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1. Inledning 

 

Vår moderna värld präglas av stora flyktingrörelser. Inget tyder på att dessa förflyttningar 

kommer att minska under de närmaste månaderna. Dagens situation tyder på att möjligheten 

till ett liv i fred kan vara ett lockande mål för varenda människa på den här jorden. Balkans 

historia är lång och präglad av krig. Jugoslaviens sönderfall är Europas största tragedi sedan 

andra världskriget. Systemets karaktär och ideologiska skillnaderna gjorde att det var omöjligt 

att genomföra de politiska fredliga lösningarna. Gamla konflikter blev plötsligt betydelsefulla 

i ett nytt politisk spel. 

 

Vad visste jag om det hat, den rivalitet och den blodspillan som historien igenom splittrat bal-

kanfolken.1 

 

Konflikter i forna Jugoslavien har varit föremål för stor uppmärksamhet under det sista årti-

ondet. Kriget har väckt förvirring och hat. Inbördeskriget i Bosnien kan nog sägas vara ett av 

de mest brutala som någonsin ägt rum. Civilbefolkningen i högsta grad har drabbats i form av 

folkmord och etnisk rensning. För varje dag som går blir döden, misshandel, våldtäckt, tortyr 

och koncentrationsläger alltmer väldokumenterade i Bosnien. 

 

Som förklaring till kriget talas ibland om sekelgammalt hat som efter socialismens fall har 

brutit fram med full kraft, eller om aldrig helt läkta sår efter andra världskriget. Men bevisen 

pekar mot planerat folkmord på bosniska muslimer och kroater. Ingen skulle vara så naiv att 

tro att förbrytelser som de i Jugoslavien aldrig kommer att ske igen. 

 

1.1 Syfte 

Många söker förklaringar till grymheterna under krigen i forna Jugoslavien. Verkligheten är 

inte så enkel och därför är det inte viktigt att inte dela in den i rätt och fel, utan att förstå 

sammanhanget. Klar bild bakom krigets mörka murar och förvirring är den frågan som ska 

undersökas närmare i denna uppsats. Syftet med uppsatsen är att ge en historisk förklaring till 

krig och att se om krigets beteende var religiös. Man kan inte utesluta förklaringar till grym-

heterna under krigen och människans mående. 

 

                                                 
1 Drakulic Slavenka, Balkan Express, Stockholm, 1993, s. 59  
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1.2 Bakgrund 

Krigshändelserna i de länderna som tidigare var delrepubliker i Socialistiska Federativa Re-

publiken Jugoslavien har lett till att flera miljoner människor har lämnat sina hem och sökt 

skydd i närområdet eller i andra länder, i första hand i Europa. 

 

Striderna som bröt ut var en av konsekvenserna av motsättning mellan de bosniska serber, 

kroater och muslimer som sedan första världskriget slut har ingått i Jugoslavien. Under Titos 

styre tiden lyckades man lägga gammalt ovänskap åt sidan och det enda man såg var gemen-

skapen med de andra. Men när Tito dog avslöjades oavgjorda problemen. Om de problemen 

kommer jag att presentera vidare i uppsatsen. För att Jugoslavien skulle kunna fortsätta att 

existera behövde landet en den lika stor ledare som Tito. I denna tid av kris kom landets ex-

trema grupper fram i ljuset. Med detta problemen och den nationalistiska gruppens ide blom-

made de gamla konflikterna helt plötsligt. En del ville ha självstyre andra ville ha bort kom-

munisterna och konflikten var ett faktum. Etnisk rensning blev en realitet och folkomflyttning 

utfördes omänskligt. Resultatet blev ungefär en kvart miljon döda. 

 

Med Dayton-avtalets undertecknande 14 december, 1995 tog kriget i Bosnien i Hercegovina 

slut. Enligt avtalet skulle Bosnien fortsätta att vara en sammanhållen stat, men nu bestå av två 

enheter, federationen Bosnien och Hercegovina samt den serbiska republiken Republika 

Srpska. 

 

Att fly från ett krigshärjat hemland är självklart en svår situation för den drabbade och lika 

svårt är det at att återvända. Men samarbete mellan befolkningsgrupper i de drabbade områ-

dena är enda möjligheten till hållbar fred. 

 

1.3 Metod 

Arbetet har genomförts för det mesta med hjälp av litteratur och relevant forskning på områ-

det. Att jag själv är född i Bosnien och är vittne till mord i min hemstad Prijedor, kan ses som 

både positivt och negativt. Den positiva sidan är att jag kanske blev mer avslappnad under 

skrivningen på grund av att jag känner till fakta. Men dessa fakta kan ha en nackdel också. 

Väldigt många frågor berörde personliga erfarenheter och upplevelse. Kanske skulle mina 

svar ha blivit rikare om jag inte har varit insatt i situation. 
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Jag ska använda mig av metoden som syftar anläggning till Bosnien och som kommer att be-

lysas historisk. I min kartläggning går jag från Ingvar Svanberg och Ingemar Söhrmans sam-

lade bilder av ländernas historia, självständighetsrörelse och religion. Jag har även inspirerats 

av Ed Vulliamys ögonvittnesskildring av den mest brutala terrorn i Europa samt av Roy Gut-

mans bok Vittne till folkmord. Slavenka Drakulics bok om livet och kriget var väldigt upp-

muntrande under arbetets gång. 

 

1.4 Disposition 

Mitt arbete bygger huvudsakligen på litteraturläsning. Den består av två delar. Dels teoretisk 

del, där jag tar upp relevant fakta och teori kring Balkans historia och teori kring religion och 

krig. Dels en analysdel, där jag tar upp begreppen nationalism och etnisk rensning. Och sena-

re behandlar jag och diskuterar resultat inom krigs drabbade område. I slutet presenterar jag 

en avslutande diskussionen med personlig reflektion. 
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Kart Forna Jugoslavien 
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Kart Bosnien och Hercegovina efter Dayton avtalet 
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2. Balkans blodiga historia 
 

Balkan har under år hundraden har varit skådeplats för krig, ockupationer och mänskliga li-

dande. Gränserna har ändrats flera gånger. Balkan är mycket blandad med sina olika folkslag 

och kulturer. För att förstå vad som hände är det viktigt att känna till bakgrunden och histori-

en. 

 

Bosnien 

På 500- och 600- talen e. Kr. invandrade slaverna till landet kring floden Bosna, och de upp-

kallade landet efter den. Från 1100-talets slut framträdde under ban Kulin en självständigt 

bosnisk stat.2 Under Tvrtko I var Bosnien ett av de mäktigaste rikena på Balkan. Bogomoi-

lismen var ”statsreligion” i Bosnien. ”Bosniska kristna” lyckades inte motstå trycket från det 

osmanska riket och de erövrade Bosnien 1463. Den Osmanska tiden innebar en grundlig om-

gestaltning av landet, speciellt genom den omfattande islamiseringen och det stora kulturella 

inflytandet från Orienten.3 Turkarna uppfattade samhälle, kultur och religion som en enhet 

där allt var underställt den islamiska lagen. Vid den osmanska tidens slut var landet fattigt och 

outvecklat med starka sociala motsättningar mellan en muslimsk överklass och en undertryckt 

kristen bondebefolkning.4 

 

Efter Berlinkongressen 1878 ockuperades Bosnien-Hercegovina av Österrike-Ungern. Grän-

serna mellan det Habsburgska riket och det Osmanska gick i stort sätt längs nuvarande Bosni-

ens nord och västgräns. De gränserna var grundläggande för islams utbredning på Balkan-

halvön. Anledningen till att Bosnien under Berlinkongressen övergick till Österrike-Ungern 

var framför allt Bismarcks önskan att förhindra Serbien att expandera ända ut till Adriatiska 

havet.5 Under den habsburgska tiden gällde religionsfrihet.6 

 

Först i slutet av 1800-talet när modern serbisk och kroatisk nationalism började göra sig gäl-

lande i Bosnien ställdes de serbokratisktalande muslimerna inför kravet att indetifiera sig även 

i nationell mening. Under den österrikiska tiden försökte myndigheterna förenkla begreppet 

bosnjaker. 

                                                 
2 Magnusson Kjell, Den bosniska tragedin, Kalmar, 1993, s. 2 
3 Ingvar Svanberg, Ingmar Söhrman, Balkan, (Smedjebacken), 1996, s. 101 
4 Magnusson, s. 2  
5 Karlsson Ingmar, Balkan- ett oroligt hörn av Europa, Stockholm, 1994, s. 36 
6 Svanberg, Söhrman, s. 101 
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Politiken hade ingen större framgång på grund av att för de ortodoxa och katolska folkgrup-

perna redan hade ett kroatisk respektive ortodoxa alternativ medan den islamiska identiteten 

var naturliga för muslimerna.7 Sekulariseringen och europeiseringen efter 1878 gjorde de 

bosniska muslimerna till bosnier/ bosnjaker snarare än till muslimer.8 

 

Serberna hade fått sin självständighet 1878 och redan i slutet av 1800-talet var Serbien och 

Montenegro självständiga kungariken. De ville skapa ett större land och det berodde bland 

annat på att det bodde många serber i område som behärskades av Österrike-Ungern. Detta 

gällde särskilt Bosnien-Hercegovina och östra Kroatien.9 Serbiska aktivister och andra slavis-

ka nationalister förespråkade en gemensam sydslavisk stat medan andra ville skapa flera 

självständiga stater. Detta gällde speciellt slovener och kroater som misstänkte att serberna 

skulle bli för dominerande i en gemensam stat.10 Trots alla motsättningar var alla överens om 

att det slaviska folket måste få rätt att styra sig själva. Under balkankriget 1912-13 trängdes 

turkarna tillbaka ännu mer. Utgången av kriget hjälpte Serbien vinna land och dess yta för-

dubblades nästan. Men en stor del av Balkan-halvön behärskades fortfarande av Österrike-

Ungern.11 

 

2.1 Första världskriget 

Skotten i Sarajevo blev inte bara början till ett krig på Balkan utan början till ett öppet krig 

mellan den tidens stormakter i Europa. Ryssland som stod på Serbiens sida anfölls av Tysk-

land som stödde Österike-Unger. Tyskland inledde samtidigt krig mot Storbritannien och 

Frankrike. Med första världs krigs slut 1918 hade både Turkiet och Österrike-Ungern förlorat. 

Serberna var starkast på den tiden och med slovener och kroater skapade de ett slavisk kunga-

rike 1918. Den nya staten kallades först för serbernas, kroaternas och slovenernas kungadö-

me.1929 fick det namnet Jugoslavien.12 Bosnien ingick i det centraliserade kungariket och 

styrdes av en i huvudsak serbisk byråkrati och existerade inte som administrativ enhet. Endast 

serber, kroater och slovener erkändes som nationer. Bosnier erkändes inte som ett eget folk-

slag, men tvingades aldrig att välja mellan att deklarera sig som serber eller kroater.13 

 
                                                 
7 Magnusson, s. 5 
8 Svanberg, Söhrman, s. 102 
9 Carlson Bo Kage, Jugoslavien, Ett land i upplösning, (Borås, 1992), s. 25 
10 Ibid. s. 25 
11 Ibid. s. 27 
12 Ibid. s. 27 
13 Svanberg, Söhrman, s. 102 
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Redan från första början uppstod starka spänningar mellan de olika folkgrupperna i landet. 

Serberna såg muslimerna som ett huvudhinder för att förena Bosnien med Serbien. Serberna 

ville en stark centralmakt medan kroater föredrog självstyre för varje folkgrupp, d. v s ett fe-

deralt system.141931 förlorade muslimerna sin religiösa självständighet och när andra världs-

kriget bröt ut vägrade serber och kroater att erkänna en muslimsk identitet.15 Kroatien blev 

självständig 1939. I det ingick delar av Bosnien-Hercegovina med stor kroatisk befolkning. 

Denna uppgörelse (Sporazum) mellan serbiska och kroatiska politiker skedde helt över huvu-

dena på de bosniska muslimerna. Det kan misstänkas att Tudjman och Milosevic har haft 

Sporazum i tankarna när de har diskuterat en delning av Bosnien mellan sig.16 

 

2.2 Andra världskriget 

Andra världskriget var en katastrof för Bosnien-Hercegovina. Bosnien-Hercegovina tillhörde 

då Hitlers fascistiska kroatiska lydstat, Ustasjarörelse. De utsatte de serbiska, zigenska och 

judiska befolkningsgrupperna i Kroatien och Bosnien för folkmord. Dom försökte rekrytera 

frivilliga bosniska muslimer men de flesta soldater tvångsrekryterades. Ledande bosnisk mus-

limska intellektuella tog offentligt avstånd från Ustasjas folkmords politik.17 

 

Ustasjaledare Ante Pavelic försökte få över muslimerna på sin sida medan den nationalistisk 

serbisk ledare Draze Mihajlovic förespråkade redan då ett etnisk rent Stor-Serbien, där ”den 

muslimska närvaron i Bosnien och Sandzak skulle städas bort.” 50 000 muslimer beräknas ha 

dödats av tjetniks under kriget och 350 000 människor fördrevs.18 

 

Många muslimer anslöt sig till de kommunistiska partisanerna (som leddes av Josip Bros 

Tito) för att slåss mot den tyska ockupationen. Med detta behövde de inte deklarera sig som 

antingen serber eller kroater. Kommunistpartiet hade redan 1928 erkänt muslimerna som en 

särskild folkgrupp och uppmuntrade muslimerna under kriget. De svåraste partisanstriderna 

utkämpades just i Bosniens muslimska områden och det federala Jugoslavien utropades i Jajce 

1943.19 Republiken Bosnien-Hercegovina grundades 1943 och det fastslogs: ”Bosnien-

                                                 
14 Carlson, s. 28 
15 Karlsson, s. 37 
16 Svanberg, Söhrman, s. 102 
17 Ibid. s. 102 
18 Karlsson, s. 38 
19 Ibid. s. 38 
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Hercegovina är varken serbiskt, kroatiskt eller muslimskt utan samtidigt serbiskt, kroatiskt 

och muslimskt.”20 

 

2.3 Efterkrigstiden 

Bosnien-Hercegovina blev efter kriget en av de sex delrepublikerna med i stort sätt samma 

gränser som före 1918. Serber, kroater och muslimer blev bara formellt likställda i republi-

kens konstitution. Bosniska muslimer i Titos Jugoslavien placerade sig på flera sätt i en sär-

ställning. Muslimerna erkändes inte som en nation. De hade möjlighet att deklarera sig som 

”serbisk muslim”, ”kroatisk muslim” eller ”nationellt obestämd muslim”. Men deras situation 

förbättrades något under 50-talet och räknades som ”obestämd jugoslaven”. Under 60-talet 

fick muslimerna ökat inflytande och räknades som ”muslimer – etnisk tillhörighet”.21 1968 

erkändes de bosniska muslimerna som en nation. 1971 bekräftades detta med erkännande på 

det federala planet och för det första gången fanns kategorin ”Muslimer” i nationell mening.22 

 

Kommunistpartiet ville genom valet av beteckningen muslim, neutralisera islam politiskt men 

effekten blev snarast den motsatta. Det bosniska samhället moderniserades mer och mer och 

kom in kontakt med industrialiserad och urban miljö. Flera skaffade sig hög utbildning. Av de 

fyra miljoner som 1981 levde i Jugoslavien lät två miljoner registrera sig som ”Muslimani” 

som uttryck för nationalitet. Muslimernas antal i Bosniens kommunistparti nästan tredubbla-

des under denna tid.23Skillnad mellan etniska och religiösa muslimer accepterades dock inte 

av det religiösa ledarskapet. Men de troende själva gjorde inte denna skillnad mellan religion 

och nation utan begreppet nation symboliserade båda dessa element 

 

Josip Bros Tito var kommunist och ville bygga upp ett socialistiskt samhälle och bevara lan-

dets oberoende. I början var Tito framgångsrik och det viktigaste inslaget var att varken kapi-

talägarna eller staten drev företagen utan inflytande från de anställda. Hela beslutprocessen 

var regionbunden.24 Samtidigt växte på nytt motsättningarna mellan synsättet att styra landet 

mellan serber och de övriga. Självständighetsrörelsen i Slovenien och Kroatien ville styra sitt 

land själva och att till och med få bilda självständig stat men alla de tankar slogs ner.25 

                                                 
20 Ibid. s. 38 
21 Magnusson, s. 9 
22 Ibid. s. 9 
23 Ibid. s. 10 
24 http/www.svt.se/nyheter/bakgrund/utrikes/europa/balkan/historia.htm 
25 Harris Nathaniel, Krigen i forna Jugoslavien, (Italien, 1999), s. 17 
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Tito brukade sin makt genom att kombinera skräck och hot med appeller om ”broderskap och 

enighet” riktade till etniska grupper.26 Han hade hoppats att rikedomen skulle läka de gamla 

såren och människorna skulle sluta tänka på sig som serber, kroater och muslimer. Kontakter-

na med omvärlden och tiden visade att landet inte var så blomstrande som omgivningen trod-

de. Landet hade en negativ tillväxtkurva med hög inflation. Jugoslavien behövde förändringar 

men fri val saknades. 1980 dog Tito och då kom dessa problem fram.27 

 

2.4 Orsaken till kriget 

Om Jugoslaviska sönderfall, dess orsaker och blodiga efterspel har skrivits mycket. Många 

har lagt mycket arbete att lägga fram bevis och analysera orsakerna till kriget. Med de eko-

nomiska problemen förlorade många människor tron på regeringen och det politiska systemet. 

Det ställdes större krav på förändringarna. Många ville ha bort kommunisterna och jugosla-

viska federationen. Knappt efter Titos död utbröt revolt i Kosovo med krav på att regionen 

skulle få status som republik. I Kosovo bodde 90 procent muslimska albaner och bara 10 pro-

cent serber. Som följd av oroligheterna utvandrade mer än 50 000 serber från Kosovo. 

 

Kosovo var alltid en speciell plats av betydelse för serberna.1389 besegrades serber av turkar-

na på Trastfältet i Kosovo och de var rädda att det skulle upprepas. Serberna var oroliga att 

befolkningen i Kosovo skulle kunna slå sig samman med det grannlandet Albanien.28 Slobo-

dan Milosevic var ordförande i det serbiska kommunistpartiet och 1989 blev han president i 

Serbien.29Enligt Milosevic provinserna Kosovo och Vojvodina var inte fullvärdiga republiker. 

Han betonade att de hörde ihop med Serbien och det serbiska folket skulle skyddas. 

 

På 600-årsdagen av slaget vid Trastfältet organiserade Milosevic demonstrationer som prote-

sterade mot påhittade albanska övergrep mot serbiska befolkningen. Med Milosevics nationa-

listiskpolitiska spel hade de provinserna tvingats in i Serbien igen.30 Milosevic lyckades 

snabbt sprida nationalism i hela Jugoslavien. Han framträdde som en serbisk frälsargestalt och 

spelade skickligt på serbernas rädsla och gemensamma upplevelse av att ständigt vara offer. 

Författare Ed Vulliamy påpekar i sin bok Vanvettets triumf att det serbiska folk har presente-

                                                 
26 Ignatieff Michael, Krigarnas heder, (Göteborg, 1999), s. 41 
27 Carlson, s. 33, 34 
28 Rady Martyn, Konflikter i det forna Jugoslavien, (Italien, 1995), s. 25 
29 Harris, s. 20 
30 Rady, s. 26 
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rats som historiens offer, erövrat av turkarna och kroater, förödmjukat av den ateistiska kom-

munismen och nu i hjärtat av Europa, hotat av ett islamiskt helig krig.31 

 

Christian Palme menar i sin bok Om ondskan i vår tid att den makthungriga och politisk halv-

bildade Milosevic knappast kände personlig ilska och hämndbegär över det händelse 1389 

men att det var ett bra verktyg för att hetsa serberna till krig.32 Roy Gutman poängterar i sin 

bok Vittne till folkmord att det är bara mest primitiva tänkare kunde rättfärdiga ett angrepp på 

muslimer som betalning för trettonhundratalets förlust.33 

 

Andra republikerna blev rädda för den serbiska makten och därför höll de än hårdare fast vid 

sina egna rätigheter. 1990 vann nationalister alla val i republikerna. I det bosniska valet rösta-

de 80 procent på nationellt orienterade partier. Med några misslyckade politiska kompromis-

ser förklarade Slovenien och Kroatien sig självständiga i juni 1991. Makedonien gjorde sam-

ma sak i slutet av året.34 Den utvecklingen ledde fram till inbördeskriget 1991.35 Det har visat 

sig att Milosevic var beredd att lämna Slovenien i fred.10 procent serber i Kroatiens var bo-

satta i östra Slovenien och Krajina.1991 höll serberna i Krajina ett eget folk omröstning och 

beslöt att lämna Kroatien.36Republikernas självständigheter ledde till att jugoslaviska arme 

blev nästan helt serbisk. Man kan i grova drag säga att Milosevic inte kunde strunta i serber i 

Krajina ”som säkert ville ansluta sig till Serbien” och nyvalde kroatisk president Tudjman 

ville inte lämna bort en bit av Kroatien. På så sätt var kriget oundvikligt. 

 

I augusti 1991 hade den ”jugoslaviska” arme har börjat en offensiv mot Kroatien som då var 

illa förberett för angrepp. Resultat var stora förluster i människoliv och förstörda städer utan 

någon militär betydelse. I januari 1992 gick kroatisk regering med på en eld -upphör avtal och 

30 procent av Kroatien övergick till serbisk ockupation. Serberna inledde direkt ”etnisk rens-

ning”.37 

 

Samtidigt har serbisk och kroatisk nationalism spridit sig bland bosniska serber och kroater. 

De utnyttjade situation och anklagade det muslimsk-nationella partiet som religiös, funda-

                                                 
31 Vulliamy, Ed, Vanvettets triumf, (Finland, 1994) s. 63 
32 Palme, Christian, Om ondskan i vår tid, (Finland, 2002), s. 32 
33 Gutman, Roy, Vittne till folkmord, (Kristianstad, 1993), s. 24  
34 Ibid. s. 21, 22 
35 Carlson, s. 36 
36 Rady, s. 30 
37 Ibid. s. 31 
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mentalistisk och antiserbisk. I oktober 1991 Bosnien förklarades neutralitet mellan Kroatien 

och Serbien.38 Serberna kunde konstatera att muslimerna skulle försvinna och med detta själ-

va iden om Stor-Serbien samtidigt som kroater ville dela på Bosnien och Hercegovina. 

 

I april 1992 förklarades Bosnien och Hercegovina självständigt. Serber utropade då en helt 

självständig serbisk republik i Bosnien med huvudstaden i Sarajevo (30 procent serber).39 

Under ledningen av Radovan Karadzic skulle det ingå två tredje delar av Bosnien och Herce-

govina. Utan någon hänsyn till regeringen i Sarajevo började serber ta kontroll över det terri-

torium och i april 1992 Bosnien var i fullt krig.40 Idag vet vi att det hela slutade i en katastrof. 

 

2.5 Krig i Bosnien 

Krig i Bosnien utspelades i vår tid i det moderna Europa. Enligt all information och alla berät-

telser var kriget inte bara ett inbördeskrig som utkämpades mellan de olika befolkningsgrup-

perna utan ett extremt brutalt angrepp mot civila. Karadzic har fått hjälp från den serbiska 

jugoslaviska arme och den verkliga makten hade Milosevic. Serbien drog ”på papperet” till-

baka jugoslavisk arme från Bosnien men minst 80 000 man övergick till i Republik Serbisk 

arme under ledning av Ratko Mladic. Serbernas mål var en serbisk republik i Bosnien vilken 

skulle anslutas till Serbien och bilda en korridor genom den norra delen av republiken som 

skulle fästa ihop de delar i Kroatien som redan var ockuperade av serber.41 

 

I Sarajevo satte hundratusentals människor instängda i källarnas skyddsrum. Den serbiska 

republiken i Bosnien var helt stängd för journalister och frivilligorganisationer som övervakar 

mänskliga rättigheter. Striderna har i stor utsträckning förts genom artilleribeskjutning och 

med flygbombardemang. Den serbiska arme började bomba Sarajevo och drev en blixtkam-

panj för ett streck land längs floden Drina vilken utgör gränsen mellan Serbien och Bosnien. 

Därefter fortsatte man att erövra en landets bit tvärs norra Bosnien, som förbidning mellan 

Belgrad med Banja Luka.42 

 

Den avskurna Sarajevo och de likaså avskurna enklaverna i norr och öster om Bosnien gav 

upphov till en flyktingvåg. Det mest tydligt med kriget i Bosnien är att särskilt civilbefolk-

                                                 
38 Svanberg, Söhrman, s. 108 
39 Ibid. s. 108 
40 Rady, s. 33 
41 Ibid. s. 35 
42 Gutman, s. 33 
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ningen har drabbats hårt. Befolkningen har varit krigets själva drivkraft. Överallt pågick den 

serbiska ”etniska rensningen” som de flesta förklarar som specialuttryck för mord, våldtäkt 

och tortyr riktad mot muslimer och kroater. Folkomflyttningar utfördes mycket brutalt. Män-

niskorna mördades, misshandlades, torterades och deras egendom, plundrades och ofta brän-

des. Människor som har bott grannar eller har varit kamrater i hela sitt liv isolerades, våldtog 

och torterade varandra. Den mest vildsinta ”etniska reningen” av alla hade börjat i byarna och 

små städerna runt Banja Luka och Prijedor i bosniska Krajina.43 

 

Prijedor min hemstad – terrorns metropol utgjorde före kriget ett område av drygt 112 000 

invånare var 44 procent var muslimer, 42,5 procent var serber och 5,6 procent kroater.44 Un-

der maj 1992 från staden Prijedor och omkringliggande samhällen infördes en systematisk 

utrensning av muslimer. Människorna drevs på flykt, deporterades och fängslades. Elden hade 

förstört allt levande. Det är fortfarande kvar bara något enstaka serbiska hus eller kyrka, allt 

annat är rivet. Koncentrationslägren Omarska, Keraterm och Trnopolje var Republik Srpskas 

ansvar och deras upptäckt chockerade världen. I Omarska hölls tusentals muslimer och kroa-

ter fångna under fruktansvärda förhållanden som kostade många människor livet. Vi kan säga 

att Omarska blev symbolen för det etniska hatet under kriget i Bosnien. 

 

De flesta fångarna i Omarska var män. Om tortyr och mord i koncentrationslägren och mass-

våldtäkter på muslimska kvinnor och små flickor har berättats av en mängd överlevande. 

Omarska hade inget fångregister, men bevisen tyder på att Omarska vid varje tillfälle hade 

omkring 6 000 män och att många tusen blev brutalt mördade. Andra vittnesberättelse visar 

att i utrotningsläger Kereterm dödades mist 150 människor bara under en natt.45 

 

Trnopolje var först ett ställe där man riskerade att bli dödad, misshandlad, våldtagen och rå-

nad och sedanblev det ett ”mottagningscentrum”. Byar har försvunnit, städer tömts, männi-

skor försvunnit, och den enda gemensamma nämnaren är att de som borde känna till svaren är 

de som säger sig veta minst, ofta mindre än ingenting.46 Författare Wilhelm Agrell betonar i 

sin bok Från början för sent att vad som hände i Prijedor var varken något som kan betecknas 

som övergrepp eller krigsförbrytelser. Det var ett folkmord.47En FN - kommission slog fast i 

                                                 
43 Vulliamy, s. 115 
44 Agrell, Wilhelm, För början för sent, (Falun, 1994), 146 
45 Vulliamy, s. 135 
46 Agrell, s. 148 
47 Ibid. s. 149 
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en rapport 1993 att det enbart i Prijedor området finns 62 massgravar.48 En informations källa 

ger en uppgift att i Prijedors region har dödats upp till 30 000 människor.49 

 

Under 1992-94 i Republiken Srpska undanröjdes systematisk spåren av den muslimska kultu-

ren. Fram till sommaren 1995 höll serberna en tredjedel av territoriet i Kroatien och 70 pro-

cent av Bosnien.50 Våren 1993 utbröt krig mellan muslimer och kroater i södra och centrala 

Bosnien. Fram till oktober 1995 hade kroaterna återtagit alla områden i Kroatien utom en liten 

del vid gränsen med Serbien vilken är ännu inte löst. 

 

Med det så kallade Dayton-avtalets undertecknande 14 december, 1995 tog kriget i Bosnien 

och Hercegovina slut. Enligt avtalet skulle Bosnien försätta att vara en sammanhållen stat, 

bestående av två enheter, federationen Bosnien och Hercegovina samt den serbiska republiken 

Republika Srpska. Rörlighet skulle gälla för alla, alla flyktingar skulle kunna återvända hem, 

IFOR - en internationell fredsbevarande styrka skulle avvakta gränser mellan entiteter-

na.51Problemet med fredsprocessen är att politiska förändringarna i grannländer kommer att 

påverka Bosnien även i fortsättningen. Republika Srpska kommer att var under stort inflytan-

de från Belgrad (49 procent) samtidigt som kroater har inflytande från Zagreb (20 procent). 

Fredsprocessen är svår att helt genomföra i praktiken men alla hoppas att med den processen 

skulle dessa områden någorlunda normaliseras. 

Om krigsförbrytarna åtalas, om försonings process fungerar och om demokrati och mänskliga 

rättigheter införs i hela Bosnien på sikt, kan landet med tiden möjligen återförenas inifrån inte 

bara i teorin utan även i praktiken.52 

 

2.6 Konsekvenser av krig 

Drygt 2 miljoner människor har tvingats fly, 1 miljon av dem är internflyktingar inne i Bosni-

en. Före kriget levde 300 000 muslimer i den här halvan av Republika Srpska. Idag är 18 000 

kvar, övriga ersätts av lika många ”serbiska flyktingar”, 280 000.53 IFOR tror att det finns 6 

miljoner minor i Bosnien.54 Magnusson påpekar att enligt en grov beräkning är 200 000 män-

niskor döda eller saknade. Till det kommer 750 000 sårade och lemlästade och minst 20 000 
                                                 
48 http://www.jmk.su.se/global99/balkan/96/prijedor.html, 030311 
49 Gutman, s. 123 
50 Nordgren, Finn, Får man tycka om serber, (Finland, 1997), s. 10 
51 http://hem.passagen.se/senad/bih.html 030311 
52 Svanberg, Söhrman, 126 
53 Ibid. s. 20 
54 Nordgren, s. 10 
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våldtagna.55 Andra källa säger att totala antalet döda är inte känt men kan vara 200 000 till 

250 000 till slutet av juni 1993, över tio procent av den muslimska befolkningen.56 

 

Bosnien hade före kriget en unik bladning av arkitektur och kulturminnen från alla de religiö-

sa och kulturella traditionerna dessa är idag i stor omfattning förstörda. I Republik Srpska har 

det parallellt med folkmordet på bosniska muslimer ägt rum systematisk kulturmord. Medve-

tet är förstört Nationalbiblioteket med mängder av källor till den bosniska historien.57 Under 

kriget har det förstörts moskéer (de äldsta från 1500-talet), städer fick andra namn, broar för-

stördes. 

 

                                                 
55 Magnusson, s. 26 
56 Gutman, s. 35 
57 Svanberg, Söhrman, s. 122 
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3. Analys 

Vad som hände och varför det hände blir allt svårare att förstå för varje dag som går. För att 

kunna uppfatta krig som politisk eller religiös metod måste man göra en långsiktig analys. För 

att bättre förstå analysen följer här ett introducerande teoretisk avsnitt där centrala begrepp 

och resonemang diskuteras. Jag har valt att presentera olika tankar kring nationalism och et-

nisk rensning. Att introducera begreppet etnisk rensning faller sig naturligt eftersom nästan 

hela mitt arbete kretsar kring etnisk rensningsprocessen. Men att tala om etnisk rensning utan 

att samtidigt presentera begreppet nationalism skulle vara svårt, eftersom dessa båda begrepp 

hör ihop. Jag kommer att presenterar tankar och funderingar kring dessa två teman som var 

avgörande för krig i Bosnien. 

 

I den forna Jugoslavien har nationalism utvecklats särskilt negativt, jämfört med andra länder. 

All krigens grymhet, tragedi och etnisk rensnings form baserades ur nationalistiska grunder. 

Nationalism i mångkulturellt samhälle kan ses som relativt modern fenomen. Nationalism 

betyder politisk syn, som särskilt skarpt betonar nationalkänslan och nationalsträvandena. Den 

används av författare oftast med två olika betydelser. I positiv mening används den som na-

tionalkänsla, medan i negativ mening används den som nationell egenkärlek som lät övergår i 

diskriminering och aggression mot grannar.58 

 

Att känna stolthet över den egna gruppen eller nation är inget fel i sig utan det kan vara fel i 

nationalstatsprojekt som kan innehålla rad problematiska inslag som kan så fröet till diskrimi-

nering, förtryck och etnisk rensning. För makthungriga ledare är nationalism det enklaste 

verktyg att nå sina mål. Det bästa exempel på den situationen är dagens ”Jugoslavien”. Poten-

tialen för en nationalistisk katastrof var ingenstans större än i Bosnien och Hercegovina där de 

tre befolkningsgrupperna bodde blandade om varandra. Det är säkert att många Bosnier håller 

med att de var individ och medborgare i första hand och i andra hand muslim. Det skrämman-

de i kriget var att det var nationalitet som bestämde människans identitet och värde. 

 

Michael Ignatieff förklarar nationalism som en fiktion. Han säger att tro på de nationalistiska 

sagorna är att gömma en del av verkligheten.59 De nationalistiskt påverkade personerna hade 

en strävan att återskapa nationens storhet och skapade då en fantasi om det lidande folket som 

                                                 
58 Weston, Cullberg, Marta, Hur kunde det ske, Stockholm, 1994, s. 4 
59 Ignatieff, s. 41 
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skulle räddas. Sådana tänkande gör det möjligt för de personer och grupper som deltar i folk-

mord att uppfatta sig inte som mördare utan personer som utför en ”nödvändig rensningsupp-

gift” för att rädda den egna nationen.60 Den tanken var centralt i nationalistisk propaganda i 

Jugoslavien och den hade en mycket grundlig emotionell effekt. Historiska konflikter har 

medvetet speciellt förstärkts i propagandasyfte. Det är skrämmande att se hur människor i 

kriser kan vara lättpåverkade av nationalism och att dessa krafter att väcker starka känslomäs-

siga styrka. 

 

Den etniska rensningen är en taktik för folkomflyttning. Avsikten är att skapa etnisk rena om-

råden, vilket ändå inte lyckats så bra i etniska blandade Jugoslavien. ”Renhetstanken” är na-

tionalismens ide. Begreppet etnisk rensning är, fastslår konfliktforskaren och författaren Wil-

helm Agrell, vare sig en vetenskaplig eller juridisk term. Den används av journalister för att 

beskriva de systematiska övergrepp, det folkmord som pågick i skuggan av inbördeskriget i 

Bosnien och Hercegovina.61Etniska rensningen i Bosnien har skett i form av terror mot civil-

befolkningen för att skapa folkomflyttning. 

 

Det genomgående är just att man i detta vidriga krig har slagit till mot symboliska mål – mot 

kyrkor och historiska minnesmärken, mot kvinnor och barn, mot sjukhus, mot media – mot 

alla de grupper/mål som speciellt avses att skydda i ett krig enligt internationell lag!62 

 

De olika parterna har fört en medveten politik som gått ut på att skapa etnisk homogena om-

råden genom att fördriva människor som råkar tillhora ”fel” folkgrupp, och begreppet ”etnisk 

rensning” blev under 1992 allmängods i nyhetssändningar och politiska analys. Fenomenet är 

dock betydligt äldre och har observerats vid ett flertal tillfälle bland annat under 1900 talet.63 

Våldet i Bosnien är med andra ord i hög grad situationsbunden. Illdåden, massvåldtäkterna, 

dödsmisshandeln, tortyren, lägren och trakasserierna var inte en konsekvens av kriget utan allt 

ingick i själva syftet, den etniska rensningen. Enligt Magnusson var kriget i Bosnien ett ex-

empel på nationalism, en följd av nationsbildningsprocessens specifika karaktär på det syd-

                                                 
60 Ignatieff, s. 10 
61 Agrell, s. 55  
62 Ignatieff, s. 39 
63 Magnusson, s. 24 
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slaviska området.64 Med mål och metoder uppfyller ”etnisk rensning” kriteriet för folk mord 

som det definieras i International Genocide Convention.65 

 

Kriget i Bosnien skiljer sig i flera avseenden från vad man i allmänhet menar med modern 

krigstaktik. Vi kan konstatera att detta recept har använts många gånger världen över och det 

smärtsamma är att det alltid har fungerat. Svar på frågan om det är religiös krig är enkel. Vi 

kan säga att det var enbart en utlösande faktor. Konflikter inordnas lättare med religiösa orsa-

ker och oftast med religiös diskriminering. Det är bevisat att stater knappast går i ett blodig-

krig av religiösa skäl. Militärhistoriker Sue Mansfield med psykohistoriskt perspektiv hävdar 

att de psykologiska förklaringarna till krig ligger i människans oförmåga att acceptera att li-

vets villkor innefattar lidande och död.66 

 

När Bosnier säger att de tre folken levde tillsammans utan hänsyn till etnisk tillhörighet är det 

konstaterandet i huvudsak sant. Mer än vart fjärde äktenskap var blandat. Därför blir man 

förbannad när man reser kors och tvärs i Bosnien och ser hur människor lyckats slå sönder sin 

fina tillvaro totalt. Ett krig helt utan militär mening, inriktat på att göra landet obeboeligt för 

folk av den andra sorten.67 Kjäll Magnusson skriver att även om att alla stridande parter gjort 

sig skyldiga till allvarliga övergrepp har de serbiska motståndsrörelserna och arméförbanden 

utmärkt sig på ett särskilt sätt i synnerhet i krigets första period. Berättelser om övergrepp mot 

civila och rykten om koncentrationsläger började komma på ett relativt tidig stadium.68 

 

Det är säkert många som vill svar på fråga om människa är verkligen född aggressiv och mör-

dare. Man vill gärna tro att de kriminella yrkesmördare som blivit ”soldater” bär huvudansva-

ret för ogärningar, men erfarenheter visar att högst vanliga människor i en krigssituation kan 

göra sig skyldiga till ofattbara våldsdåd.69 

 

Palme anser att nästan vem som helst kan bli mördare, terrorist eller våldtäktsman. I krigstider 

har vanliga familjemedlemmar har förvandlats till mördare. Vi kan säga att detta påstående 

stämmer. Känslokalla ledare som piskar upp stämningen och utpekar medborgare att frukta 

                                                 
64 Ibid. s. 2 
65 Gutman, s. 35 
66 Karlsson, s. 88 
67 Norgren, s. 69 
68 Magnusson, s. 25 
69 Ibid. s. 36 
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för sin egen överlevnad är ett viktigt villkor. Sedan kommer personliga karaktärsdrag hos dem 

som ska utföra döden. Med lydighet inför makten och ekonomiska kollaps är bevisat att det 

inte är svårt att skapa mördare av lydiga och hårt arbetande män. Allt är underordnat den egna 

säkerhet och överlevnad. Med detta tankande blir begränsade och ersätts av impulsiva gär-

ningar.70 

 

Sigmund Freud beskriver i sitt arbete Masspsykologi och jag analys att det tycks vara lätt att 

utföra grymma handlingar när ledaren påtar sig, eller föreställs bära, det moraliska ansvaret. 

När den enskilde upplever sig befriad från ansvar sätts dennes moraliska föreställningar för-

vånande lätt ur spel.71 

 

Samliga källor visar att krigsförbrytare som genomförde gruppvåldtäkt, rånat och i många fall 

mördat en eller flera familjemedlemmar, förklarar sig genom att dessa handlingar var nödvän-

diga för den ”serbisk sakens skull”. Med detta fick de på sätt och viss en ny identitet som ”na-

tionens hjältar” därför att de dödade i det serbiska folkets namn. Under mördandet saknade 

offrens liv allt värde. Vi vill tro att mördarna, våldtäktsmän och mordfanatiker som dödar sina 

offer är ökända för dem men den kalla sanningen är att de ofta känner sina offer.72 Många 

muslimer har varit chockade över i vilken utsträckning grannar och vänner deltog i förföljelse 

av icke-serber. Kan en stor, nationell ide göra att man blundar för en orätt som begåtts mot en 

vän eller kollega?73 

 

3.1 Är det religionskrig? 

Många tror att det som pågick i Bosnien var ett religionskrig, medan andra försökte förklara 

krigen på enklare sätt där de pekar på historiska konflikter och ett urgammalt hat mellan ser-

ber, kroater och muslimer. 

 

Att Bosnien har en sådan religiöst blandad befolkningen har historiska skäl. Ortodoxt kristna 

och katoliker fanns redan på medeltiden i Bosnien. Ortodoxa kom i större omfattning under 

osmanska riket. Under samma tid de bosniska ortodoxa och katoliker övergick till islam och 

mer än hälften av bosnierna blev muslimer. Muslimerna i Bosnien var sunniter och kvinnans 

                                                 
70 Palme 
71 Igra, Ludvig, Den tunna hinnan, (Falun, 2001), s. 55 
72 Igra, s. 126 
73 Drakulic, s. 91 
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ställning har varit och är friare än i andra muslimska länder. De katoliker som stannade kvar 

efter den osmanska erövringen i Bosnien är kroatiska befolkningen i dagens Bosnien. Särskilt 

i Hercegovina är kroaterna är mycket starkt troende katoliker. Ortodoxa bosnierna redan un-

der osmanska riket tillhörde den serbisk-ortodoxa kyrkan och den är underordnad patriarken i 

Belgrad.74 

 

Från detta kan vi konstatera att serbisk-ortodoxa kyrkor är ”en nationell, serbisk kyrka” och 

under pågående konflikter hade spelat stor roll för den serbiska nationalismen. De andra mi-

noriteters grupper som har funnits i Bosnien är judar, ukrainare, albaner och zigenarna. Det är 

religiösa och med den följande kulturella skillnad som utgör den grundläggande gränsen mel-

lan de folkgrupperna. Sekularisering under de senaste 50 åren har varit utbrett och den har 

gjort att stor del av bosniska muslimer inte har varit troende muslimer och serber och kroater 

gick inte i kyrkan.75 Det är viktigt att poängtera att människor som har trott länge på det 

mångkulturella Bosnien har i och med krigets grymheter tvingats välja enbart det egna folket. 

 

Gutman beskrev Bosniska muslimer som mest stadsbor, lärare, läkare, småforettagare och 

bönder som knappast deltog i religiösa ceremonier och knappast som Mujahedinkämparna 

som serber kallade dem för.76 De bosniska muslimernas religiöse ledare Mustafa Ceric säger 

att muslimerna i det här landet inte förstår islam, de utövar inte islam, det är bara deras namn 

som är muslimska, och att de är det beror på tradition. Han påpekar att just nu är vi ”musli-

mer” därför att de inte tillät oss att vara bosnier. Och nu när vi är muslimer säger de allihop: 

det är en religiöstillhörighet, inte någon nationalitet, så att det inte räknas.77 

 

Han utpekar att gamla motsättningar inte var orsaken till krig. Serbien startade krig och ser-

bisk propaganda beskrev det som inbördeskrig trots att bara en sida hade vapen och stridande, 

eller etnisk kamp och till och med ett religiöst krig.78 

 

Författaren Kjäll Magnusson konstaterar att de religiösa institutionerna inte har varit ledande 

deltagare i den utveckling som ledde till krig. Författare poängterar att det är knappt korrekt 

att konflikten är främst ett resultat av starka religiösa motsättningar eller religiöst grundad hat. 

                                                 
74 Svanberg, Söhrman, s. 104 
75 Ibid. s. 104 
76 Gutman, s. 32 
77 Vulliamy, s. 92 
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Han betonar att det är också fel att förneka att det finns en förbindelse mellan religion och 

nationalism. Dels har politiska makthavare sökt stöd hos de olika samfund och försökt mani-

pulera de troende. Dels möter man inom olika samfund enskilda personer som har spelat en 

viktig roll under den etniska mobiliseringen. Magnusson menar att det snarare är exempel på 

en ideololigiserad form av nationalism än religiositet i djupare mening. Det är inte etnisk di-

stans eller hat som ledde till nationalism och konflikter utan tvärtom nationalism och krig som 

framkallade hatet.79 

 

Warren Christopher såg kriget i Bosnien som ”ett problem från helvetet” som bottnade i ur-

åldriga och därför olösliga historiska förklaringar till krigen.80 Författare Christian Palme i sin 

bok Om ondskan i vår tid konstaterar att det inte finns enkla historiska förklaringar till krigen. 

Enligt honom för historien inte krig – människor för krig och historien kan vara ett vapen i 

handen på krigare. Palme påpekar att det fanns en historisk fixering som låg som en ideolo-

gisk grund under krigen och detta var ett vapen och ett verktyg i den etniska propagandan och 

mobiliseringen, men inte alls ett utryck för verklig tolkning.81 Enligt Ed Vulliamy kriget i 

Bosnien var en smittohärd av bisarra allianser och alliansbyten på etnisk eller ideologisk 

grund.82 

 

Det är författare Finn Norgren som i sin bok Får man tycka om serber, kanske ger det enklas-

te svar på frågan. Han poängterar att i vanliga fall religionen utnyttjas för att starta krig och 

den har alltid varit en bra ursäkt för att ge sig på folk och länder. Men i Bosnien tas religionen 

så att säga retroaktivt på alla tre sidorna som skulle i efterhand bevisa de djupa klyftorna som 

ledarna ju måste hävda fanns i Bosnien.83 

 

Vi kan lugnt säga att ingen människa inte orkar hålla i minnet alla grymheter som ägt rum 

genom historien. Krig och den etniska rensningen var den logiska konsekvensen av presiden-

terna Tudjmans och Milosevics önska att dela upp Bosnien. I början påstod både politiker och 

folket att den orsaken var otänkbart. Det tåg lång tid innan Bosnien och hela värden förstod 
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att just detta verkligen var avsikten. Kriget är först ett frö, sedan ett skott och blir till sist en 

planta som blomstrar i oss alla.84 

 

3.2 De överlevandes liv 

Det finns få studier som visar hur människor mår psykiskt under ett pågående krig. Mänskliga 

lidandet har varit oerhört starka. Människor har blivit vittne till anhörigas död, massakrer eller 

våldtäckt. Alltid sådana upplevelser läder till ”posttraumatisk stress disorder”. Plötsliga spår 

av krig och död lämnar inte utrymme för det privata utan bara kamp för överlevnad. I detta 

krig har människor förlorat ord, vänner, söner, livskänsla.85 Man känner inte rädsla och panik 

man känner bar en tom håll i bröstet, maktlöshet och immunitet. Det var kriget som talade 

genom våra strupar, anklagade oss, reducerade oss till två motståndare, tvingade oss att för-

svara oss.86 Men varenda människa som traumatiseras måste lära sig att gå vidare trots sina 

personliga skador. Igra påpekar att det troligen gäller i lika hög grad offren som förövar. 

 

På frågan hur ska man lösa problemet i Bosnien är många som vill svar på. Detta gäller inte 

bara Bosnien och Hercegovina utan många andra länder i världen som är svårt härjade av 

krig. Om de etniska grupperna kan inte enas och lösa problemet snart kommer de att halka 

mer och mer efter. Människor som har mycket hat inom sig har svårt för rationellt civiliserat 

tänkande. 

 

Men även den geografiska måste man ha i åtanke. Bosnien har råkat tyvärr befinna sig mitt 

emellan Serbien och Kroatien. Daytonavtalet delade etnisk Bosnien och Hercegovina och den 

nuvarande kartan påminner lite om misslyckat pussel. Allt visar att Dayton avtalet är belöning 

åt Milosevic och Tudjman för alla år etnisk rensning och folk mord. Bosniska serber och den 

kroatiska staten har uppnått större delen av sina krigsmål. 

 

Om Dayton avtalet kommer att lyckas i stort beror på om de inblandade ger det en ärlig chans. 

Alla vet att de inte har fått riktig fred ännu men i alla fall år av Ickekrig. Vi kan inte glömma 

att fortfarande är väpnade styrkor (SFOR) som upprätthåller lugnet i Bosnien. Landet har inte 

ännu en självständig demokrati. Alla flyktingar kan inte fortfarande återvända i etnisk rensade 

områden. 

                                                 
84 Drakulic, s. 53 
85 Drakulic, s. 65 
86 Ibid. s. 45 
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Som sagt finns ingen enkel lösning på problem i Bosnien. Men å andra sidan man borde ha 

gjort en helhetslösning för Balkan som kunnat minimera riskerna för kriget. Försoning med 

den mörka historia måste ske, vilket är svårt. Jag hoppas innerligt att de kommer i alla fall att 

accepterar varandra och försöker leva ihop som normala civiliserade människor. Livet måste 

en dag bli någorlunda normalt igen, det finns faktiskt inget alternativ. Men det kommer att ta 

mycket lång tid. Jag hoppas att i alla fall våld och grymheter blir så snart som möjligt histo-

riska begrepp. 

 

Vittnesmålen om vad som pågick kom tidigt men omvärlden var ovillig att göra något åt det-

ta. Men alla vet att med världens hjälp kunde man förhindra kriget, lägren behövde aldrig ha 

blivit verklighet och alla de hundratusentals liv kunde ha sparats. 

 

Alla vet att människor begår brott och inte staten. Skyldiga skulle straffas och med detta hela 

sanningen komma fram. Det är klart att alla vet vad som hänt och fortfarande händer, men de 

flesta vill inte tala om det. Fred och försoning är kanske den viktigaste anländning till ett rätt-

visa i Hagdomstolen. Det är en både krävande och lång process som man inte kan åstadkom-

ma snabbt men vi hoppas att det ger ett lyckat resultat. 
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4. Avslutande diskussion 

Orsakerna till det grymma kriget i Bosnien är många men främst historiska och nationalistis-

ka. Syfte med mitt arbete har varit att undersöka och ge en historisk förklaring till Europas 

största tragedi sedan andra världskriget. Vidare behandlas de faktorer som bidrog och var av-

görande till Jugoslaviens upplösning och till krigsutbrottet. Därefter analyseras krigens modul 

och roll i försöket att mobilisera nationalism och etnisk rensning. Undersökning har gett in-

blick i vad krig innebär för människor i ett modernt samhälle. 

 

Analysen visar att krig inte var alla mot alla eller något religiös krig, utan det handlar om na-

tionalismen, den starkaste smittan i den moderna historien. Jugoslavisk nationalitets krig kan 

inte bara betraktas som ett utslag av tillfällig oordning eller brist på information utan som pla-

nerad nationalideologiprocess. Den politiska utvecklingen och det politiska livet har domine-

rat av Slobodan Milosevic och nationalistiska drömmen om att återförena serberna inom en 

stat. Det fungerade även som anledning till krig och serbernas ”sjuka” drömmen kunde upp-

nås bara genom tvångsfolkomflyttning och etnisk rensning. 

 

Analysen ger en bild på nödvändiga bakgrundens historia som visar orsakerna till kriget i 

Bosnien och förklaringar till grymheterna under krigen. Man måste presentera en viss grad av 

dessa faktorer för att förstå den riktiga syfte. 

 

Andra delen visar hur med krig i Bosnien och Hercegovina och etnisk rensning hundratusen-

tals människor brutalt misshandlades, våldtogs, plundrades, fångades och mördades för att de 

tillhörde fel etnisk grupp. Genom vittnes berättelser har visat sig att kombination av våld och 

fisisk och psykisk förnedring ingick i själva syftet, den etnisk rensning. I efterhand är det 

omöjligt att ens på ett ungefär ange hur stor omfattning denna etniska terror hade. 

 

Alla som är skyldiga till illgärningar skulle ha straffats och med detta slippa upprepningar på 

liknande vansinne. Människans bakgrund och tillhörigheter till en vis religion, etnisk grupp 

eller klass borde inte leda till utanförskap i samhället. Jag hoppas innerligen att fredsproces-

sen skulle lyckas och att människor ska ha rätt att vara olika, men jämlika och respekterade 

Bosnisk samhällsmedborgare. 
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1. Inledning

Vår moderna värld präglas av stora flyktingrörelser. Inget tyder på att dessa förflyttningar kommer att minska under de närmaste månaderna. Dagens situation tyder på att möjligheten till ett liv i fred kan vara ett lockande mål för varenda människa på den här jorden. Balkans historia är lång och präglad av krig. Jugoslaviens sönderfall är Europas största tragedi sedan andra världskriget. Systemets karaktär och ideologiska skillnaderna gjorde att det var omöjligt att genomföra de politiska fredliga lösningarna. Gamla konflikter blev plötsligt betydelsefulla i ett nytt politisk spel.

Vad visste jag om det hat, den rivalitet och den blodspillan som historien igenom splittrat balkanfolken.


Konflikter i forna Jugoslavien har varit föremål för stor uppmärksamhet under det sista årtiondet. Kriget har väckt förvirring och hat. Inbördeskriget i Bosnien kan nog sägas vara ett av de mest brutala som någonsin ägt rum. Civilbefolkningen i högsta grad har drabbats i form av folkmord och etnisk rensning. För varje dag som går blir döden, misshandel, våldtäckt, tortyr och koncentrationsläger alltmer väldokumenterade i Bosnien.

Som förklaring till kriget talas ibland om sekelgammalt hat som efter socialismens fall har brutit fram med full kraft, eller om aldrig helt läkta sår efter andra världskriget. Men bevisen pekar mot planerat folkmord på bosniska muslimer och kroater. Ingen skulle vara så naiv att tro att förbrytelser som de i Jugoslavien aldrig kommer att ske igen.

1.1 Syfte

Många söker förklaringar till grymheterna under krigen i forna Jugoslavien. Verkligheten är inte så enkel och därför är det inte viktigt att inte dela in den i rätt och fel, utan att förstå sammanhanget. Klar bild bakom krigets mörka murar och förvirring är den frågan som ska undersökas närmare i denna uppsats. Syftet med uppsatsen är att ge en historisk förklaring till krig och att se om krigets beteende var religiös. Man kan inte utesluta förklaringar till grymheterna under krigen och människans mående.

1.2 Bakgrund


Krigshändelserna i de länderna som tidigare var delrepubliker i Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien har lett till att flera miljoner människor har lämnat sina hem och sökt skydd i närområdet eller i andra länder, i första hand i Europa.

Striderna som bröt ut var en av konsekvenserna av motsättning mellan de bosniska serber, kroater och muslimer som sedan första världskriget slut har ingått i Jugoslavien. Under Titos styre tiden lyckades man lägga gammalt ovänskap åt sidan och det enda man såg var gemenskapen med de andra. Men när Tito dog avslöjades oavgjorda problemen. Om de problemen kommer jag att presentera vidare i uppsatsen. För att Jugoslavien skulle kunna fortsätta att existera behövde landet en den lika stor ledare som Tito. I denna tid av kris kom landets extrema grupper fram i ljuset. Med detta problemen och den nationalistiska gruppens ide blommade de gamla konflikterna helt plötsligt. En del ville ha självstyre andra ville ha bort kommunisterna och konflikten var ett faktum. Etnisk rensning blev en realitet och folkomflyttning utfördes omänskligt. Resultatet blev ungefär en kvart miljon döda.

Med Dayton-avtalets undertecknande 14 december, 1995 tog kriget i Bosnien i Hercegovina slut. Enligt avtalet skulle Bosnien fortsätta att vara en sammanhållen stat, men nu bestå av två enheter, federationen Bosnien och Hercegovina samt den serbiska republiken Republika Srpska.


Att fly från ett krigshärjat hemland är självklart en svår situation för den drabbade och lika svårt är det at att återvända. Men samarbete mellan befolkningsgrupper i de drabbade områdena är enda möjligheten till hållbar fred.

1.3 Metod

Arbetet har genomförts för det mesta med hjälp av litteratur och relevant forskning på området. Att jag själv är född i Bosnien och är vittne till mord i min hemstad Prijedor, kan ses som både positivt och negativt. Den positiva sidan är att jag kanske blev mer avslappnad under skrivningen på grund av att jag känner till fakta. Men dessa fakta kan ha en nackdel också. Väldigt många frågor berörde personliga erfarenheter och upplevelse. Kanske skulle mina svar ha blivit rikare om jag inte har varit insatt i situation.

Jag ska använda mig av metoden som syftar anläggning till Bosnien och som kommer att belysas historisk. I min kartläggning går jag från Ingvar Svanberg och Ingemar Söhrmans samlade bilder av ländernas historia, självständighetsrörelse och religion. Jag har även inspirerats av Ed Vulliamys ögonvittnesskildring av den mest brutala terrorn i Europa samt av Roy Gutmans bok Vittne till folkmord. Slavenka Drakulics bok om livet och kriget var väldigt uppmuntrande under arbetets gång.

1.4 Disposition


Mitt arbete bygger huvudsakligen på litteraturläsning. Den består av två delar. Dels teoretisk del, där jag tar upp relevant fakta och teori kring Balkans historia och teori kring religion och krig. Dels en analysdel, där jag tar upp begreppen nationalism och etnisk rensning. Och senare behandlar jag och diskuterar resultat inom krigs drabbade område. I slutet presenterar jag en avslutande diskussionen med personlig reflektion.

Kart Forna Jugoslavien



Kart Bosnien och Hercegovina efter Dayton avtalet




2. Balkans blodiga historia


Balkan har under år hundraden har varit skådeplats för krig, ockupationer och mänskliga lidande. Gränserna har ändrats flera gånger. Balkan är mycket blandad med sina olika folkslag och kulturer. För att förstå vad som hände är det viktigt att känna till bakgrunden och historien.


Bosnien


På 500- och 600- talen e. Kr. invandrade slaverna till landet kring floden Bosna, och de uppkallade landet efter den. Från 1100-talets slut framträdde under ban Kulin en självständigt bosnisk stat.
 Under Tvrtko I var Bosnien ett av de mäktigaste rikena på Balkan. Bogomoilismen var ”statsreligion” i Bosnien. ”Bosniska kristna” lyckades inte motstå trycket från det osmanska riket och de erövrade Bosnien 1463. Den Osmanska tiden innebar en grundlig omgestaltning av landet, speciellt genom den omfattande islamiseringen och det stora kulturella inflytandet från Orienten.
 Turkarna uppfattade samhälle, kultur och religion som en enhet där allt var underställt den islamiska lagen. Vid den osmanska tidens slut var landet fattigt och outvecklat med starka sociala motsättningar mellan en muslimsk överklass och en undertryckt kristen bondebefolkning.


Efter Berlinkongressen 1878 ockuperades Bosnien-Hercegovina av Österrike-Ungern. Gränserna mellan det Habsburgska riket och det Osmanska gick i stort sätt längs nuvarande Bosniens nord och västgräns. De gränserna var grundläggande för islams utbredning på Balkanhalvön. Anledningen till att Bosnien under Berlinkongressen övergick till Österrike-Ungern var framför allt Bismarcks önskan att förhindra Serbien att expandera ända ut till Adriatiska havet.
 Under den habsburgska tiden gällde religionsfrihet.


Först i slutet av 1800-talet när modern serbisk och kroatisk nationalism började göra sig gällande i Bosnien ställdes de serbokratisktalande muslimerna inför kravet att indetifiera sig även i nationell mening. Under den österrikiska tiden försökte myndigheterna förenkla begreppet bosnjaker.

Politiken hade ingen större framgång på grund av att för de ortodoxa och katolska folkgrupperna redan hade ett kroatisk respektive ortodoxa alternativ medan den islamiska identiteten var naturliga för muslimerna.
 Sekulariseringen och europeiseringen efter 1878 gjorde de bosniska muslimerna till bosnier/ bosnjaker snarare än till muslimer.


Serberna hade fått sin självständighet 1878 och redan i slutet av 1800-talet var Serbien och Montenegro självständiga kungariken. De ville skapa ett större land och det berodde bland annat på att det bodde många serber i område som behärskades av Österrike-Ungern. Detta gällde särskilt Bosnien-Hercegovina och östra Kroatien.
 Serbiska aktivister och andra slaviska nationalister förespråkade en gemensam sydslavisk stat medan andra ville skapa flera självständiga stater. Detta gällde speciellt slovener och kroater som misstänkte att serberna skulle bli för dominerande i en gemensam stat.
 Trots alla motsättningar var alla överens om att det slaviska folket måste få rätt att styra sig själva. Under balkankriget 1912-13 trängdes turkarna tillbaka ännu mer. Utgången av kriget hjälpte Serbien vinna land och dess yta fördubblades nästan. Men en stor del av Balkan-halvön behärskades fortfarande av Österrike-Ungern.


2.1 Första världskriget

Skotten i Sarajevo blev inte bara början till ett krig på Balkan utan början till ett öppet krig mellan den tidens stormakter i Europa. Ryssland som stod på Serbiens sida anfölls av Tyskland som stödde Österike-Unger. Tyskland inledde samtidigt krig mot Storbritannien och Frankrike. Med första världs krigs slut 1918 hade både Turkiet och Österrike-Ungern förlorat. Serberna var starkast på den tiden och med slovener och kroater skapade de ett slavisk kungarike 1918. Den nya staten kallades först för serbernas, kroaternas och slovenernas kungadöme.1929 fick det namnet Jugoslavien.
 Bosnien ingick i det centraliserade kungariket och styrdes av en i huvudsak serbisk byråkrati och existerade inte som administrativ enhet. Endast serber, kroater och slovener erkändes som nationer. Bosnier erkändes inte som ett eget folkslag, men tvingades aldrig att välja mellan att deklarera sig som serber eller kroater.


Redan från första början uppstod starka spänningar mellan de olika folkgrupperna i landet. Serberna såg muslimerna som ett huvudhinder för att förena Bosnien med Serbien. Serberna ville en stark centralmakt medan kroater föredrog självstyre för varje folkgrupp, d. v s ett federalt system.
1931 förlorade muslimerna sin religiösa självständighet och när andra världskriget bröt ut vägrade serber och kroater att erkänna en muslimsk identitet.
 Kroatien blev självständig 1939. I det ingick delar av Bosnien-Hercegovina med stor kroatisk befolkning. Denna uppgörelse (Sporazum) mellan serbiska och kroatiska politiker skedde helt över huvudena på de bosniska muslimerna. Det kan misstänkas att Tudjman och Milosevic har haft Sporazum i tankarna när de har diskuterat en delning av Bosnien mellan sig.


2.2 Andra världskriget


Andra världskriget var en katastrof för Bosnien-Hercegovina. Bosnien-Hercegovina tillhörde då Hitlers fascistiska kroatiska lydstat, Ustasjarörelse. De utsatte de serbiska, zigenska och judiska befolkningsgrupperna i Kroatien och Bosnien för folkmord. Dom försökte rekrytera frivilliga bosniska muslimer men de flesta soldater tvångsrekryterades. Ledande bosnisk muslimska intellektuella tog offentligt avstånd från Ustasjas folkmords politik.


Ustasjaledare Ante Pavelic försökte få över muslimerna på sin sida medan den nationalistisk serbisk ledare Draze Mihajlovic förespråkade redan då ett etnisk rent Stor-Serbien, där ”den muslimska närvaron i Bosnien och Sandzak skulle städas bort.” 50 000 muslimer beräknas ha dödats av tjetniks under kriget och 350 000 människor fördrevs.


Många muslimer anslöt sig till de kommunistiska partisanerna (som leddes av Josip Bros Tito) för att slåss mot den tyska ockupationen. Med detta behövde de inte deklarera sig som antingen serber eller kroater. Kommunistpartiet hade redan 1928 erkänt muslimerna som en särskild folkgrupp och uppmuntrade muslimerna under kriget. De svåraste partisanstriderna utkämpades just i Bosniens muslimska områden och det federala Jugoslavien utropades i Jajce 1943.
 Republiken Bosnien-Hercegovina grundades 1943 och det fastslogs: ”Bosnien-Hercegovina är varken serbiskt, kroatiskt eller muslimskt utan samtidigt serbiskt, kroatiskt och muslimskt.”


2.3 Efterkrigstiden


Bosnien-Hercegovina blev efter kriget en av de sex delrepublikerna med i stort sätt samma gränser som före 1918. Serber, kroater och muslimer blev bara formellt likställda i republikens konstitution. Bosniska muslimer i Titos Jugoslavien placerade sig på flera sätt i en särställning. Muslimerna erkändes inte som en nation. De hade möjlighet att deklarera sig som ”serbisk muslim”, ”kroatisk muslim” eller ”nationellt obestämd muslim”. Men deras situation förbättrades något under 50-talet och räknades som ”obestämd jugoslaven”. Under 60-talet fick muslimerna ökat inflytande och räknades som ”muslimer – etnisk tillhörighet”.
 1968 erkändes de bosniska muslimerna som en nation. 1971 bekräftades detta med erkännande på det federala planet och för det första gången fanns kategorin ”Muslimer” i nationell mening.


Kommunistpartiet ville genom valet av beteckningen muslim, neutralisera islam politiskt men effekten blev snarast den motsatta. Det bosniska samhället moderniserades mer och mer och kom in kontakt med industrialiserad och urban miljö. Flera skaffade sig hög utbildning. Av de fyra miljoner som 1981 levde i Jugoslavien lät två miljoner registrera sig som ”Muslimani” som uttryck för nationalitet. Muslimernas antal i Bosniens kommunistparti nästan tredubblades under denna tid.
Skillnad mellan etniska och religiösa muslimer accepterades dock inte av det religiösa ledarskapet. Men de troende själva gjorde inte denna skillnad mellan religion och nation utan begreppet nation symboliserade båda dessa element


Josip Bros Tito var kommunist och ville bygga upp ett socialistiskt samhälle och bevara landets oberoende. I början var Tito framgångsrik och det viktigaste inslaget var att varken kapitalägarna eller staten drev företagen utan inflytande från de anställda. Hela beslutprocessen var regionbunden.
 Samtidigt växte på nytt motsättningarna mellan synsättet att styra landet mellan serber och de övriga. Självständighetsrörelsen i Slovenien och Kroatien ville styra sitt land själva och att till och med få bilda självständig stat men alla de tankar slogs ner.


Tito brukade sin makt genom att kombinera skräck och hot med appeller om ”broderskap och enighet” riktade till etniska grupper.
 Han hade hoppats att rikedomen skulle läka de gamla såren och människorna skulle sluta tänka på sig som serber, kroater och muslimer. Kontakterna med omvärlden och tiden visade att landet inte var så blomstrande som omgivningen trodde. Landet hade en negativ tillväxtkurva med hög inflation. Jugoslavien behövde förändringar men fri val saknades. 1980 dog Tito och då kom dessa problem fram.


2.4 Orsaken till kriget

Om Jugoslaviska sönderfall, dess orsaker och blodiga efterspel har skrivits mycket. Många har lagt mycket arbete att lägga fram bevis och analysera orsakerna till kriget. Med de ekonomiska problemen förlorade många människor tron på regeringen och det politiska systemet. Det ställdes större krav på förändringarna. Många ville ha bort kommunisterna och jugoslaviska federationen. Knappt efter Titos död utbröt revolt i Kosovo med krav på att regionen skulle få status som republik. I Kosovo bodde 90 procent muslimska albaner och bara 10 procent serber. Som följd av oroligheterna utvandrade mer än 50 000 serber från Kosovo.


Kosovo var alltid en speciell plats av betydelse för serberna.1389 besegrades serber av turkarna på Trastfältet i Kosovo och de var rädda att det skulle upprepas. Serberna var oroliga att befolkningen i Kosovo skulle kunna slå sig samman med det grannlandet Albanien.
 Slobodan Milosevic var ordförande i det serbiska kommunistpartiet och 1989 blev han president i Serbien.
Enligt Milosevic provinserna Kosovo och Vojvodina var inte fullvärdiga republiker. Han betonade att de hörde ihop med Serbien och det serbiska folket skulle skyddas.


På 600-årsdagen av slaget vid Trastfältet organiserade Milosevic demonstrationer som protesterade mot påhittade albanska övergrep mot serbiska befolkningen. Med Milosevics nationalistiskpolitiska spel hade de provinserna tvingats in i Serbien igen.
 Milosevic lyckades snabbt sprida nationalism i hela Jugoslavien. Han framträdde som en serbisk frälsargestalt och spelade skickligt på serbernas rädsla och gemensamma upplevelse av att ständigt vara offer. Författare Ed Vulliamy påpekar i sin bok Vanvettets triumf att det serbiska folk har presenterats som historiens offer, erövrat av turkarna och kroater, förödmjukat av den ateistiska kommunismen och nu i hjärtat av Europa, hotat av ett islamiskt helig krig.


Christian Palme menar i sin bok Om ondskan i vår tid att den makthungriga och politisk halvbildade Milosevic knappast kände personlig ilska och hämndbegär över det händelse 1389 men att det var ett bra verktyg för att hetsa serberna till krig.
 Roy Gutman poängterar i sin bok Vittne till folkmord att det är bara mest primitiva tänkare kunde rättfärdiga ett angrepp på muslimer som betalning för trettonhundratalets förlust.


Andra republikerna blev rädda för den serbiska makten och därför höll de än hårdare fast vid sina egna rätigheter. 1990 vann nationalister alla val i republikerna. I det bosniska valet röstade 80 procent på nationellt orienterade partier. Med några misslyckade politiska kompromisser förklarade Slovenien och Kroatien sig självständiga i juni 1991. Makedonien gjorde samma sak i slutet av året.
 Den utvecklingen ledde fram till inbördeskriget 1991.
 Det har visat sig att Milosevic var beredd att lämna Slovenien i fred.10 procent serber i Kroatiens var bosatta i östra Slovenien och Krajina.1991 höll serberna i Krajina ett eget folk omröstning och beslöt att lämna Kroatien.
Republikernas självständigheter ledde till att jugoslaviska arme blev nästan helt serbisk. Man kan i grova drag säga att Milosevic inte kunde strunta i serber i Krajina ”som säkert ville ansluta sig till Serbien” och nyvalde kroatisk president Tudjman ville inte lämna bort en bit av Kroatien. På så sätt var kriget oundvikligt.

I augusti 1991 hade den ”jugoslaviska” arme har börjat en offensiv mot Kroatien som då var illa förberett för angrepp. Resultat var stora förluster i människoliv och förstörda städer utan någon militär betydelse. I januari 1992 gick kroatisk regering med på en eld -upphör avtal och 30 procent av Kroatien övergick till serbisk ockupation. Serberna inledde direkt ”etnisk rensning”.


Samtidigt har serbisk och kroatisk nationalism spridit sig bland bosniska serber och kroater. De utnyttjade situation och anklagade det muslimsk-nationella partiet som religiös, fundamentalistisk och antiserbisk. I oktober 1991 Bosnien förklarades neutralitet mellan Kroatien och Serbien.
 Serberna kunde konstatera att muslimerna skulle försvinna och med detta själva iden om Stor-Serbien samtidigt som kroater ville dela på Bosnien och Hercegovina.

I april 1992 förklarades Bosnien och Hercegovina självständigt. Serber utropade då en helt självständig serbisk republik i Bosnien med huvudstaden i Sarajevo (30 procent serber).
 Under ledningen av Radovan Karadzic skulle det ingå två tredje delar av Bosnien och Hercegovina. Utan någon hänsyn till regeringen i Sarajevo började serber ta kontroll över det territorium och i april 1992 Bosnien var i fullt krig.
 Idag vet vi att det hela slutade i en katastrof.


2.5 Krig i Bosnien


Krig i Bosnien utspelades i vår tid i det moderna Europa. Enligt all information och alla berättelser var kriget inte bara ett inbördeskrig som utkämpades mellan de olika befolkningsgrupperna utan ett extremt brutalt angrepp mot civila. Karadzic har fått hjälp från den serbiska jugoslaviska arme och den verkliga makten hade Milosevic. Serbien drog ”på papperet” tillbaka jugoslavisk arme från Bosnien men minst 80 000 man övergick till i Republik Serbisk arme under ledning av Ratko Mladic. Serbernas mål var en serbisk republik i Bosnien vilken skulle anslutas till Serbien och bilda en korridor genom den norra delen av republiken som skulle fästa ihop de delar i Kroatien som redan var ockuperade av serber.


I Sarajevo satte hundratusentals människor instängda i källarnas skyddsrum. Den serbiska republiken i Bosnien var helt stängd för journalister och frivilligorganisationer som övervakar mänskliga rättigheter. Striderna har i stor utsträckning förts genom artilleribeskjutning och med flygbombardemang. Den serbiska arme började bomba Sarajevo och drev en blixtkampanj för ett streck land längs floden Drina vilken utgör gränsen mellan Serbien och Bosnien. Därefter fortsatte man att erövra en landets bit tvärs norra Bosnien, som förbidning mellan Belgrad med Banja Luka.


Den avskurna Sarajevo och de likaså avskurna enklaverna i norr och öster om Bosnien gav upphov till en flyktingvåg. Det mest tydligt med kriget i Bosnien är att särskilt civilbefolkningen har drabbats hårt. Befolkningen har varit krigets själva drivkraft. Överallt pågick den serbiska ”etniska rensningen” som de flesta förklarar som specialuttryck för mord, våldtäkt och tortyr riktad mot muslimer och kroater. Folkomflyttningar utfördes mycket brutalt. Människorna mördades, misshandlades, torterades och deras egendom, plundrades och ofta brändes. Människor som har bott grannar eller har varit kamrater i hela sitt liv isolerades, våldtog och torterade varandra. Den mest vildsinta ”etniska reningen” av alla hade börjat i byarna och små städerna runt Banja Luka och Prijedor i bosniska Krajina.


Prijedor min hemstad – terrorns metropol utgjorde före kriget ett område av drygt 112 000 invånare var 44 procent var muslimer, 42,5 procent var serber och 5,6 procent kroater.
 Under maj 1992 från staden Prijedor och omkringliggande samhällen infördes en systematisk utrensning av muslimer. Människorna drevs på flykt, deporterades och fängslades. Elden hade förstört allt levande. Det är fortfarande kvar bara något enstaka serbiska hus eller kyrka, allt annat är rivet. Koncentrationslägren Omarska, Keraterm och Trnopolje var Republik Srpskas ansvar och deras upptäckt chockerade världen. I Omarska hölls tusentals muslimer och kroater fångna under fruktansvärda förhållanden som kostade många människor livet. Vi kan säga att Omarska blev symbolen för det etniska hatet under kriget i Bosnien.

De flesta fångarna i Omarska var män. Om tortyr och mord i koncentrationslägren och massvåldtäkter på muslimska kvinnor och små flickor har berättats av en mängd överlevande. Omarska hade inget fångregister, men bevisen tyder på att Omarska vid varje tillfälle hade omkring 6 000 män och att många tusen blev brutalt mördade. Andra vittnesberättelse visar att i utrotningsläger Kereterm dödades mist 150 människor bara under en natt.


Trnopolje var först ett ställe där man riskerade att bli dödad, misshandlad, våldtagen och rånad och sedanblev det ett ”mottagningscentrum”. Byar har försvunnit, städer tömts, människor försvunnit, och den enda gemensamma nämnaren är att de som borde känna till svaren är de som säger sig veta minst, ofta mindre än ingenting.
 Författare Wilhelm Agrell betonar i sin bok Från början för sent att vad som hände i Prijedor var varken något som kan betecknas som övergrepp eller krigsförbrytelser. Det var ett folkmord.
En FN - kommission slog fast i en rapport 1993 att det enbart i Prijedor området finns 62 massgravar.
 En informations källa ger en uppgift att i Prijedors region har dödats upp till 30 000 människor.


Under 1992-94 i Republiken Srpska undanröjdes systematisk spåren av den muslimska kulturen. Fram till sommaren 1995 höll serberna en tredjedel av territoriet i Kroatien och 70 procent av Bosnien.
 Våren 1993 utbröt krig mellan muslimer och kroater i södra och centrala Bosnien. Fram till oktober 1995 hade kroaterna återtagit alla områden i Kroatien utom en liten del vid gränsen med Serbien vilken är ännu inte löst.


Med det så kallade Dayton-avtalets undertecknande 14 december, 1995 tog kriget i Bosnien och Hercegovina slut. Enligt avtalet skulle Bosnien försätta att vara en sammanhållen stat, bestående av två enheter, federationen Bosnien och Hercegovina samt den serbiska republiken Republika Srpska. Rörlighet skulle gälla för alla, alla flyktingar skulle kunna återvända hem, IFOR - en internationell fredsbevarande styrka skulle avvakta gränser mellan entiteterna.
Problemet med fredsprocessen är att politiska förändringarna i grannländer kommer att påverka Bosnien även i fortsättningen. Republika Srpska kommer att var under stort inflytande från Belgrad (49 procent) samtidigt som kroater har inflytande från Zagreb (20 procent). Fredsprocessen är svår att helt genomföra i praktiken men alla hoppas att med den processen skulle dessa områden någorlunda normaliseras.

Om krigsförbrytarna åtalas, om försonings process fungerar och om demokrati och mänskliga rättigheter införs i hela Bosnien på sikt, kan landet med tiden möjligen återförenas inifrån inte bara i teorin utan även i praktiken.


2.6 Konsekvenser av krig

Drygt 2 miljoner människor har tvingats fly, 1 miljon av dem är internflyktingar inne i Bosnien. Före kriget levde 300 000 muslimer i den här halvan av Republika Srpska. Idag är 18 000 kvar, övriga ersätts av lika många ”serbiska flyktingar”, 280 000.
 IFOR tror att det finns 6 miljoner minor i Bosnien.
 Magnusson påpekar att enligt en grov beräkning är 200 000 människor döda eller saknade. Till det kommer 750 000 sårade och lemlästade och minst 20 000 våldtagna.
 Andra källa säger att totala antalet döda är inte känt men kan vara 200 000 till 250 000 till slutet av juni 1993, över tio procent av den muslimska befolkningen.


Bosnien hade före kriget en unik bladning av arkitektur och kulturminnen från alla de religiösa och kulturella traditionerna dessa är idag i stor omfattning förstörda. I Republik Srpska har det parallellt med folkmordet på bosniska muslimer ägt rum systematisk kulturmord. Medvetet är förstört Nationalbiblioteket med mängder av källor till den bosniska historien.
 Under kriget har det förstörts moskéer (de äldsta från 1500-talet), städer fick andra namn, broar förstördes.

3. Analys


Vad som hände och varför det hände blir allt svårare att förstå för varje dag som går. För att kunna uppfatta krig som politisk eller religiös metod måste man göra en långsiktig analys. För att bättre förstå analysen följer här ett introducerande teoretisk avsnitt där centrala begrepp och resonemang diskuteras. Jag har valt att presentera olika tankar kring nationalism och etnisk rensning. Att introducera begreppet etnisk rensning faller sig naturligt eftersom nästan hela mitt arbete kretsar kring etnisk rensningsprocessen. Men att tala om etnisk rensning utan att samtidigt presentera begreppet nationalism skulle vara svårt, eftersom dessa båda begrepp hör ihop. Jag kommer att presenterar tankar och funderingar kring dessa två teman som var avgörande för krig i Bosnien.

I den forna Jugoslavien har nationalism utvecklats särskilt negativt, jämfört med andra länder. All krigens grymhet, tragedi och etnisk rensnings form baserades ur nationalistiska grunder. Nationalism i mångkulturellt samhälle kan ses som relativt modern fenomen. Nationalism betyder politisk syn, som särskilt skarpt betonar nationalkänslan och nationalsträvandena. Den används av författare oftast med två olika betydelser. I positiv mening används den som nationalkänsla, medan i negativ mening används den som nationell egenkärlek som lät övergår i diskriminering och aggression mot grannar.


Att känna stolthet över den egna gruppen eller nation är inget fel i sig utan det kan vara fel i nationalstatsprojekt som kan innehålla rad problematiska inslag som kan så fröet till diskriminering, förtryck och etnisk rensning. För makthungriga ledare är nationalism det enklaste verktyg att nå sina mål. Det bästa exempel på den situationen är dagens ”Jugoslavien”. Potentialen för en nationalistisk katastrof var ingenstans större än i Bosnien och Hercegovina där de tre befolkningsgrupperna bodde blandade om varandra. Det är säkert att många Bosnier håller med att de var individ och medborgare i första hand och i andra hand muslim. Det skrämmande i kriget var att det var nationalitet som bestämde människans identitet och värde.


Michael Ignatieff förklarar nationalism som en fiktion. Han säger att tro på de nationalistiska sagorna är att gömma en del av verkligheten.
 De nationalistiskt påverkade personerna hade en strävan att återskapa nationens storhet och skapade då en fantasi om det lidande folket som skulle räddas. Sådana tänkande gör det möjligt för de personer och grupper som deltar i folkmord att uppfatta sig inte som mördare utan personer som utför en ”nödvändig rensningsuppgift” för att rädda den egna nationen.
 Den tanken var centralt i nationalistisk propaganda i Jugoslavien och den hade en mycket grundlig emotionell effekt. Historiska konflikter har medvetet speciellt förstärkts i propagandasyfte. Det är skrämmande att se hur människor i kriser kan vara lättpåverkade av nationalism och att dessa krafter att väcker starka känslomässiga styrka.

Den etniska rensningen är en taktik för folkomflyttning. Avsikten är att skapa etnisk rena områden, vilket ändå inte lyckats så bra i etniska blandade Jugoslavien. ”Renhetstanken” är nationalismens ide. Begreppet etnisk rensning är, fastslår konfliktforskaren och författaren Wilhelm Agrell, vare sig en vetenskaplig eller juridisk term. Den används av journalister för att beskriva de systematiska övergrepp, det folkmord som pågick i skuggan av inbördeskriget i Bosnien och Hercegovina.
Etniska rensningen i Bosnien har skett i form av terror mot civilbefolkningen för att skapa folkomflyttning.

Det genomgående är just att man i detta vidriga krig har slagit till mot symboliska mål – mot kyrkor och historiska minnesmärken, mot kvinnor och barn, mot sjukhus, mot media – mot alla de grupper/mål som speciellt avses att skydda i ett krig enligt internationell lag!


De olika parterna har fört en medveten politik som gått ut på att skapa etnisk homogena områden genom att fördriva människor som råkar tillhora ”fel” folkgrupp, och begreppet ”etnisk rensning” blev under 1992 allmängods i nyhetssändningar och politiska analys. Fenomenet är dock betydligt äldre och har observerats vid ett flertal tillfälle bland annat under 1900 talet.
 Våldet i Bosnien är med andra ord i hög grad situationsbunden. Illdåden, massvåldtäkterna, dödsmisshandeln, tortyren, lägren och trakasserierna var inte en konsekvens av kriget utan allt ingick i själva syftet, den etniska rensningen. Enligt Magnusson var kriget i Bosnien ett exempel på nationalism, en följd av nationsbildningsprocessens specifika karaktär på det sydslaviska området.
 Med mål och metoder uppfyller ”etnisk rensning” kriteriet för folk mord som det definieras i International Genocide Convention.


Kriget i Bosnien skiljer sig i flera avseenden från vad man i allmänhet menar med modern krigstaktik. Vi kan konstatera att detta recept har använts många gånger världen över och det smärtsamma är att det alltid har fungerat. Svar på frågan om det är religiös krig är enkel. Vi kan säga att det var enbart en utlösande faktor. Konflikter inordnas lättare med religiösa orsaker och oftast med religiös diskriminering. Det är bevisat att stater knappast går i ett blodigkrig av religiösa skäl. Militärhistoriker Sue Mansfield med psykohistoriskt perspektiv hävdar att de psykologiska förklaringarna till krig ligger i människans oförmåga att acceptera att livets villkor innefattar lidande och död.


När Bosnier säger att de tre folken levde tillsammans utan hänsyn till etnisk tillhörighet är det konstaterandet i huvudsak sant. Mer än vart fjärde äktenskap var blandat. Därför blir man förbannad när man reser kors och tvärs i Bosnien och ser hur människor lyckats slå sönder sin fina tillvaro totalt. Ett krig helt utan militär mening, inriktat på att göra landet obeboeligt för folk av den andra sorten.
 Kjäll Magnusson skriver att även om att alla stridande parter gjort sig skyldiga till allvarliga övergrepp har de serbiska motståndsrörelserna och arméförbanden utmärkt sig på ett särskilt sätt i synnerhet i krigets första period. Berättelser om övergrepp mot civila och rykten om koncentrationsläger började komma på ett relativt tidig stadium.


Det är säkert många som vill svar på fråga om människa är verkligen född aggressiv och mördare. Man vill gärna tro att de kriminella yrkesmördare som blivit ”soldater” bär huvudansvaret för ogärningar, men erfarenheter visar att högst vanliga människor i en krigssituation kan göra sig skyldiga till ofattbara våldsdåd.


Palme anser att nästan vem som helst kan bli mördare, terrorist eller våldtäktsman. I krigstider har vanliga familjemedlemmar har förvandlats till mördare. Vi kan säga att detta påstående stämmer. Känslokalla ledare som piskar upp stämningen och utpekar medborgare att frukta för sin egen överlevnad är ett viktigt villkor. Sedan kommer personliga karaktärsdrag hos dem som ska utföra döden. Med lydighet inför makten och ekonomiska kollaps är bevisat att det inte är svårt att skapa mördare av lydiga och hårt arbetande män. Allt är underordnat den egna säkerhet och överlevnad. Med detta tankande blir begränsade och ersätts av impulsiva gärningar.


Sigmund Freud beskriver i sitt arbete Masspsykologi och jag analys att det tycks vara lätt att utföra grymma handlingar när ledaren påtar sig, eller föreställs bära, det moraliska ansvaret. När den enskilde upplever sig befriad från ansvar sätts dennes moraliska föreställningar förvånande lätt ur spel.


Samliga källor visar att krigsförbrytare som genomförde gruppvåldtäkt, rånat och i många fall mördat en eller flera familjemedlemmar, förklarar sig genom att dessa handlingar var nödvändiga för den ”serbisk sakens skull”. Med detta fick de på sätt och viss en ny identitet som ”nationens hjältar” därför att de dödade i det serbiska folkets namn. Under mördandet saknade offrens liv allt värde. Vi vill tro att mördarna, våldtäktsmän och mordfanatiker som dödar sina offer är ökända för dem men den kalla sanningen är att de ofta känner sina offer.
 Många muslimer har varit chockade över i vilken utsträckning grannar och vänner deltog i förföljelse av icke-serber. Kan en stor, nationell ide göra att man blundar för en orätt som begåtts mot en vän eller kollega?


3.1 Är det religionskrig?


Många tror att det som pågick i Bosnien var ett religionskrig, medan andra försökte förklara krigen på enklare sätt där de pekar på historiska konflikter och ett urgammalt hat mellan serber, kroater och muslimer.

Att Bosnien har en sådan religiöst blandad befolkningen har historiska skäl. Ortodoxt kristna och katoliker fanns redan på medeltiden i Bosnien. Ortodoxa kom i större omfattning under osmanska riket. Under samma tid de bosniska ortodoxa och katoliker övergick till islam och mer än hälften av bosnierna blev muslimer. Muslimerna i Bosnien var sunniter och kvinnans ställning har varit och är friare än i andra muslimska länder. De katoliker som stannade kvar efter den osmanska erövringen i Bosnien är kroatiska befolkningen i dagens Bosnien. Särskilt i Hercegovina är kroaterna är mycket starkt troende katoliker. Ortodoxa bosnierna redan under osmanska riket tillhörde den serbisk-ortodoxa kyrkan och den är underordnad patriarken i Belgrad.


Från detta kan vi konstatera att serbisk-ortodoxa kyrkor är ”en nationell, serbisk kyrka” och under pågående konflikter hade spelat stor roll för den serbiska nationalismen. De andra minoriteters grupper som har funnits i Bosnien är judar, ukrainare, albaner och zigenarna. Det är religiösa och med den följande kulturella skillnad som utgör den grundläggande gränsen mellan de folkgrupperna. Sekularisering under de senaste 50 åren har varit utbrett och den har gjort att stor del av bosniska muslimer inte har varit troende muslimer och serber och kroater gick inte i kyrkan.
 Det är viktigt att poängtera att människor som har trott länge på det mångkulturella Bosnien har i och med krigets grymheter tvingats välja enbart det egna folket.

Gutman beskrev Bosniska muslimer som mest stadsbor, lärare, läkare, småforettagare och bönder som knappast deltog i religiösa ceremonier och knappast som Mujahedinkämparna som serber kallade dem för.
 De bosniska muslimernas religiöse ledare Mustafa Ceric säger att muslimerna i det här landet inte förstår islam, de utövar inte islam, det är bara deras namn som är muslimska, och att de är det beror på tradition. Han påpekar att just nu är vi ”muslimer” därför att de inte tillät oss att vara bosnier. Och nu när vi är muslimer säger de allihop: det är en religiöstillhörighet, inte någon nationalitet, så att det inte räknas.


Han utpekar att gamla motsättningar inte var orsaken till krig. Serbien startade krig och serbisk propaganda beskrev det som inbördeskrig trots att bara en sida hade vapen och stridande, eller etnisk kamp och till och med ett religiöst krig.


Författaren Kjäll Magnusson konstaterar att de religiösa institutionerna inte har varit ledande deltagare i den utveckling som ledde till krig. Författare poängterar att det är knappt korrekt att konflikten är främst ett resultat av starka religiösa motsättningar eller religiöst grundad hat. Han betonar att det är också fel att förneka att det finns en förbindelse mellan religion och nationalism. Dels har politiska makthavare sökt stöd hos de olika samfund och försökt manipulera de troende. Dels möter man inom olika samfund enskilda personer som har spelat en viktig roll under den etniska mobiliseringen. Magnusson menar att det snarare är exempel på en ideololigiserad form av nationalism än religiositet i djupare mening. Det är inte etnisk distans eller hat som ledde till nationalism och konflikter utan tvärtom nationalism och krig som framkallade hatet.


Warren Christopher såg kriget i Bosnien som ”ett problem från helvetet” som bottnade i uråldriga och därför olösliga historiska förklaringar till krigen.
 Författare Christian Palme i sin bok Om ondskan i vår tid konstaterar att det inte finns enkla historiska förklaringar till krigen. Enligt honom för historien inte krig – människor för krig och historien kan vara ett vapen i handen på krigare. Palme påpekar att det fanns en historisk fixering som låg som en ideologisk grund under krigen och detta var ett vapen och ett verktyg i den etniska propagandan och mobiliseringen, men inte alls ett utryck för verklig tolkning.
 Enligt Ed Vulliamy kriget i Bosnien var en smittohärd av bisarra allianser och alliansbyten på etnisk eller ideologisk grund.


Det är författare Finn Norgren som i sin bok Får man tycka om serber, kanske ger det enklaste svar på frågan. Han poängterar att i vanliga fall religionen utnyttjas för att starta krig och den har alltid varit en bra ursäkt för att ge sig på folk och länder. Men i Bosnien tas religionen så att säga retroaktivt på alla tre sidorna som skulle i efterhand bevisa de djupa klyftorna som ledarna ju måste hävda fanns i Bosnien.


Vi kan lugnt säga att ingen människa inte orkar hålla i minnet alla grymheter som ägt rum genom historien. Krig och den etniska rensningen var den logiska konsekvensen av presidenterna Tudjmans och Milosevics önska att dela upp Bosnien. I början påstod både politiker och folket att den orsaken var otänkbart. Det tåg lång tid innan Bosnien och hela värden förstod att just detta verkligen var avsikten. Kriget är först ett frö, sedan ett skott och blir till sist en planta som blomstrar i oss alla.


3.2 De överlevandes liv


Det finns få studier som visar hur människor mår psykiskt under ett pågående krig. Mänskliga lidandet har varit oerhört starka. Människor har blivit vittne till anhörigas död, massakrer eller våldtäckt. Alltid sådana upplevelser läder till ”posttraumatisk stress disorder”. Plötsliga spår av krig och död lämnar inte utrymme för det privata utan bara kamp för överlevnad. I detta krig har människor förlorat ord, vänner, söner, livskänsla.
 Man känner inte rädsla och panik man känner bar en tom håll i bröstet, maktlöshet och immunitet. Det var kriget som talade genom våra strupar, anklagade oss, reducerade oss till två motståndare, tvingade oss att försvara oss.
 Men varenda människa som traumatiseras måste lära sig att gå vidare trots sina personliga skador. Igra påpekar att det troligen gäller i lika hög grad offren som förövar.


På frågan hur ska man lösa problemet i Bosnien är många som vill svar på. Detta gäller inte bara Bosnien och Hercegovina utan många andra länder i världen som är svårt härjade av krig. Om de etniska grupperna kan inte enas och lösa problemet snart kommer de att halka mer och mer efter. Människor som har mycket hat inom sig har svårt för rationellt civiliserat tänkande.

Men även den geografiska måste man ha i åtanke. Bosnien har råkat tyvärr befinna sig mitt emellan Serbien och Kroatien. Daytonavtalet delade etnisk Bosnien och Hercegovina och den nuvarande kartan påminner lite om misslyckat pussel. Allt visar att Dayton avtalet är belöning åt Milosevic och Tudjman för alla år etnisk rensning och folk mord. Bosniska serber och den kroatiska staten har uppnått större delen av sina krigsmål.

Om Dayton avtalet kommer att lyckas i stort beror på om de inblandade ger det en ärlig chans. Alla vet att de inte har fått riktig fred ännu men i alla fall år av Ickekrig. Vi kan inte glömma att fortfarande är väpnade styrkor (SFOR) som upprätthåller lugnet i Bosnien. Landet har inte ännu en självständig demokrati. Alla flyktingar kan inte fortfarande återvända i etnisk rensade områden.

Som sagt finns ingen enkel lösning på problem i Bosnien. Men å andra sidan man borde ha gjort en helhetslösning för Balkan som kunnat minimera riskerna för kriget. Försoning med den mörka historia måste ske, vilket är svårt. Jag hoppas innerligt att de kommer i alla fall att accepterar varandra och försöker leva ihop som normala civiliserade människor. Livet måste en dag bli någorlunda normalt igen, det finns faktiskt inget alternativ. Men det kommer att ta mycket lång tid. Jag hoppas att i alla fall våld och grymheter blir så snart som möjligt historiska begrepp.

Vittnesmålen om vad som pågick kom tidigt men omvärlden var ovillig att göra något åt detta. Men alla vet att med världens hjälp kunde man förhindra kriget, lägren behövde aldrig ha blivit verklighet och alla de hundratusentals liv kunde ha sparats.


Alla vet att människor begår brott och inte staten. Skyldiga skulle straffas och med detta hela sanningen komma fram. Det är klart att alla vet vad som hänt och fortfarande händer, men de flesta vill inte tala om det. Fred och försoning är kanske den viktigaste anländning till ett rättvisa i Hagdomstolen. Det är en både krävande och lång process som man inte kan åstadkomma snabbt men vi hoppas att det ger ett lyckat resultat.

4. Avslutande diskussion


Orsakerna till det grymma kriget i Bosnien är många men främst historiska och nationalistiska. Syfte med mitt arbete har varit att undersöka och ge en historisk förklaring till Europas största tragedi sedan andra världskriget. Vidare behandlas de faktorer som bidrog och var avgörande till Jugoslaviens upplösning och till krigsutbrottet. Därefter analyseras krigens modul och roll i försöket att mobilisera nationalism och etnisk rensning. Undersökning har gett inblick i vad krig innebär för människor i ett modernt samhälle.

Analysen visar att krig inte var alla mot alla eller något religiös krig, utan det handlar om nationalismen, den starkaste smittan i den moderna historien. Jugoslavisk nationalitets krig kan inte bara betraktas som ett utslag av tillfällig oordning eller brist på information utan som planerad nationalideologiprocess. Den politiska utvecklingen och det politiska livet har dominerat av Slobodan Milosevic och nationalistiska drömmen om att återförena serberna inom en stat. Det fungerade även som anledning till krig och serbernas ”sjuka” drömmen kunde uppnås bara genom tvångsfolkomflyttning och etnisk rensning.


Analysen ger en bild på nödvändiga bakgrundens historia som visar orsakerna till kriget i Bosnien och förklaringar till grymheterna under krigen. Man måste presentera en viss grad av dessa faktorer för att förstå den riktiga syfte.

Andra delen visar hur med krig i Bosnien och Hercegovina och etnisk rensning hundratusentals människor brutalt misshandlades, våldtogs, plundrades, fångades och mördades för att de tillhörde fel etnisk grupp. Genom vittnes berättelser har visat sig att kombination av våld och fisisk och psykisk förnedring ingick i själva syftet, den etnisk rensning. I efterhand är det omöjligt att ens på ett ungefär ange hur stor omfattning denna etniska terror hade.

Alla som är skyldiga till illgärningar skulle ha straffats och med detta slippa upprepningar på liknande vansinne. Människans bakgrund och tillhörigheter till en vis religion, etnisk grupp eller klass borde inte leda till utanförskap i samhället. Jag hoppas innerligen att fredsprocessen skulle lyckas och att människor ska ha rätt att vara olika, men jämlika och respekterade Bosnisk samhällsmedborgare.
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