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Η Γιαντράνκα Μιλίτσεβιτς δηλώνει ειρηνοποιός, φεμινίστρια, ακτιβίστρια, 
αγωνίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και για την εδραίωση της ειρήνης 
στη χώρα της και την ευρύτερη περιοχή. Ήταν ένα από τα μέλη της ομάδας 
«Women in Black» [Οι Γυναίκες με τα Μαύρα] του Βελιγραδίου, η οποία 
αντιστάθηκε στον πόλεμο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης τη δεκαετία του 
1990. Είναι μία από τις ιδρύτριες του Ιδρύματος CURE του Σαράγεβο, όπου 
εξακολουθεί να δραστηριοποιείται σήμερα από τη θέση της διευθύντριας. Η 
Γιαντράνκα είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από πολλές διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των δικαιωμάτων των γυναικών και στη συμμετοχή 
τους στην πολιτική. Είτε πρόκειται για εργαστήρια ενδυνάμωσης γυναικών σε 
μικρές τοπικές κοινωνίες είτε για συμμετοχή σε prime time εκπομπές των 
δημόσιων ΜΜΕ είτε για κινητοποιήσεις στους δρόμους, η Γιαντράνκα είναι πάντα 
στην πρώτη γραμμή και αναλαμβάνει το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης. Παρέχει 
ακούραστα διαρκή υποστήριξη στις γυναίκες, ιδίως σε γυναίκες που ανήκουν σε 
περιθωριοποιημένες ομάδες (επιζώσες βίας, γυναίκες μάρτυρες σε δικαστήρια, 
γυναίκες με αναπηρίες, γυναίκες Ρομά κ.λπ.). 
 
Ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που προσέγγισαν με τόλμη και 
σοβαρότητα την οργάνωση του πρώτου BiH Pride Parade στη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη τον Αύγουστο του 2019 και υπήρξε μέλος της οργανωτικής 
επιτροπής. 
 
Τα παραπάνω πιστοποιούν και τα πολυάριθμα βραβεία που της έχουν 
απονεμηθεί, μεταξύ των οποίων το βραβείο «Δύναμη αριστείας» για την 
κοινωνική της δράση από την Ένωση Γυναικών Επιχειρηματιών της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης (2019) και το «Βραβείο Ειρήνης του Δικτύου Οικοδόμησης της 
Ειρήνης για ειρηνοποιό δράση, προώθηση της ανεκτικότητας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων» (2016). Τον Οκτώβριο του 1998 διακρίθηκε ανάμεσα 
στις «100 Ηρωίδες του Κόσμου» (Ρότσεστερ, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ), με την 
αιτιολόγηση να αναφέρει: «Της απονέμεται αυτό το βραβείο για τις γενναίες 
πράξεις της και τα επιτεύγματα της ζωής της στην προώθηση των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των γυναικών, στην προώθηση της υγείας των γυναικών και 
των ίσων ευκαιριών. Επίσης, την επιβραβεύουμε επειδή λειτουργεί ως πρότυπο 
για γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο». Μέχρι στιγμής, ως η μόνη 
εκπρόσωπος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα 
Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017). Σχετικά με το έργο της έχουν 
κυκλοφορήσει διάφορα βιβλία, κείμενα και ταινίες, με την τελευταία παρουσίαση 
του έργου της να δημοσιεύεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2017 με τίτλο 
«Αυτοί οι άνθρωποι υπερασπίζονται τις ελευθερίες μας». 
 


