlika var för några år sedan (1965) ett pittoreskt 

samhälle, där människorna gick klädda i sina färggranna folkdräkter bland 

halvt övergivna uråldriga stenhus - och man hade svårt att tro att inte 

långt därifrån en av Kroatiens största industristäder (Split) ligger. 

Tiden syntes ha stannat i Vrlika. "Dom behöver bara salt från oss", bru

kade min morfar säga om bönderna, som på marknaden sålde ost och grönsa

ker till de få stadsborna. Innevånarna i Vrlika var mestadels gamla män

niskor - de unga hade utflyttat (temporärt eller permanent) till Split 

eller andra delar av Jugoslavien. Vrlika hade ingen ekonomisk framtid. 

Den lilla staden ligger avsides, i en dalgång med mindre skogsområden 

(läs: buskage) och odlingsmark - runt dalen är det nästan uteslutande 

stenöken. Vrlika var den lilla idylliska drömmen som man då och då besök

te, för att övertyga sig om att ingenting förändrats. Där kunde man kopp

la av från bilar och modärnt stadsliv, vakna till tuppen, se korna sam

las vid stadens brunn, och se fårahjordarna passera på väg till betes

markerna i bergen. Och människorna kände varandra och hjälpte varandra. 

Vi åkte dit, fyllda av förväntningar. Men - den lilla idyllen hade för

vandlats till en asfalterad sophög. På de smala gatorna rusade bilar 

fram över kycklingar och smågrisar. Människorna hade förändrats - de 

frågade bara om hur mycket man tjänade i Sverige, och berättade om hur 

mycket man tjänade i Tys>land. Barnen hade tysk konfektion, gatorna var 

fulla med tyska bilar, och man handlade på marknaden med Deutsche Mark. 

Ingen hade folkdräkt. Vrlika hade blivit en semesterort för nästan halva 

sin befolkning, som flyttat till Tyskland. 

Vi bestämde oss för att börja samla data och anknyta Vrlika till min 

forskning om jugoslavisk migration. I samband med datainsamlingen upp

stod oväntade svårigheter. För det första tog ingen mig för "forskare", 

ty jag är född och uppväxt där - det var svårt att berätta för mig om 

ekonomiska och andra svårigheter - vår kontakt var så personlig. Man var 

helt enkelt rädd för skvaller. I stället spelade jag rollen av tolk till 

min gode vän som fick vara forskare. Dock berättade man ogärna om sig själv 

- man berättade om andra. Och man ville bara festa med oss; "glöm sorgen 

och drick för tyska pengar I" 



«+3. 

Myndigheterna var väldigt "jobbiga"» En häradsskrivare som jag känt i 

hela mitt liv ville bara prata om min släkt och hänvisade oss till Split, 

"för där vet dom bättre". I Split hade alla semester eller var upptagna. 

Då fick vi av en händelse bra kontakt med prästen i katolska kyrkan^ 

Prästen visste allt om Vrlika, hade böcker och anteckningar om allt -

inkomstförteckning över alla katoliker, ny kyrka på gång, ny Volkswagen... 

Den motoriserade prästen fanns överallt - dag och natt. Han bjöd på vin, 

kaffe och kakor, tog fram sina böcker och skrifter och gav oss en hel 

eftermiddag. Så fick vi material till bl.a. denna lilla rapport. 
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5. VRLIKA 

5.1 Generell beskrivning 

Vrlika ligger i Dalmatinska Zagora, c:a 80 km från Split, vid foten av 

Dinariska Bergskedjan, vid källan av älven Cetina, i en mindre dalgång. 

Klimat 

I dalgången adriatiskt (långa, varma somrar, liten nederbörd, mild vin

ter med riklig nederbörd), vilket dock begränsas av höjden över havet 

och närheten till de Dinariska bergen. Många av Vrlikas byar har utpräg

lat bergsklimat. 

Man livnär sig på jordbruk och boskapsskötsel (huvudsakligen får). Dal

gången är mycket bördig och man har stor variation på avkastningen. 

Bergsbyarna däremot har mindre och variationsfattigare avkastning. 

Demografi 

Vrlika "församling" (någon officiell status är f.n. oklar) består av: 

15 byar samt centralorten Vrlika, med sammanlagt c:a 8.000 människor 

(1971). I själva Vrlika finns "rösträttsvuxna" innevånare till ett 

antal av 585. 

Religion 

II katolska byar med c:a 1.750 innevånare och 1 ortodoxa byar med c:a 

3.000 innevånare. 

Inkomst 

Ärlig per Capitainkomst: 50-100 dollar. 

Emigration 

C:a 1.000 människor - minst en från varje familj. 

Kommunikat ioner 

Genomgående landsväg - åt ena hållet till Split (asfalterad väg), åt 

andra hållet till Knin (gammal, smal grusväg). Dagliga bussförbindelser 

åt båda hållen. I hela området finns c:a 10 telefonapparater. 
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Offentlig service 

Inom hälso- och sjukvård finns en läkarstation med två läkare, en barn

morska, 2-3 sjukvårdsbiträden, en tandläkare och en ambulans. Apotek, 

grundskola, poststation, polisstation (en polis på halvtid), Folkets Hus, 

litet bibliotek, häradsskrivare, veterinär och agronom finns. 

Produktion 

Ett statligt kooperativ - "Zadruga" - som handhar jordbruket, några res

tauranger, hemslöjd och övrig handel. Dessutom finns fem statsägda buti

ker (textil, livsmedel, järn, pappersvaror och parfymeri) samt 15-20 

privatägda "krcma" (krcma - sylta). 

Vrlikadalen är ett s.k. passivt område, med nästan uteslutande boskaps

skötare och jordbrukare. För att kunna förstå utvecklingen i Vrlika är 

det nödvändigt med en kortfattad information om den allmänna situationen 

på den jugoslaviska landsbygden. 

5.1.1 Allmän situation på den jugoslaviska landsbygden 

Ägandeförhållandena på landsbygden har ii.te förändrats i någon större 

utsträckning fram till våra dagar. Jugoslavien är fortfarande ett jord

bruksland med i huvudsak småbrukare. 47 % av den förvärvsarbetande be

folkningen är fortfarande jordbrukare och jordbruket fortsätter att vara 

en av de viktigaste ekonomiska grenarna med c:a 27 % GNP. (Jordbruksbe

folkningen minskade till hälften (42 %) 1970 i förhållande till år 1890."^) 

Egendomarna är mycket små och otillräckliga för att föda den snabbt 

växande agrarbefolkningen. Även om idag den huvudsakliga Strömmen av 

överskottsarbetare kommer från landsbygden, är överbefolkningen på lands

bygden ett allvarligt problem. 

1967 levde 65 % av den jugoslaviska befolkningen fortfarande på landsbyg-
2) 

den, varav 25 % av dessa arbetade utanför jordbruket. Utflyttningen 

från landsbygden till städerna och industri ökar kontinuerligt, utan att 

de urbana områdena kan erbjuda de erforderliga bostäderna och arbetstill

fällena. I vissa fall är den enda utvägen att dela på de redan små jord

bruksarealerna. Siffror från 1969 pekar på en ökning av små landegendomar 

(3-8 ha). 1960 var nämligen 52 % av jordbruksarealen egendomar på 3-8 ha, 
3 ) 

medan andelen 1969 hade ökat till 57 %. Sådana små egendomar är inte 

1) 2) 3) Källa 9 sid 33 
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profitabla - de passar inte för den moderna raaskinkultivationen inom 

jordbruket. Detta leder till att jordbrukarna blir fattigare och fattig

are, och tvingar dem att söka jobb i städerna och utomlands med hopp om 

bättre möjligheter till försörjning. 

Livet på landsbygden är varken lätt eller komfortabelt. Byarna skiljer 

sig kraftigt från städerna - både i fråga om utseende och inre struktur. 

Att vara bonde innebär att man överallt är igenkänd som bonde - p.g.a. 

sitt yttre utseende och sin allmänna etikett. Det är mycket viktigt att 

påpeka detta, ty om man jämför med Sverige: När jag kom till Sverige 

frågade jag mina medpassagerare på tåget norrut: "Har ni inga byar i 

Sverige?" och fick till svar att vi hela tiden passerade byar. Detta 

förstod jag inte förrän efter ett par år i Sverige. Den jugoslaviska 

landsbygden är klart underutvecklad, ibland långt efter i tiden i för

hållande till stora städer och centralorter. Detta varierar förstås, be

roende på var i Jugoslavien man befinner sig. Vissa byar i Slovenien 

är i det närmaste kopior av välutvecklade västerländska "farmer" - i 

Kosmet däremot ser byarna likadana ut som de gjort de senaste tvåhundra 

åren. Om bönderna inte betalar till en särskild fond, får de inte heller 

någon pension. De får inga barnbidrag, och har svårigheter att få bank

lån. Eftersom inkomsterna är mycket ostadiga är levnadsstandarden mycket 

låg, med undantag av de byar som ligger i omedelbar anslutning till stora 

städer. De regionala skillnaderna är som sagts mycket stora. 

1969 hade 75 % av de rurala hushållen elström (1960 var siffran endast 

40 %). I Slovenien var 1969 92 % elektrifierade, i Bosnien och Hercego-

vina och i Kosmet bara 50 %. Analfabetismen i Kosmet är 50 % och i Slo

venien nästan ingen alls. 1968 sökte 326.789 människor jobb genom arbets

förmedlingarna i Jugoslavien. 102.000 var från landsbygden m.a.o. 33 % 

av alla arbetssökande, och dessa var icke-kvalificerade. (Tidskrift: 

Ekonomika politika 14/7 1969) Överpopulationen på landsbygden är ett hin

der på vägen för den jugoslaviska ekonomiska utvecklingen. I sammanhang

et bör nämnas att de statsägda storjordbruken, vilka endast omfattar c:a 

1/4 av den odlingsbara arealen, svarar för c:a 1/3 av den jugoslaviska 

jordbruksproduktionen. Dessutom samarbetar dessa under olika former, kom

mersiellt eller kooperativt, med de privatägda jordbruken. Bortåt 1 mil

jon bönder berörs av detta samarbete. Hälften av all majs och vete, som 

produceras i landet idag, har såtts och skördats av de statsägda jordbru

ken. 
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5.1.2 Generell överblick över levnadsstandarden i Vrlika vid slutet av 

andra världskriget 

Efter andra världskriget befann sig innevånarna i Vrlika i samma situa

tion som det övriga Jugoslavien. Hungersnöd och sjukdomar följde kampen 

för reparation och utveckling av det förstörda landet. Vrlika ligger i 

ett traditionellt passivt område, utan industrier och med otillräcklig 

årlig avkastning från de små primitivt brukade jordarealerna. Överpopu-

lationen var stor. 

I bergsbyarna var några kvadratmeter jord vid varje hus den enda försörj

ningskällan, förutom något enstaka oliv- eller fikonträd, några getter 

och en åsna - och man hade många barn att föda. Man levde ibland i ytter

sta misär. Bergsbyarna är byggda hus vid hus, i små grupper om 5-6 hus. 

Husen byggdes av sten och bestod av ett rum med lergolv, ibland möblerad 

med en stor säng där hela familjen sov - i andra delen av rummet sov 

djuren när det var kallt. Hushålls- och trädgårdsverktygen var självtill-

verkade i trä, keramik, sten och gräs, och förvarades antingen upphängda 

på de sotiga väggarna eller på golvet. Den enda belysnings- och värme

källan var en öppen eld på några stenar mitt i rummet, och en del av rö

ken gick ut genom några små hål i taket, varifrån hängde en keramikgryta 

i en kedja ovanför elden. Högst uppe i taket hängde även kanske kött för 

rökning. På enkla hyllor runt väggarna förvarades djurens vinterhö. Den 

öppna elden var samlingsplats för familjemedlemmarna och besökare. Man 

satt direkt på golvet eller på låga träpallar (tre ben). När det fanns 

majs, stekte man majskolvar eller gjorde popcorn, man stekte potatis 

(potatisen slängdes i elden, täcktes över med aska och grävdes ut efter 

en stund), och för övrigt bjöds gäster på det som fanns för säsongen. 

Maten för övrigt var ensidig och knapp. Getmjölk och getost, lite grön

sakssoppa eller "manistra" (spaghetti med tunn buljong) och vanligen 

majsbröd var vardagskosten. Man åt nästan aldrig kött under efterkrigs-

perioden. Förutom majsbröd bakade husmor en gång i veckan en stor bröd

kaka av havre, råg och vete. Den gräddades på en sten mitt i eldstaden, 

som täcktes med en annan sten som lock, varefter man tände elden. Detta 

bröd (som numera bakas som delikatess), skulle räcka åt många och länge. 

Vardagskosten bestod för det mesta av de grönsaker, man fick ur de små 

jordplättarna, som i bergen sällan överstiger 2-3 ars yta, samt de ätli

ga vilda växter man kunde hitta. Vilda djur och fågel var välkomna till

skott, när man fick tag på några. 
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I alla vattendrag fanns gott om fisk - men i bergen finns inga vattendrag. 

Det enda vatten som finns är bybrunnarna. Om somrarna sinar alla brunnar 

i bergen och man gick varje dag flera kilometer fram och tillbaka efter 

vatten. Vattnet bär kvinnorna i runda avlånga trätunnor, på ryggen, och 

samtidigt småbarn och eventuella varor från marknaden i staden. På huvu

det balanseras en korg med kläder, som man tvättat i älven i dalen. 

Kläder och skor var handgjorda, kläderna av ull och linne, skorna av get

skinn. Dräkterna var färggranna - vackra och funktionella. Kvinnorna bar 

folkdräkterna i vardagslag, männen övergav delvis sina folkdräkter och 

blandade klädseln med tillgänglig konfektion. Den hygieniska standarden 

var låg. Det enda tillgängliga desinfektionsmedlet var den kalk man själv 

tillredde i gropar utanför husen. Eftersom glas var dyrt saknades ofta 

fönster i husen och ventilationen var dålig. Detta gjorde att sjukdomar 

lätt spreds. Löss var mycket vanligt. Under kriget reducerades födoin

taget till 1.000 kalorier per person och dag."^ Människorna svalt. Sjuk

domar fick epidemiska proportioner under kriget - framförallt TBC, som 

dröjde kvar långt efter krigets slut. 

5.1.3 Kort sammanfattning 

Sjukdomar härjade, rinnande vatten saknades, mat och kläder var otill

räckliga. Bostäderna var primitiva, analfabetismen utbredd och fasta 

inkomster saknades. Nativiteten och mortaliteten var hög, skolor sakna

des i byarna, elektricitet och kommunikationer fanns ej. 

5.1.4 Ekonomi - generell överblick från 1945 

1945 befann sig Vrlika i ett tillstånd av inbördes splittring, både poli

tiskt och ekonomiskt. De två kyrkorna, ortodoxa och katolska, som före 

kriget stimulerat interna konflikter till en kraftig spänning mellan 

olika befolkningsgrupper, gjorde sig starkt gällande under inbördeskri

get. Denna spänning byggde på den allmänna serbiska hegemonismen och 

ekonomisk framgång hos de priviligierade, serbiska handelsmännen i 

Vrlika före kriget, och småbönder, fattiga och oftast katoliker, (kroa

ter), som var i majoritet i hela det passiva området, revolterade. 

Inbördeskriget kom med uppgörelser mellan byar och familjer i de mest 

1) Källa 10 sid 389 
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brutala former. Under tiden organiserades partisanrörelsen, i början på 

40-talet, och inriktade deras revolt mot både inhemsk och utländsk ge

mensam fiende. 

Kriget lämnade spår. Jordbruksutrustning och alla tekniska hjälpmedel 

försvann under kriget, boskapen var slaktad, dålig avkastning och hung

ersnöd drabbade hårt de redan behövande. Barnadödligheten var stor -

sjukdomar härjade. Några data från de tidiga efterkrigsåren kunde jag 

inte få tag på. Fram till 1948 var alla sysselsatta med återuppbyggnads

arbetet. Utländska hjälpsändningar och ransonering hjälpte befolkningen 

ifrån den värsta svälten. Entusiasmen över den nya målsättningen höll 

folket förenat i de gemensamma ansträngningarna. 1948 exproprierades de 

större landegendomarna och nya lagar begränsade egendomsarealen till 35 

ha för enskild person. För folket i Vrlikadalen innebar detta att stora 

kyrkoegendomar och privatmark fördelades bland egendömslösa tcrpare och 

småbönder. Samtidigt exproprierades och nationaliserades egendomar i 

Vojvodina och Slavonia (panoniska dalen) - egendomar-, «om tillhöet de 

tyska minoriteter, som lämnade landet med retirerande tyska armier. 

Delar av detta land fördelades bland fattiga bönder från Jugoslaviens 

passiva delar (385.000 ha) och en del av Vrlikaborna flyttade dit."^ 

5.1.5 1950-talet 

Jag började skolan 1952. Vi stod i kö utanför gamla domstolsbyggnaden, 

och bara några av oss hade skor och hyggliga kläder. De flesta barn hade 

kläder sydda av allt möjligt tillgängligt material. Lärarinnan kontrol

lerade varje dag naglar, öron och hår. De av oss, som hade löss fördes 

åt sidan och tvättades med petroleum. Skolsalen var möblerad med rester 

av förkrigsbänkar, och vi hade små svarta tavlor och krita istäJlet för 

anteckningspapper. Skolmaten, som för de flesta av oss var det enda rik

tiga målet, bestod av torrmjölk och äggpulver (s.k. Truman-ägg). Ibland 

fick vi också bröd och sylt eller pastej. 

Jordbruket utvecklades sakta. Man odlade allt vad man kunde odla, bero

ende på läge och vattentillgång. Men någon större standardökning inträf

far inte under 50-talet. Byarna saknade fortfarande elektricitet - jag 

1) Källa 11 sid 240 
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kommer mycket väl ihåg när Vrlika fick elektricitet (p.g.a. en olycka som 

inträffade, då en arbetare omkom) 1953. Så började Vrlika återhämta sig. 

Administrationen organiserades, domstolen återuppstod och skolan fick en 

egen byggnad. Man moderniserade marknadsplatsen och apoteket öppnades. 

Folkets Hus stod klart. I Folkets Hus inrymdes en mindre läkarstation 

med barnmorska, biograf och samlingslokal. Vi fick ett litet bibliotek. 

Det fanns tre affärer: textil, livsmedel och bokhandel/parfymeri. Krogar 

och "syltor" fanns (som under hela kriget) det gott om. Privat verksamhet 

- hantverkare och restauranger - var hårt beskattade men antalet ökade 

ändock. 

I Vrlika finns en mineralvattenkälla med eftersökt vatten. (Min morfar 

har berättat, att man förr sålde vattnet till Wien för tio guld-Napoleon 

(guldpeng) per liter. Han säger, att gamla adelsmän i Wien köpte vattnet 

för dess potensbringande egenskaper. Luften är ren och hög. Därför bygg

des ett sanatorium. Det fungerade bra och gav en del sysselsättning åt 

hela Vrlika. Sanatoriet var det enda stället Vrlika hade med rinnande 

varmt och kallt vatten, bad och dusch. Det gamla avloppssystemet (byggt 

på 1100-talet) fungerade och många drog in rinnande vatten, med privata 

medel. Några allmänna vattenposter (från forna tider) reparerades. Några 

WG:n fanns däremot inte i Vrlika (förutom sanatoriets) - vanligast var 

s.k. turkisk toalett ("nyckelhål") på offentliga platser, torrdass och 

ladugårdens gödselränna i privata hus. Man började med elektrifiering av 

de närmaste byarna, men än i dag är denna inte helt genomförd i Vrlika

området . 

5.1.6 60-talet med decentralisering 

Så kom 60-talet och Vrlika fick borgmästare. Vrlika hör till Sinj kommun. 

Sinj hade en trådfabrik och byggde en mindre filial i Vrlika (exempel på 

"politisk fabrik" ). Den sysselsatte de flesta ungmor 

från Vrlika och byarna samt en del teknisk personal från Sinj. Hem

slöjd stimulerades och snart hade den lilla fabriken ett nät av hemarbe-

tande husmödrar som vävde mattor, väskor och annat tyg på egna eller lå

nade vävstolar. 

Själva fabrikslokalen bar sig dock inte, utan lades ned vid 1965 års re

form - men hemvävandet fortsatte, och den formen av "utlagt" arbete i 

hushållen är den enda produktionsform som överlevde företagskriserna 



efter 1965. Merparten av mattproduktionen går via Vrlikas statliga koope 

rativ "Zadruga" till storstäderna eller export. Hemvävandet spelar en 

stor roll för den sociala tryggheten, då man tack vare detta kommer i 

åtnjutande av socialförsäkringarna, även om lönen är kolossalt låg 

(100-150 kr per månad). 

5.1.7 Migration och ekonomi 

Vrlika kunde alltså i början av 60-talet sysselsätta några hundra männi

skor; i fabriken, i "Zadruga" och annan kommersiell sysselsättning i 

mindre skala. De övriga innevånarna, i byarna runt Vrlika, hade varken 

fast arbete eller fast inkomst. 

Redan 194-8 flyttade en del Vrlikabönder till mer produktiva delar i Jugo 

slavien . Så småningom bestämde sig ytterligare några bönder 

att flytta norrut - och de sålde allt dom ägde och for. Enligt prästen 

i Vrlika är flera gator i staden Djakovo i Slavonia enbart bebodda av 

f.d. Vrlikabor. Detta var fråga om permanent utflyttning. 

Sedan började man flytta till de stora städerna i sökandet efter vilket 

jobb som helst. Det var huvudsakligen familjer med barn i skolåldern, 

och man flyttade till Split, Rijeka och Zagreb för att kunna ge sina 

barn chansen till högre utbildning (i Split bor c:a 200 f.d. Vrlikafa-

miljer, i Rijeka c:a 70). I Vrlika finns ju bara grundskola, och för hög

re utbildning är barnen hänvisade till studenthem eller privat inackor

dering, båda formerna finansierade av föräldrarna, och eftersom folket i 

Vrlikadalen var fattiga, måste man flytta, hela familjen, och hoppas på 

inkomstkällor i utbildningsorten. 

Denna utflyttning drabbade huvudsakligen småhantverkare i Vrlika - bar

berare, bagare, skräddare, skomakare o.s.v. - som hade väldiga svårighe

ter att försörja sig, då ju skatterna drabbade privat verksamhet hårt. 

1960-61 byggdes ett kraftverk i älven Cetina och man fick en konstgjord 

sjö (Jezero). Detta innebar att många byar kom att hamna under vatten

ytan. 4-5.000 människor fick lämna sina hem och flytta. De flesta flyt

tade ut från Vrlikadalen (till Slovenia) - vrlikaborna drogs till var

andra enligt det gamla mönstret. Ofta flyttade flera byar tillsammans. 
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5.1.8 Säsong - migration 

För att klara sitt uppehälle var de flesta människorna i Vrlikas byar 

tvungna att säsongarbeta. Varje sommar lämnade småbönder sina hem, hust

rur och barn, och for till Slovonia, där de arbetade i jordbruken, och 

återvände hem med majs och vete för vinterns behov. Säsongarbete blev en 

del av vardagen och utvecklades till alla former av extraarbete. Jord

bruks-, byggnads-, väg- och industriarbete i olika delar av Jugoslavien 

- och man kom hem till familjen under vår och höst för arbete på den 

egna åkern. Detta medförde effekter så att: 

1 Åkrarna gav mindre avkastning 

2 det blev kvinnoöverskott 

3 det blev förändringar i arbetsfördelningen (kvinnans ansvar). 

Förklaringar 

Åkrarna gav mindre avkastning 

Man kan jämföra Dalmatien med Småland, därför att för att kunna bruka 

jorden måste man bryta enorma mängder sten. Jag har förut nämnt att man 

i bergsbyarna sällan har jordarealer som överstiger 2-3 ars yta. Dessa 

små jordbitar är omgivna av stenmurar, ofta över en meter höga och lika 

tjocka. 

Jorden är bördig (röd jord) men utarmad av ålderdomliga brukningsmetoder. 

Redskapen var traditionella - enkla och mångfunktionella men ineffektiva. 

Man gödslar med naturgödsel. Jorden kräver ständig bevattning och därför 

var grönsaksodling begränsad till husens trädgårdar. Annars är vinodling 

dominerande i Vrlikadalen, därefter odlar man majs. Denna jord kräver 

heltidsarbete - och då männen lämnade Vrlika fanns inte tillräckligt med 

arbetskraft för att effektivt kunna sköta jordbruket. 

Kvinnoöverskottet 

Vrlika hade 40 kvinnor på 1 man strax före 1965. Det finns olika anled

ningar till detta. Det var bara män som säsongarbetade - och av de ogif

ta män som åkte, gifte många sig på andra platser och stannade där. Dess

utom slutade ofta flickorna efter grundskolan för att hjälpa till med 

barnpassning och hushåll, eftersom mödrarna arbetade med jorden (i fa

derns närvaro), och dessutom hade flickorna sin traditionella roll, och 
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där ingick inte skolgång och yrkesutbildning. Fattigdomen och kvinnoöver

skottet gjorde att det uppstod en riktig "köttmarknad". För att kunna 

gifta sig måste flickorna antingen vara välbärgade (äga jord eller pengar, 

möbler eller annan statusutrustning av modernt snitt), eller ha en gif-

tasvuxen bror som kunde gifta sig med hennes blivande makes syster. De 

flickor som var fattiga och utan (ogifta) bröder var i bästa fall hänvi

sade till änkemän eller ogifta äldre män. 

Flickans eventuella skönhet var mindre uppmärksammad - kriterier på en 

bra hustru var: liten i maten, god arbetsförmåga, god barnaföderska (blev 

äktenskapet barnlöst kunde flickan skickas tillbaka till sina föräldrar) 

och oskuld. Den vanliga giftasåldern var tidigare 15 år, under efter

krigstiden steg den till 17-20 år, men flickor över 20 år, fattiga, och 

utan utbildning som de var, hade ett liv som ungmö framför sig. 

5.1.9 Giftermål 

Varje torsdag och söndag är det marknad i Vrlika och då samlas alla män

niskor i området, handlar, förmedlar och får information, dricker, och 

på söndagarna går de i kyrkan samt dansar. Man dansar på torget utanför 

förvaltningsbyggnaden, i skuggan av de gamla kastanjerna. Dansen går till 

på följande sätt: 

Flickorna ställer sig i en stor ring och håller varandra om midjan. Så 

börjar de nynna svagt - då och då avbryts det gemensamma nynnandet av 

solosång (tonomfånget är traditionellt formalistiskt; mollskalans fyra 

första toner samt den underliggande septiman; men melodins struktur är 

improviserad) - samtidigt som de börjar röra sig rytmiskt med små steg 

(två längre steg åt höger med mellanknix på varje fot, två likadana steg 

på stället o.s.v.). De sjunger om olycklig kärlek och pojkarna som har 

åkt bort till Slavonien. Runt ringen av flickor står männen och familje

medlemmarna och tittar på. 

Hårt arbetande människor hade inte tid för socialt umg änge utöver det 

lokalt begränsade. Eftersom man inom byarna var besläktade fanns ej möj

lighet till äktenskap "i byn". Därför måste man gifta sig "utombys". 

Antingen gjorde föräldrarna upp i förväg, så att det överensstämde med 

vissa ekonomiska, religiösa och sociala krav, eller så träffades ung

domarna på söndagarna i Vrlika. På så sätt fyllde dansen en viktig 
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funktion. Den var avkoppling, socialt umgänge och tillfället där många 

- huvudsakligen äktenskapliga - avtal träffades. 

Under dansens gång hade männen möjlighet att studera flickorna närmare. 

När dansen är över går männen fram till de flickor de valt ut och berät

tar om sig själva (vem de är, varifrån, och hur mycket de äger och tjänar). 

Om flickan är intresserad av mannen berättar hon om sig själv. Efter 

några timmar tillsammans på marknaden, och om det ömsesidiga tycket 

kvarstår, kan flickan följa mannen till hans hem. Sådant sker i prakti

ken, när flickan misstänker att hennes föräldrar skulle motsätta sig det 

äktenskap hon själv vill ingå. Hon följer mannen till hans hem och avvak

tar där formaliteterna kring bröllopet. "Hon stal ut sig", säger man i 

Vrlika. 

Formaliteterna består i att föräldrarna träffas och försöker komma över

ens om brudgift och datum för bröllop. Kommer de inte överens, är flickan 

inte längre välkommen hem till sin släkt, ibland för alltid, och fejd 

kan uppstå mellan föräldrarna. 

En annan möjlighet är att männen, efter dansens slut, pekar ut en flicka 

för sina föräldrar, vilka i sin tur hör sig för om henne och hennes 

släkt. Om allt är bra, träffas föräldrarna och om båda sidor är överens 

fastslår man alla formaliteter kring giftermålet med ett eller flera 

glas vin samma dag och skålar för föreningen. Sedan följer flickan sina 

föräldrar hem och förbereder sig för bröllopet. Efter 1945 brukar det 

oftast vara både kyrkligt och borgerligt bröllop - och bröllopsfestens 

omfång varierar, beroende på respektive föräldrars ekonomiska och sociala 

ställning. 

De samvetsäktenskap som skapas av ungdomar på egen hand har mindre ga

rantier att följas och hålla i längden. Det beror inte bara på "kärlek 

vid första ögonkastet", utan först och främst på flickans fertilitet. 

Det sexuella umgänget inleds i regel omedelbart sedan flickan kommit 

till mannens hem. De gifter sig "inför Gud". Väntan på dokument och av

tal mellan föräldrarna kan dra ut på tiden, och flickan väntas vara gra

vid på en gång, "om hon är som hon ska'". Om graviditeten dröjer, kan 

mannen avvisa sin brud som icke-fertil. Sådana flickor har en grym fram

tid. En del begår självmord, andra flyttar ifrån trakten, och de som 

stannar förblir i regel ungmor. 
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Till detta kommer "oskulden". Dagen efter "bröllopet" (det sexuella um

gänget) hänger brudgummen upp ett blodigt lakan utanför huset för att 

övertyga grannarna om att bruden var oskuld. Om man bortser ifrån att 

sådant kan ordnas med lite' blod från tummen, har det inträffat att 

flickan blivit avvisad för att hon inte var oskuld. På grund av detta är 

föräktenskapliga sexuella relationer väldigt sällsynta. 

Vad händer med de ogifta flickorna? De sitter i sina föräldrahem och ar

betar hårt för sin och de andras försörjning. Det inträffade att män från 

det avlägsna Kosmet hörde talas om Vrlikas flickor. I stället för att 

slita flera år i de stora städerna för att kunna köpa sin brud, som man 

gör i Kosmet, kom de till Vrlika och gifte sig med "äldre flickor" och 

fick t.o.m. brudgift. Men sådana saker händer inte ofta. Kosmet är, som 

sagts, avlägset och flickans föräldrar är inte glada över att gå miste 

om en duktig arbetare utan att få någonting av social gemenskap (släkt) 

i utbyte. 

När fabriken i Vrlika stod klar, anställdes ungmörna i Vrlika. När fab

riken lades ner, övertog "Zadruga" hemslöjden och flickorna fick hyra 

mindre bostäder och vävstolar och väva vackra mattor. Mattorna är en 

lönsam exportvara och hemslöjden räddade "Zadruga" från att läggas ned 

vid 1965 års reform. Visserligen har flickornas sociala ställning för

ändrats så att de blivit självständigare, men i förhållande till männen 

är de fortfarande socialt och ekonomiskt underlägsna - lönerna är kolos

salt små. (En kvinna som jag känner mycket väl och som väver för "Zadru

ga" börjar sin arbetsdag klockan 3 på morgonen, väver hela dagen, med 

mindre avbrott, fram till klockan 23, för att kunna fylla normen - och 

får för detta c:a 100 kronor i månaden plus socialförsäkring och pension.) 

5.2 Utvecklingen efter 1965 

1965 års reform drabbade även Vrlika. Fabriken lades ned - nu står den 

tom och är magasin. Vrlika förlorade sin administrativa apparat - dom

stolen försvann och domaren kommer efter detta på besök då och då, vid 

behov. Den ganska stora Sinj-kommunen inkorporerades med Split, och 

Vrlika hamnade "bakom Guds rygg". "Från och med nu måste vi tigga våra 

barns skolböcker nere i Split", säger man Vrlika. 
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Sanatoriet lades ned, p.g.a. att Vrlika inte hade resurser att sköta det 

- och Split hade andra utgifter att tänka på. I väntan på bättre tider 

förföll det helt och hållet. Nu används det som katastrofbostäder för 

40-50 familjer som blev bostadslösa efter jordbävningen 1971 i Vrlika. 

(Ett rum åt varje familj.) Man har sedan 1965 byggt 3 nya bostadshus 

(statliga) med 8-10 lägenheter i varje - moderna hus, och håller på att 

bygga ett nytt Folkets Hus (det gamla förstördes vid jordbävningen), 

mer funktionellt och större än det gamla. Från Split har man fått, för

utom asfalt, en ny stor modern grundskola. Restauranger har vuxit upp 

som svampar ur jorden. Småhantverkare har åter börjat etablera sig. Hur 

många som har sin inkomst i Vrlika från "Zadruga" är svårt att säga -

anställningsförhållandena är enormt komplicerade och beroende av bl.a. 

säsongarbete - men att uppskatta arbetslösheten är lättare, ty de flesta 

i Vrlikadalen är fortfarande utan fast inkomst. 

Efter 1965 års reform öppnades gränserna och folk började utvandra. 1971 

fanns det 7.550 innevånare i Vrlikaförsamlingen (enligt prästen). Utom

lands jobbar c:a 1.000 personer - minst en från varje familj. Av de ut

vandrande är det huvudsakligen gifta män med familjen hemma i Vrlika 

(ty de flesta jobbar i Tyskland). 

Några flickor har också utvandrat, men de återvänder aldrig för enligt 

prästen gifter de sig och stannar utomlands (se mig). Ingen familj har 

utvandrat permanent. Kvinnor, barn och gamla stannar hemma. De kvarva

rande vuxna männen i Vrlika har i allmänhet öppnat små restauranger, 

eftersom Vrlika, sedan landsvägen asfalterats, blivit ett populärt ut

flyktsmål för motoriserade Split-bor, inte minst för den traditionella 

(funktionella) och exotiska marknadens skull. Souvenirer har börjat pro

duceras. Prästen säger: 

"Standarden har ökat, särskilt de sista fem åren, folk som är 
utomlands skickar pengar hem. De hemmavarande sparar pengar och 
köper elspis, kylskåp, tvättmaskin, TV, jordbruksmaskiner och 
framför allt bilar. De som arbetar utomlands vill ha nya hus här, 
så våra kvarvarande hantverkare och arbetare har jcbb då och då. 
Efter jordbävningen fick man försäkringspengar och de flesta 
köper bilar i stället för att reparera husen. Därför så många 
bilar. Och sedan har man ju asfalterat Vrlika - men man anställde 
ingen egentlig gatsopare. Gamle Viasko håller rent så gott han 
kan - han sopar en gång per vecka med sin gamla kvast - och du 
vet - han sopar bara allt i något hörn.... Nu skiter korna på 
asfalten, och den suger inte upp något, och så blir det grisigt. 
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Och alla fimpar och flaskor! Ja, asfalten var inte så bra - men 
åtminstone flickorna har det lättare att gå med högklackade skor. 
Kriminaliteten har ökat. Förr i tiden låste man aldrig dörren -
men nu låser alla om sig. Folk kommer från alla håll, skriker och 
super så man blir rädd. Och våra egna pojkar har pappa i Tyskland 
- och ingen att uppfostra dem. De har blivit moderna allihop, men 
ingen bygger toaletter i husen, men bilar skall man ha." 

"Men kvinnorna då", frågar jag. "Har mödrarna ingen uppfostrings-
funktion?" 

Prästen: "De kommer hit till mig - du känner till vårt folk - ty 
karlarna skriver i brev vad de vill att jag skall hjälpa fruarna 
med. Och då gör jag så mycket jag hinner,.... att hålla ordning 
på kvinnor och barn och hus och åkrar." 

5.3 Demografiska förändringar 

Tabell 8. Demografiska förändringar - ur kyrkböcker i Vrlika 

år födda döpta döda gifta 

194 9 151 

1950 140 

1951 153 

1952 145 

1953 172 

1954 177 

1955 174 

1956 188 

1957 179 

1958 145 

1959 146 146 28 50 

1960 124 124 28 44 

1961 131 134 35 35 

1962 138 135 35 35 

1963 109 109 23 33 

1964 109 20 38 

1965 109 21 40 

1966 103 22 15 

1967 84 34 37 

1968 90 28 36 

1969 73 29 26 

1970 65 34 22 
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Tabellen visar, att nativiteten avsevärt minskat under de senaste åren. 

1952 minskade nativiteten p.g.a. utflyttning (till Slavonia) i samband 

med första jordbruksreformen. Under 50-talet ökade nativiteten, för att 

vid slutet av decenniet minska (p.g.a. situationen inom jordbruket 

1958-59; bönderna tilläts lämna kooperativen redan 1953, och Vrlikabönder 

sålde sina land och flyttade i slutet av 50-talet) 

1960 minskade nativiteten p.g.a. utflyttning i samband med slutförandet 

av kraftverksdammen. Fr.o.m. 1967 minskar nativiteten p.g.a. utvandringen. 

Mortaliteten är jämn - de äldre har inte rört på sig. Antalet giftermål 

sjönk kraftigt 1966, p.g a. utvandringen, och fortsätter att minska -

ungdomen flyr Vrlika. Temporär utvandring drabbar, av lätt förståeliga 

skäl, i första hand nativiteten. 

Prästen säger, att skilsmässor är sällsynta, men familjerna är splitt

rade, med alla konsekvenser detta innebär. De unga flyttar - de gamla 

blir kvar. Flickorna går i skolan - efter avslutat skolgång stannar de 

inte hemma - de gifter sig i städerna - de få som stannar kvar är upp

lysta om barnbegränsning. Allt detta medför allvarliga demografiska för

ändringar i befolkningstillväxten. 

1) Källa 11 sid 251 
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6 FÖRÄNDRING I SOCIAL STRUKTUR 

6.1 Social solidaritet 

För att man skall kunna förstå de förändringar som uppstått i Vrlika i 

samband med omstrukturaliseringen av produktionslivet, med dess konse

kvenser på den allmänna livsföringen och organisationsstruktur på alla 

nivåer, måste jag presentera den sociala organisationen i det tradition

ella dalmatinska samhället. Som vi får se, bygger den sociala organisa

tionen på den ekonomiska grunden - och den sociala gemenskapen är direkt 

beroende av det ekonomiska samarbetets grad på olika nivåer. Eller: 

När man slaktar en gris i ett hushåll skickar man små portioner fläsk 

till alla grannar och släktingar. Grannar och släktingar har i sin tur 

hjälpt till med grisslakten. Samma sak med säsongarbete på åkrarna. 

(Detta är av stor betydelse vid vinskörden, eftersom den måste ske mycket 

snabbt). Man skulle inte ensam hinna tävla mot torka, hagel och regn för 

att rädda den lilla skörden. Även om familjen är stor - och det ibland 

i samma hushåll inryms flera familjegrenar (farfar och farfars bror med 

sina efterkommande) så har den traditionella emigrationen, krig och na

turkatastrofer lärt människorna att "i morgon kanske det är min tur att 

vara ensam". Så uppstod nödvändigheten av ekonomiskt samarbete, en tra

ditionell organisation av social solidaritet, territoriellt avgränsad 

till att gälla de närmaste människorna i tid och rum. Det är alltså bo

sättningsmönstret (patrilokalt: storfamilj med grannar som i regel är 

släkt, ty mindre byar har samma namn som familjenamnet, patrilinärt) 

som reglerar graden av social och ekonomisk gemenskap. M.a.o.: 

Praktiskt samarbete beror på hur långt ifrån varandra man bor. Det är 

alltså fråga om ett segmentärt samhälle, där ursprungliga stammar över

gick till territoriellt betingad gemenskap i bondesamhället. De olika 

byarna skiljer sig från varandra genom folkdräkter, vanor, produktion, 

avkastning av skörd, tillgång till vatten, arkitektur, religion och livs

föring i allmänhet, beroende på avstånd. Byn Stikovo uppe i bergen har 

t.ex. ont om vatten, mager skörd, enbart stenhus (täckta med stenplattor, 

i motsats till byar i dalen, där stenhusen är täckta av takpannor, eller 

husen byggda helt i tegel), kraftiga kläder, och innevånarna kallas 

ibland "vilda" av dalborna. 
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De som bor längst upp i Dinarabergen har enbart handgjorda kläder, skor 

tillverkade av getskinn, lever ett liv anpassat till hårt bergsklimat, 

saknar helt inkomster och är i det närmaste självförsörjande (behöver 

bara salt från dalen). Byarna närmare Vrlika har i allmänhet högre mate

riell standard, och är i stort sett beroende av staden i sin produktion 

(inriktad produktion efter behov). Ju närmare staden byn ligger desto 

mer påminner byn om en förort. På så sätt har olikheterna mellan terri

toriellt avgränsade enheter även sin kulturella särprägel, som resultat 

av livsföringen. Ruth Benedickt säger; "Culture is what binds men to

gether". Människorna i byarna identifierar sig med sin primär- och se

kundärgrupp genom känslomässigt - socialt umgänge. På så sätt blir "kul

tur" den del av mänskligt beteende som är inlärt av människorna, som 

resultat av deras tillhörighet till en speciell grupp. Den ger möjlig

het att i förväg kunna bestämma sina närmastes sätt att uppträda och 

tillåta dem att i sin tur veta vilka förväntningar de kan ställa i de 

ömsesidiga relationerna (etikett): 

Sätt att tänka, känslomässigt utveckla sig, tro från den stund man föds 

till dess man dör, genom ständig medveten och omedveten påverkan från 

sina närmaste, att följa vissa beteendemönster för den gemensamma väl

färden (etik). Därför: 

Uttrycksformer (gapig, skrikig, bråkig, iskall o.s.v.) för olika beteende

mönster, vilka vi gärna klistrar på olika individer vid beteckning av 

deras tillhörighet (bråkiga jugoslaver) kan inte abstraheras till sam

hälle, land eller större enheter, utan måste reduceras till det direkt 

synbara beteendemönstret som produkt av komplex inverkan inom de mindre 

samhälleliga enheterna. Människor är, alltså, först och främst produkter 

av sin omedelbara omgivning - primär--och sekundärgrupp. Apropå fördomar: 

Dessa bottnar i fixering av "nationalkaraktär" eller "etnisk särart" i 

stort, som resultat av dålig information, okunnighet som skapar ängslan 

inför det okända, därför att man inte kan förutse beteenden i förväg, 

och abstraherar därför individen till massa. (Det finns gott om exempél 

i inte så gamla skolböcker och ordböcker.) För att kunna klara sig genom 

historien, både politiskt och ekonomiskt, som medlemmar av grupp och som 

biologiska varelser, försvarade man sig mot allt främmande, farligt och 

utomstående med intern solidaritet inom territoriellt avgränsade områden. 
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Social organisation varierade genom tiderna. Från början var det stammen. 

I gamla kyrkoböcker i Vrlika står det: 

"Vrlika - kallades förr i världen Vrhrika (= älvens topp). Vrhrika 
var en berömd stad i den kroatiska medeltiden. Vrhrika var central 
bebyggelse på den kroatiska stammen "Cubranicis" område. Den mest 
betydelsefulla familjen i Cubranica-stammen var Berislavixi, vil
ken utmärkte sig under 1400-talets försvar mot turkarna." 

Under kriget mot turkarna år 1715 förstördes Vrlika, därför att alla 

stammar var för sig försvarade sitt territorium. Under Andra Världskriget 

var det byn Podosoje (på vägen mellan Vrlika och Sinj) som försvarade 

sin proklamerade neutralitet till alla utomstående. Podosoje solidarise

rade sig inte med någon, vare sig utländsk ockupationsmakt eller inhem

ska arméer av olika kategorier. Byborna stod under hela kriget med gevär 

i hand och försvarade sin by mot alla utomstående. I Podosoje har man 

ett eget helgon, en man som efter Vrlikas kapitulation 1715, utmanade den 

turkiske befälhavaren och besegrade honom i en duell, vilket gjorde att 

turkarna skonade byn. (Från min skoltid minns jag att kamraterna från 

Podosoje vägrade gå i skolan på detta helgons minnesdag.) Detta är seg-

mentär moralitet: 

Alla handlingar var sektoriellt avgränsade och territoriellt betingade. 

Det ekonomiska mönstret följde samma schema fram till våra dagar: Man 

delar allt med sina närmaste - man betraktar utomstående som köpare eller 

säljare. Med de närmaste byarna handlar man med marknadspriser eller 

byter varor (balanserad reciprocitet), med Vrlika och andra städer för

söker man handla, så att man tjänar så mycket som möjligt (negativ reci

procitet). En rutten skinka karvas ur, fylls med aska för att bli hård, 

pluggas igen, smörjs med färskt ister, så att den ser och känns som den 

bästa vara - och säljer den till högsta pris i Vrlika. Min morfar köpte 

sådana skinkor flera gånger. Hur många ruttna ägg hemmafruar från Split 

köpt på marknaden i Vrlika är svårt att uppskatta, men det var vanligt. 

Sahlins talar om contextual morality, eller m.a.o.: 

En inställning, handling eller allmänt beteendemönster territoriellt av

gränsat, betingat av de omedelbara omständigheterna till den mån att det 

inte finns några absoluta värderingar. Allt är relativt och beroende på 

en bestämd situation. I vårt fall kan vi anknyta den historiskt till 

fientlighet och kringsföring i Vrlikabyarna. På ena sidan fanns turkarna 



63. 

(i Bosnien), på andra sidan (mot havet) Venedig (se Cli'ssòld: . A Short... 

kap. 4) i norra Ungern. Överallt fiender och små "öar" av kroatiska byar 

utan kontakt med varandra. Så skapades contextuellt beteende med intern 

social solidaritet, eller som Sahlins citerar Clyde Kluckhohn (i "Tribes

man" ): 'fientlighet och krigsföring hade segmentar karaktär, sakta ökande 

i grymhet parallellt med sektoriell distans." Eller: 

Familjeuppgörelser begränsades till hårda ord, och även om slagsmål kunde 

inträffa i byn, sparades vapnen till konflikter med utomstående fiender. 

En viss handling behöver inte vara bra eller dålig i sig själv oberoende 

för vem den är avsedd, utan beror i sin etik på just för vem den är av

sedd. Att ljuga är inte överallt och alltid fel - det beror på vem man 

ljuger för. Att offentligt kyssa en flicka eller lura sina närmaste ge

nom att sälja en dålig häst, är svåra brott mot gemenskapsreglerna. 

Samma handlingar räknas som meriter, när de är riktade mot utomstående. 

Under Andra Världskriget visades vad detta i praktiken innebär - när byar 

slogs mot varandra i ett av historiens blodigaste inbördeskrig. Även se

nare, när man byggde det moderna Jugoslavien och överförde de juridiska 

och etiska avgörandena till de offentliga representanterna för Lag och 

Ordning återstod det faktum, att de interna problemen i stort sett för

blev de närmaste släktingarnas angelägenhet. (Ex.: I Kosmet förekommer 

blodshämnd, och myndigheterna är fullkomligt maktlösa inför dessa uppgö

relser mellan familjer. Det enda sättet att få slut på en "vendetta" är 

att "Mirovnik" medlar (Mir = fred). "Mirovnik" är alltid någon äldre, 

neutral, gemensamt respekterad och bekant person. 

Men - Jugoslavien är under förvandling till ett modernt industrisamhälle. 

Ett sådant samhälle kräver kooperation på alla nivåer, och utifrån etiska 

värderingar bör alla människor betraktas som släkt. Man kan inte längre 

relatera sina värderingar till konkreta situationer och variera hand

lingar i de olika sammanhang beroende på var de inträffar och vem det är 

fråga om. Det är funktionellt nödvändigt att ha universella ideal, oper

sonliga kontakter och abstrakta kommunikationer, för att kurna bemästra 

en konkret situation, när två eller flera personer genomgår vardaglig 

interaktion utan att tidigare ha sett varandra, utan att vara släkt, och 

samtidigt lösa problem av abstrakt art (T.ex. problem som: Hur inverkar 

dimma på gurkodling i Guatemala...). Man har överfört Lag och Ordning 

till institutionell nivå för att en meningsfull lösning av konflikter 

mellan olika enheter skall kunna komma till stånd. Denna process pågår 

fortfarande i Jugoslavien. 
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Bondesamhället med sina värderingar och segment ligger som grund för den 

starkaste gemenskapen. Sven om det i Jugoslavien finns institutioner som 

bör reglera bl.a. socialt handikappade personer och grupper (åldringar, 

passiva byar, hungersnöd etc...) fungerar de ändå inte tillräckligt i 

praktiken. För det första saknas tradition av många institutioner (det 

är skamligt att lämna åldringar på ålderdomshem - detta skulle innebära, 

att man inte själv skulle kunna ta hand om sina gamla). För det andra 

saknas ekonomiska resurser, vilket gör att sådana institutioner inte 

arbetar tillräckligt effektivt (1967 brann en skola i Bosnien - i en by 

nära Bihac. Kommunen hade inte råd att bygga ny skola och barnen fick 

stanna hemma. Tidningarna intresserade sig för saken och initierade en 

insamling. Då uppstod polemik om huruvida staten eller kommunen skulle 

vara skyldig att finansiera bygget. Man enades om att "visst är dom skyl

diga att bygga skolan, men dom är fattiga - så vi måste hjälpas åt".) 

När det saknas en aktiv, organiserad institutionell verksamhet, som kan 

ta över de funktioner det integrerade, moderna samhället kräver, uppstår 

förvirring och, till synes, ansvarslöshet. 

Nu är vi i Vrlika igen, bland fimpar och koskit på gatorna. Under de se

naste 100 åren är antalet hus och innevånare oförändrat. Det innebär, 

att ut- och inflyttning jämnat ut sig. Den traditoneIla gemenskapen fick 

omprövas till ett större sammanhang och balanserade mellan olika religi

oner, mellan människor med olika grad av utbildning etc..Samtidigt av-

institutionaliserades staden mer och mer. Representanter för lag och 

ordning är: 

1 häradsskrivare, 1 heltidspräst, 1 halvtidspräst, 1 halvtidspolis. Allt 

som dessa 4 "institutioner" inte klarar av skötes, vid behov, från Split, 

i form av besökande myndighetspersoner. Vrlikaborna började låsa sina 

dörrar. Trafikregler respekterades inte. Polisen super med stadsborna på 

krogen och försöker bli god vän med alla. Familjerna är delade, fäderna 

är borta. Prästen tjänstgör som "pappa" och myndighet. Varje dag efter 

skolans slut bör (läs: måste) barnen gå till kyrkan och läsa bibeln och 

träffa "pappa". Prästen håller reda på alla barn och vet vilka tider de 

har. Ett stort schema hänger i kyrkans förstuga, med barnens tider. Det 

finns ingen barnavårdsmyndighet eller socialvård i Vrlika - det finns 

bara prästen. 



De äldre flickorna och de ensamma mödrarna i byarna har det på samma 

sätt som tidigare. Visserligen sköter kvinnorna allt arbete själva, men 

de bestämmer ingenting ändå. Prästen säger: 

"Det är fortfarande ett patriarkalt samhälle och våra kvinnor 
är vana' vid att arbeta. De har klarat det tidigare - när karl
arna var i Slavonien på somrarna - varför skall något föränd
ras nu?" 

Men tiderna förändras. Ungdomen går i skola och utbildas vidare - och 

flyttar. Man bygger nya hus i byarna, men arbete saknas i Jugoslavien. 

Åkrarna förfaller. 
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7. AVSLUTNING 

Den andra delen av uppsatsen bygger på analys av strukturförändringar i 

ett lokalt samhälle. Jag vill påpeka att (enligt min kännedom) ingen 

tidigare gjort någon undersökning vad beträffar: 

1 Vrlika som ett konkret lokalt samhälle. 

2 Analys av segmentärt samhälle med övergång från social solida

ritet på mikronivå till högre gemenskap på makronivå (under 

liknande omständigheter). 

3 Stamsamhällets övergång till bondesamhälle i Jugoslavien, med 

komplexa relationer till punkt 2. 

4- Att anknyta studiet av ovan nämnda relationer till emigration 

i Jugoslavien. 

I min vidare forskning av förändringar i lokalt samhälle, skall jag stu

dera de mekanismer som inverkar på solidariteten på mikro- och makronivå, 

och jämföra dem i ömsesidig relation på olika utvecklingsnivåer. 

Här nedan skisseras grovt de mekanismer, vilka (från social solidaritet 

på mikronivå till högre gemenskap på makronivå) styr den allmänna sam

hällsutvecklingen som resultat av den ojämna ekonomiska utvecklingen. 
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Minoriteternas balans 

(välståndsfördelning bland olika grupper; 
etniska, religiösa etc. 

Politiskt medvetande 

Den allmänna utvecklingsnivån 

4\ 

Traditionell levnadsform 

l e*5 Produkt ion seffek t iv itet 

Allmän utbildning 

arbetsförd. inom familj 

i 
kvinnans ställning \ 

V Naturresurser 

DEN EKONOMISKA BASEN 

Social sammanhållning på sektoriell bas (i mindre enheter) bryts sakta 

sönder av den teknologiska utvecklingen och den nya tidens krav på effek

tivitet. Solidariteten på mikronivå försvagas. Vilka förutsättningar 

finns det för en utveckling från social solidaritet på mikronivå till 

högre gemenskap? Om vi som utgångspunkt har naturresurserna i ett be

stämt område, antar jag att följande händer: 

Den traditionella livsformen är direkt beroende av naturresurserna (om 

man bortser från sekundär inverkan på ekonomin utifrån) och inverkar som 

helhet på den allmänna utvecklingsnivån i det lokala samhället (fördel

ning av resurser, levnadsstandard etc.). Den allmänna utvecklingsnivån 

påverkar i sin tur minoriteternas balans (välståndsfördelning som in

verkar på och reglerar konflikter). Ju högre utvecklingsnivå, desto 

större andel av arbetsresultatet åt de olika grupperna, desto större 

jämvikt i minoriteternas ekonomiska balans. 
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Orsaken till att man bråkar i Jugoslavien nuförtiden är i huvudsak väl

ståndsfördelningen (vem som får mer). Jämvikt i minoriteternas balans 

har direkt inverkan på effektiviteten av det politiska medvetandet. 

I det jugoslaviska fallet Hr det fråga om enhetligare, gemensamma mål

sättningar. Styrkan av politiskt medvetande inverkar på produktionseffek

tiviteten. (T.ex.: Självstyre som saknar politiskt medveten majoritet 

leder till den enskildes kortsiktiga förtjänster.) Ju högre produktions

effektivitet desto högre grad av teknologisk utveckling och desto me-

ningsfullare bruk av naturresurserna. Allmän utveckling stimuleras...... 
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TERRITORIAL EXPANSION OF SERBIA AND YUGOSLAVIA 
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fig. 30. Yugoslavia m relation to Atiitria-Hungwy. 
C, Carniol»; K, Küstenlandes, Salzburg. 
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Fig. 36. The boundaries of the Iommm, id«»-««, and tte boqwUrie« 
of the «utonompui foswaiiw of Qfcitfi», 1939-41. 
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