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Oplev en engageret og medrivende foredragsholder med historien ” Og Balkan kom til Danmark”. En inspirerende og  

nærværende fortælling om livet og konsekvenserne af en livsændrende konflikt foranlediget af en krig .  

Mit navn er Biljana Lozo. Sammen med min familie kom jeg til Danmark i 1993. Med min universitetseksamen, der svarer til en 

dansk cand.oecon., fik jeg ansættelse i Vejle, senest som projektleder for folkeskolereformen. Samtidig var jeg aktiv i  Bosnisk-

Dansk Akademisk Klub som næstformand. Jeg er medforfatter af en bog med titlen “Og Balkan kom til Danmark”, udgivet af 

Aarhus Universitetsforlag i 2015, der gav et samlet billede af Danmarks engagement i Bosnien og Hercegovina under og efter 

krigen, skrevet af operatørerne og beslutningstagerne selv. Blandt forfatterne er Uffe Ellemann–Jensen, (udenrigsminister 

1982-93) som skrev i et kapitel ”Europas forsømte time”, Peter Moesgaard Sørensen, daværende ambassadør (EU) og EU ´s 

særlig udsendte i Bosnien og Hercegovina, skrev et kapitel ”Mod europæisk normalitet ”.  

Foredrag: ”Og Balkan Kom til Danmark ”   

 

”Fra Balkan til Vejle”- en historie om en dansk- 

bosnisk kvinde, der fandt ind i nyt  land og kul-
tur. Historien er både en fortælling om den sto-

re historie- ”Det umulige skete!” og ” Biljanas 
historie” Hvad venter der udenfor?”  

  

Og glæd dig. ”Biljanas historie” er fuldt af spæ-

nende kig ind i ”backstagerum”, hvor jeg med 

billeder og anekdoter fortæller en barsk historie 

og stiller skarpt på krisen, før, under og efter, og 
hvad så dybereborende en krise gør ved vores 

tilværelse.  

 

Du får indsigt, viden og oplevelse, da Danmark, 

uden varsel, blev til nærområdet til krig samt 
periodens mange dilemmaer og et hidtil uset 
engagement i de hundrede danske lokale sam-

fund.  

Men også mit  bud på hvordan humor og de 

små ritualer i dagligdag hjælper os igennem 
kriser og holder håbet og troen på fremtiden 

oppe, også i Coronakrisen, siden Danmark blev 

sendt hjem en forårsdag 2020. Samtidig med 
fokus på tankerne, der rejser sig , når vi om lidt 
står på sikker grund: Hvad tager vi med os, og 

hvad siger vi farvel til?  

 

 

 

Sarajevo, april 2012 

 
I april 2012 markere-
de Sarajevo 20 - året 
for krigens begyndel-
se. Det skete med 
opstilling af 11.541 

tomme, røde stole i 
byens hovedgade, 
Marsala Tita. Det var 
en for hver af byens 
dræbte. 
Mere end tusind af 

dem skulle have væ-

ret børnestole. Men 

arrangørerne men-

te, det var for maka-

bert. Mange tusinde 

tilskuere trængtes 

på fortovene dækket 

af paraplyer. 

 



  

Den store historie - Historiens miner   

 

 

 

”Jeg kan på det varmeste anbefale at I inviterer Biljana til 
Jeres næste arrangement. I får en inspirerende og nærvæ-
rende fortælling om livet og konsekvenserne af   en livs-
ændrende konflikt foranlediget af en krig. En krig som 
ingen ønskede at opleve  og som blev en ”gamechanger 
”for alle der blev berørt, eller måtte flygte  fra krigen på 
Balkan. Biljana var der selv og hun fortæller ærligt om 
livet før krigen, konflikten op til krigen og den rejse og 
drejning livet fik efter krigen. 

Tak for din fortælling – den rører dybt ved noget mange 
tager for givet”.     

Besma International Chem a/s  Claus Fjendbo  

                     Adm. direktør/Salgschef 

 

 

I 1992 -1993 kom der 20.000 bosnier til Danmark, der i blandt jeg og 
min  familien. ”Borgerkrigen har været et barskt bekendtskab. Som 
familien har vi måtte stå sammen om den fælles opgave at komme 
så godt igennem krisen som muligt, finder mening i hverdagen”.  

 

I 1996 genså jeg for første gang min svært ødelagte fødeby.  

”Selvom det ikke var nemt, var motto ” Lad os lykkes sammen  ”  - 

der er altid lys at skimte for enden af tunnelen”.   

Pris og det praktiske: 
Prisen: 3000 kr. inkl. Moms , plus transport til og fra  Vejle  

Varighed: 1t og 15 min inkl. spørgsmål   

Lokaler: Projektor og et lydanlæg til foredrag,  god plads, god afstand 
således at vi kan stå klar til at overholde alle sundhedsmæssige ret-
ningslinjer.  

KONTAKT OPLYSNINGER   
Biljana Lozo 
Mail: biljana@mlrbl.dk   
 
Mobil: +45 51 51 91 21  
 
LinkedIn:  https://
www.linkedin.com/in/
biljana-lozo-50788b20 
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