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Abstrakt

Föreliggande uppsats syftar till att undersöka hur fördelningen av och kontrollen över territorier i
Bosnien-Hercegovina har yttrat sig under valda tidsperioder. Fokus ligger dels på konfliktparterna
och dels på de externa aktörernas roll. Galtungs modell fungerar som verktyg då problematiken med
territoriell kontroll och oförenliga mål undersöks. Materialet till uppsatsen utgörs främst av
undersökningar gjorda av såväl historiker, statsvetare som konfliktforskare och sociologer, vilket
bidrar till att en helhetsbild erhålles. Uppsatsens undersökning börjar med en undersökning av
Daytonavtalets konflikthantering och sedan går den över till 1914-1918, perioden då det första
sydslaviska riket uppstår. Därefter sker undersökningen i kronologisk ordning och avslutas i Dayton
1995, där trådarna knyts ihop. Resultaten visar att konflikter mellan de tre etniska grupperna i
Bosnien-Hercegovina funnits under samtliga tidsperioder och att de demonstrerats med vapen tre
gånger mellan 1914-1995. De externa aktörer som figurerat under de väpnade konflikterna har
påverkat konfliktparterna på olika sätt. Slutsatsen är att de externa aktörerna av olika anledningar
tenderar att ge sitt stöd åt den konfliktpart de har historiska band till.
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1. Inledning

Medan de flesta länder i Europa idag strävar efter att ha närmare relationer med varandra och arbeta

över de politiska och kulturella gränserna via EU, går det åt motsatt håll i Europas oroliga hörn

Balkan. I Balkan finns det, förutom fler nytillkomna politiska gränser, också en osynlig kulturell

gräns. En del av denna gräns har under de senaste åren kommit att bli väldigt påtaglig i Bosnien-

Hercegovina, där man innan dess länge hade levt sida vid sida som vänner, grannar och kollegor och

där så kallade blandäktenskap inte varit en ovanlig företeelse. Under Titos Jugoslavien, som var en

socialistisk federativ republik, hade det mångkulturella Bosnien-Hercegovina mer eller mindre varit

en idealmodell för andra områden i världen. Jugoslavien och därmed Bosnien-Hercegovina var ett

område där man kunde se kulturella, etniska och religiösa olikheter som en tillgång. Samtidigt var

det också en buffertzon mellan öst och väst. Trots att det ideologiskt tillhörde den östra sfären var

det ett land där även väst hade sina intressen, vilka bidog till att investeringar gjordes. Allt detta

skulle emellertid komma att förändras efter att kalla kriget tog slut och 1980-talets ekonomiska kris

börjat göra sig gällande. Olika faktorer bidrog sedan till att situationen urartade och kriget var ett

faktum 1992. Nedanstående utdrag ur tidningen ”Oslobodjenje” ringar på ett illustrativt sätt in de

bosättningsmönster som 1992-1995 skulle vara en av orsakerna till att vägen mot fred skulle komma

att bli lång.

”Bosnia-Hercegovina was ethnically a leopard’s skin. Trying to delineate 'cantons' or national

areas would inevitably lead to ethnic cleansing; not only of Muslims from Serb and Croat areas, but

of Serbs and Croats from Muslim areas. The division of Bosnia-Hercegovina by force would mean

decades of fighting and instability; a Palestine-like struggle spearheaded on each side of the

multiple ethnic divides by those seeking to regain the territory from which they were expelled”1

1.1 Syfte och frågeställning

Föreliggande uppsats syftar till att undersöka hur fördelningen av och kontrollen över territorier i

Bosnien-Hercegovina har yttrat sig under givna tidsperioder. Fokus kommer att ligga på de interna

aktörerna, vilka i uppsatsen benämns som konfliktparter. Uppsatsen ämnar även undersöka vilka

externa aktörer som varit aktiva i kampen om Bosnien-Hercegovina.

1 Burg L, Steven/Shoup S, Paul (2000), s 59 citerar Kurspahić, Kemal (1992) “How not to save Bosnia” i East European
report (nov/dec 1992), s 63.



6

Frågorna som kommer att besvaras i uppsatsen är:

 Vilka konfliktparter och vilka externa aktörer kan identifieras under de undersökta

perioderna?

 Vilken position hade parterna/aktörerna under respektive period? Varför?

 På vilket sätt förändrades den sociala och territoriella strukturen efter Daytonavtalet?

Uppsatsen är vetenskapligt relevant då den med anammandet av Galtungs modell som verktyg

belyser ämnet på ett annorlunda sätt och därmed avser att komplettera tidigare forskning.2

1.2 Avgränsningar

Tidsmässigt kommer uppsatsen att belysa tiden från det sydslaviska rikets födelse 1918 till Dayton-

avtalet 1995. Speciella nedslag kommer att göras vid åren 1918, 1941-1945, 1980-talet och 1992 –

1995. Ovanstående tidsperioder har valts eftersom det förekom en del större förändringar som direkt

eller indirekt berörde befolkningen i Bosnien-Hercegovina. Efter att undersökningen av Dayton-

avtalet utförts belyses således året 1918, vilket är en brytpunkt för Bosnien-Hercegovina då området

under året införlivas med det nya SHS-staten från att tidigare ha varit ockuperat av Österrike-

Ungern.3 Vidare belyses tiden mellan 1941–1945, då perioden är relevant med anledning av att andra

världskriget utspelade sig i Europa samtidigt som Bosnien-Hercegovina drabbades av ett

inbördeskrig. 1980-talet har undersökts med anledning av president Titos död och kalla krigets slut,

vilka fick ekonomiska och politiska följder. Slutligen belyses 1992–1995, då konflikten kulminerade

och urartade till en etno-nationalistisk kamp om territorier.

1.3 Centrala begrepp

En etnisk grupp är en sammanslutning av människor vilka identifierar sig med varandra på basis av

gemensam historia, kultur, språk och religion.4 Därutöver är gruppen knuten till ett specifikt territo-

rium som de anser som sitt och de har också ett eget namn. I de fall där en stat inte förhåller sig till

en etnisk grupp på ett ”korrekt” sätt kan detta utvecklas till etnonationalism.

Etnonationalism är ett begrepp som innebär att en viss etnisk grupp hävdar att det viktigaste

kriteriet för medlemskap är arvet. Man ska således vara född in i gruppen och kan inte bli medlem

för att man väljer det.5 Vidare innebär etnonationalistiska tankegångar att man anser att en etnisk

grupp som är delad bör förenas i en gemensam stat.6

2 För en diskussion om tidigare perspektiv: se forskningsdiskussionen.
3 SHS-staten är en förkortning för Serbers, Kroaters och Sloveners kungarike.
4 Nationalencyklopedien (etnicitet) <www.ne.se> (061120)
5 Kellas G James The politics of nationalism and etnicity. London (1998). s 66
6 Nationalencyklopedien (etnonationalism) <www.ne.se> (061119)
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Nationalism kan vara av ekonomisk, social, kulturell eller politisk art. Sammantaget definierar

termen nationalist den människa som värnar och försvarar nationens intressen.7

Irredentism är ett uttalat krav om att det egna folkslaget, som lever i ett närliggande område ska

införlivas med moderlandet.8

Muslimer är en av konfliktparterna i Bosnien-Hercegovina. De muslimer som finns i Bosnien-

Hercegovina är ättlingar till de människor som islamiserades under den osmanska ockupationen

1463-1878. Muslimerna, som är sunniter blev inte en erkänd nationalitet inom Jugoslavien förrän

1970-talet, då gruppen blev likställd övriga folkgrupper.9 Tilläggas bör att benämningen på folk-

gruppen ändrades till bosniaker 1993.10 Trots detta används endast begreppet muslimer i uppsatsen,

detta för att undvika missförstånd då begreppet bosniak är likt begreppet bosnier, som är beteck-

ningen för invånare i Bosnien-Hercegovina oavsett nationalitet.

Bosnienserber och serber är två skilda grupper som i uppsatsen kategoriseras som konfliktpart

respektive extern aktör. Båda grupper tillhör den ortodoxa kyrkan.

Bosnienkroater och kroater är två skilda grupper som i uppsatsen kategoriseras som konfliktpart

respektive extern aktör. Båda grupper är knutna till den katolska tron.

Övriga externa aktörer kan vara länder, organisationer och andra sammanslutningar. De som faller

under kategorin externa aktörer kan i det här fallet exempelvis vara Tyskland, USA, NATO, EU, FN

etcetera. Även moderländerna Serbien och Kroatien kategoriseras i denna uppsats som externa

aktörer.

1.4 Material och forskningsläge

Källor som används i denna uppsats utgörs i första hand av litteratur av sekundär art. Källornas

karaktär är att vissa av dem är rena kartläggningar (som exempelvis Noel Malcolms Bosnia - a short

history) medan andra är vetenskapliga undersökningar som gjorts av akademiker. Det urval som

gjorts är representativt för ämnet i sin helhet, då det handlar om litteratur som är skriven av såväl

historiker, statsvetare, sociologer såväl som konfliktforskare, vilket bidrar till att olika synvinklar

inkluderas. Det som är viktigt att ta i beaktande i en uppsats likt denna är att källor som skildrar kon-

7 Kellas (1998), s 4
8 Kellas (1998), s 194
9 Magnusson, Kjell Islamism på europeisk mark? Religion och politik i Bosnien-Hercegovina i Westerlund (red). Uppsala

(1996), s 276-277, se även Agrell, Wilhelm Från början för sent. Väst och de jugoslaviska nationalitetskrigen.
Stockholm (1994), s 131

10 Velikonja, Mitija. Religious separation and political intolerance in Bosnia-Hercegovina. USA (2003), s 254
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flikter ibland har en tendensproblematik. Därför är tillämpningen av källkritik av central betydelse.

Lösningen på tendensproblematiken finns i att flera källor har fått verifiera en uppgift för att den ska

anses vara trovärdig.

Viktigt att poängtera är dock att de källor som ansetts vara partiska undantagsvis medvetet använts i

syfte att komma åt den propaganda som förts. Detta på grund av att propagandan är en viktig aspekt

för att få reda på vilka uttalanden parterna gjorde. Därutöver är det också ett verktyg för att komma

åt hur aktörer i komplexa poly-etniska stater spelar på olika kulturella egenskaper och använder

dessa för att erhålla stöd av gruppen, något som även Barth förespråkar (se nedan). En annan sak

som bör nämnas är att det förutom rena lögner, även florerar en del halvsanningar, vinklingar och

skeva urval i konfliktskildringar. Slutligen bör språkfrågan beaktas, främst med tanke på att det i en

del litteratur hänvisas till tidningar. Frågan som bör hållas i åtanke är huruvida journalisten fått rätt

översättning? De ovan nämnda aspekterna har hållits i beaktande när materialet bearbetats

Eftersom uppsatsens undersökning belyser etniska grupper förtjänar socialantropologen Fredrik

Barth att nämnas, då denne 1969 revolutionerade forskningen. Det viktigaste i Barths rapport i

Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture difference är att Barth anser att

gränser mellan grupper är bestående, även om individer ur andra grupper inkluderas. Snarare bidrar

sociala processer och interaktion till att specifika etnicitetsbärande element befästs.11 Vidare be-

skriver Barth också hur aktörer i komplexa poly-etniska stater spelar på olika kulturella egenskaper

och använder dessa för att erhålla stöd av gruppen. Detta är således ett viktigt verktyg för att ena en

grupp och används med fördel i konfliktsituationer.12 Användandet av detta fenomen kommer att

belysas särskilt i denna uppsats.

När det gäller konflikten i Bosnien-Hercegovina och dess orsaker har det skrivits en enorm mängd

forskningsrapporter, böcker och artiklar, vilket bidrar till att mängden litteratur som finns är i det

närmaste oöverskådlig. Sabrina L Ramets ambitiösa kartläggning i boken Thinking about

Yugoslavia: Scholary debates about the breakup of Yugoslavia and the wars in Bosnia and Kosovo,

har bidragit till att få fram en mer koncentrerad bild av den vetenskapliga debatten kring forsk-

ningen. Kartläggningen visar att forskarna är delade i två läger. Den ena gruppen har som utgångs-

punkt att Jugoslaviens upplösning och därmed också konflikten hade kunnat förhindras med för-

stärkande/stabiliserande metoder. Den andra gruppen har, å andra sidan, som utgångspunkt att

konflikten har legat latent och bara inväntat ett lämpligt tillfälle att blossa upp. Även skillnader i

forskningsobjekt och metod finns att finna mellan dessa två huvudgrupper. Den förstnämnda

tenderar att arbeta ur ett aktörsperspektiv undersöka officiella dokument och intervjua ledande

11 Barth, Fredrik. Ethnic groups and boundaries. The social organisation of culture difference.USA (1998), s 1-2, 35
12 Exemplifieras i kapitel 5.
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aktörer. Deras slutsatser tenderar att peka på att externa aktörer, oftast västvärlden var medskyldiga

till konfliktens uppkomst.13 Den sistnämnda har däremot en tendens att fokusera på religiösa, sociala

och kulturella strukturer.14

Ett exempel på forskare som undersöker strukturer utgörs av forskarduon Robert Donia och John

Fine. Forskarduon har i Bosnia-Hercegovina - A tradition betrayed analyserat utvecklingen i

Bosnien-Hercegovina ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Undersökningens slutsats belyser att de

aktörer som var skyldiga till konfliktens uppkomst primärt var de kroatiska och serbiska

nationalisterna och inte konfliktparterna i Bosnien-Hercegovina.15

Undersökningar med fokus på de internationella aktörer som medlat i konflikten har gjorts av Steven

L Burg och Paul.S Shoup. Även Bosnien-Hercegovina har utretts ur ett politiskt, kulturellt och histo-

riskt perspektiv. Forskarduon har författat The war in Bosnia-Herzegovina. Ethnic conflict and

international intervention. Magaš och Žanić, vilka är redaktörer för The war in Croatia and Bosnia-

Herzegovina presenterar en samling skrifter av olika forskare. Forskarna, bland andra Adrian

Hastings, Stjepan Mesić, Jovan Divjak, Rusmir Mahmutćehajić och Marko Attila Hoare för även en

diskussion om externa aktörer och pekar särskilt ut Storbritanniens roll.16 Burg och Shoup pekar där-

emot inte ut en särskild extern aktör, utan menar att konflikten kunnat ta sig uttryck på andra sätt

ifall de externa aktörerna haft en annorlunda hållning.17 De sistnämnda intar en förhållandevis mer

objektiv inställning, medan Divjak redan inledningsvis påpekar att forskarna i The War in Croatia

and Bosnia-Herzegovina inte kunnat täcka in allt i sin diskussion, då röster från serbisk forskning

saknats.18 Anledningen till detta förklaras vara att de serbiska forskarna valt att avstå från att med-

verka i verket. Slutsatsen måste därför bli att tendenskriteriet i källan måste tas i beaktande, då

merparten av de kroatiska forskarna kan tänkas vinkla fakta till den egna etniska gruppens fördel.

Motsatt tendens, d.v.s. att den serbiska sidan lyfts fram kan ses i Diana Johnstones Dårarnas kors-

tåg. Jugoslavien, NATO och västliga villfarelser. I undersökningen utreder Johnstone de interna-

tionella förhållningssätten till kriserna i Jugoslavien. Med tanke på tendensproblematiken har källan

använts sparsamt, men ändå tagits med i syfte att få fram den serbiska sidans verbala aktioner.

13 T.e.x. Simms, Brennan (2001) Unifest hour: Britain and the destruction of Bosnia.
14 Ramet, Sabrina. Thinking about Yugoslavia. Scolary debates about the Yugoslav breakup and the wars in Bosnia and

Kosovo. New York (2005), s 54 ff.
15 Donia J, Robert/Fine VA, John. Bosnia and Hercegovina. A tradition betrayed. London (1994), s 275-280
16 Magaš, Branka/Žanić, Ivo The war in Croatia and Bosnia-Hercegovina 1991-1995. London (2001), s 305 ff. Se även

Simms (2001)
17 Burg L Steven/Shoup S Paul. The war in Bosnia-Herzegovina- Ethnic conflict and international intervention. New

York (2000), s 120-127
18 Divjak, Jovan. The first phase, 1991-1992: the JNA prepares for aggression and Croatia for defence. Magaš/Žanić red.

London (2001) s 152.
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Susan Woodwards verk Balkan tragedy. Chaos and dissolution after the cold war är en av få direkt-

upplevda skildringar som används i denna uppsats. Författaren skildrar sitt arbete som rådgivare åt

FN:s Yasushi Akashi. Därutöver analyserar hon händelseförloppet efter kalla kriget och kommer

fram till att problematiken med postkommunistisk nationalism var en av orsakerna till landets

fragmentering och konflikterna som följde. Detta som en följd av politisk instabilitet och ekonomisk

kris.19 Även Michael Barrat Brown, som skrivit From Tito to Milosevic. Yugoslavia, the lost country,

har gjort en skildring som delvis är baserad på hans arbete inom UNRRA Yugoslav mission 1944-

1947. Därutöver analyserar Brown det pluralistiska nationsbyggandet från 1945 till upplösningen.

Verket är nästan uteslutande baserat på primärkällor och verk skrivna av jugoslaviska forskare.20

Slutsatsen som dras är att externa aktörer såsom Tyskland och USA, med sitt agerande bidrog till

upplösningen. Därutöver påpekar han att de externa aktörerna demoniserade serberna och Milošević

för att legitimera sin inblandning i konflikten. Det som bör tas i beaktande när det gäller denna källa

är att Brown själv var aktiv kommunist, så hans skildringar av just dessa kan vara färgade.

När det gäller den svenska forskningen är Kerstin Nyström en av forskarna som belyst ämnet. I

artikeln Kriget i Bosnien-Hercegovina: Inbördeskrig och krig mellan Kroatien och Serbien, disku-

teras konflikten ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv.21 Fokus finns emellertid på det sociala

perspektivet och identiteter. Slutsatsen som dras är att kriget primärt var ett resultat av att nationali-

stiska tankegångar i Serbien respektive Kroatien hade genererat en tanke om att dela Bosnien-

Hercegovina mellan sig, vilket är i linje med Donia och Fine, vilka nämnts tidigare.

Även konfliktforskare såsom exempelvis Erik Melander och Wilhelm Agrell har belyst Bosnien-

Hercegovina. Melanders avhandling Anarchy within behandlar säkerhetsdilemmat och har på grund

av uppsatsens avgränsningar inte inkluderats. Wilhelm Agrell, docent i historia och verksam inom

freds- och konfliktforskning vid Lunds universitet har däremot skrivit Från början för sent. Väst och

de jugoslaviska nationalitetskrigen, i vilken såväl utvecklingen på Balkan som de externa aktörernas

handlingar sätts in i ett politiskt och historiskt sammanhang. Agrell analyserar såväl händelseförlopp

som de västliga makternas misslyckande och hänvisar i sitt verk till att de stabiliserande insatser som

tidigt förespråkas av bland andra forskaren Larrabee kunde ha förhindrat konflikterna.22

Slutligen är också Kjell Magnusson, svensk sociolog som har specialiserat sig på Balkan värd att

nämnas. Hans forskning har belyst just Bosnien-Hercegovina ur lite olika perspektiv och han har

19 Woodward, Susan. Balkan tragedy. Chaos and dissolution after the cold war. Washington DC. (1995), s 333-335
20 Brown, B Michael. From Tito to Milosevic. Yugoslavia, the lost country. London (2005), s vii-viii
21 Nyström; Kerstin. Kriget i Bosnien-hercegovina: Inbördeskrig och krig mellan Kroatien och Serbien. Tägil, S red.

Lund (1993) s 173-210
22 Agrell, Wilhelm. Från början för sent. Väst och de jugoslaviskanationalitetskrigen. Stockholm (1994), s 92-93
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författat många böcker, artiklar och rapporter i ämnet.23 I artikeln Varför misslyckades Jugoslavien

hävdar Magnusson att utvecklingen i Bosnien-Hercegovina hade kunnat bli en annan om de politiska

aktörerna och de externa aktörerna inte påverkat befolkningen som de gjorde.24 Vidare leder

Magnusson också ett forskningsprojekt vid Centrum för multietniska studier i Uppsala. Titeln på

projektet är The politics of nationalism. Ethnic and religious mobilisation in the former Yugoslavia.

Studien är koncentrerad på etnisk mobilisering och nationalism i sociala, politiska och kulturella

kontexter. Fokus ligger på de geografiska områdena Kroatien, Serbien och Bosnien-Hercegovina.

Forskarlaget består i huvudsak av forskare från f.d. Jugoslavien.

1.5 Teoretiska utgångspunkter: Galtungs modell

Modellen som Galtung presenterade i arbetet med Israel-Palestinakonflikten består av utvalda delar

av de allmänna konfliktteorierna.25 I inledningen av boken påpekar Galtung att hans modell dock har

några brister och ger inte en fullständig analys av alla kringliggande faktorer. Bakgrunden till hans

påstående är det faktum att det i nuläget inte existerar någon allmän teoribildning utan begräns-

ningar.26 Galtungs modell kommer senare att användas som teoretisk utgångspunkt och analys-

verktyg när problematiken i Bosnien-Hercegovina undersöks. Galtung modell fokuserar på tre olika

grupper av argument som används när en etnisk grupp vill legitimera sin rätt till kontroll över ett

specifikt territorium. Dessa är:

Det historiska argumentet hänvisar oftast till arvet. ”Våra förfäder var här först” eller ”generatio-

nerna före oss fick offra livet för detta land”. Alternativt kan konfliktparten hänvisa till att territoriet

”alltid” tillhört gruppen historiskt sett.

Förföljelseargumentet kan hänvisa till att konfliktparten på grund av ett numerärt underläge för-

följts av andra. Det kan även betyda att gruppen varit orättvist behandlade på olika sätt.

Överlägsenhetsargumentet kan innebära att en part är numerärt överlägsen en annan. Det kan

också innebära att densamma anser sig vara överlägsen intellektuellt sett eller att den skulle vara mer

civiliserad än andra. En annan tolkning kan vara att människor anser sig ha rätt till sitt område med

hänvisning till den privata äganderätten, dvs. de äger sitt hus eller sin mark.

23 T.ex. Folkmord som metafor. Bilden av kriget i Bosnien och Hercegovina (2006), Tillbaka till Bosnien:apropå Bildts
uppdrag Fred (1998) ,Islamism på europeisk mark:religion och politik i Bosnien-Hercegovina (1996), Krig, exil,
återvändande ( 1996) etc.

24 Magnusson, Kjell. ”Varför misslyckades Jugoslavien?” i Inblick Östeuropa, nr 5 oktober, 2000.
<http://www.student.uu.se/studorg/europe/inblick/?p=/2articles/05/magnusson.html> (070112)

25 Galtung, Johan. Är fred möjligt? Studier I fred och imperialism. Stockholm (1975), s 191
26 Ibid., s. 191
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Eftersom ovanstående argument från början var utformade för konflikten i Israel-Palestina, som

skiljer sig åt från denna konflikt är det legitimt att göra ett tillägg, då modellen appliceras på

Bosnien-Hercegovina. Av betydelse för konflikterna som uppsatsen avser behandla är också det

irredentiska argumentet, på grund av att två av konfliktparterna är tätt sammanlänkande med sina

respektive moderländer. Med argumenten klara blir nästa steg att identifiera parternas mål och

intressen och undersöka hur dessa går isär. Huvudfrågan är i detta fall hur territoriet ska kontrolleras

och av vilka. Frågan kan sedan delas in i två huvudtyper, nämligen kontrollen över territoriet och

social kontroll. Rektangeln som används för att illustrera ser ut så här;

B C A: Konfliktpart A har kontroll

B: Båda har kontroll

C: Konfliktpart B har kontroll

D: Utländsk dominans

A D

För att den ska vara behjälplig i frågan om Bosnien-Hercegovina, får den emellertid modifieras

något. Uppdelningen kommer således att se ur så här då teorin operationaliseras;

A

E B

D C

A: Bosnienserberna har kontroll
B: Bosnienkroaterna har kontroll
C: Muslimerna har kontroll
D: Gemensam kontroll
E: Extern kontroll

När punkten ritas in på exempelvis A, B eller C har dessa parter total kontroll. Ifall parterna har

delad kontroll ritas således punkten in mellan dessa. Om fler än två har kontroll, så möts linjerna och

skärningspunkten blir den kontrollpunkt som gäller. Punkten D är i denna, liksom i Galtungs

ursprungliga modell inte en empirisk möjlighet, då den skulle innebära att en eller flera parter skulle
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behöva hänvisas till ett annat område.27 Ifall kontrollpunkten hamnar på punkt E, innebär detta att en

utomstående externa makt har total kontroll över territoriet, vilket i praktiken innebär att området är

ockuperat alternativt att det är ett protektorat.

1.6 Metod

Problematiken i Bosnien-Hercegovina kommer att analyseras genom att utvalda tidsperioder

studeras ur ett aktörsperspektiv och slutligen kompareras. Fokus kommer att ligga på att identifiera

likheter och skillnader. Inledningsvis kommer Daytonavtalet uppmärksammas och de olika aktörer-

nas syn på avtalet diskuteras. Nästa steg är att operationalisera Galtungs modell vid de olika tid-

punkter som diskuterades inledningsvis. Detta kommer att ske i kronologisk ordning och avslutas

med att trådarna knyts ihop i Dayton.

Fokus kommer att läggas på såväl de kollektiva aktörerna som de enskilda och deras handlingar.

Aktörerna, både de interna (konfliktparten) och de externa, kommer att behandlas som både subjekt

(reflekterande och handlande) och objekt (påverkad av externa aktörer och krafter). Aktörernas

handlingar kommer sedan att analyseras och placeras i respektive argumentkategori.

2. Daytonavtalet

Efter flera år av blodig konflikt enades slutligen de tre parterna med hjälp av Daytonavtalet. Avtalet

var utarbetat av kontaktgruppen: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland och USA, med

Clintonadministrationens utrikesminister Richard Holbrooke i spetsen. Det som skiljde den aktuella

fredsförhandlingen från dess föregångare var att USA i nuläget utövade viss press på muslimerna,

vilket de inte hade gjort tidigare. Dessutom var det inte de direkt berörda parterna Bosnienkroaterna

respektive Bosnienserberna som satt vid förhandlingsbordet.28

Bakgrunden till att Serbien fick representera den Bosnienserbiska parten uttalas i Holbrookes bok,

där första mötet med Serbiens president Milošević skildras. Under mötet framförde Hoolbrooke ett

krav på att just Milošević skulle föra bosnienserbernas talan, då kommunikation med Pale inte var

önskvärd.29 Hoolbrookes plan var att ”köpa” Miloševićs stöd. Detta avsåg amerikanen att göra

genom att lätta på de ekonomiska sanktioner som Serbien haft i utbyte mot Miloševićs samarbete i

fredsförhandlingarna.30 Eftersom kontaktgruppen i denna fråga var splittrad mellan USA och

Tyskland respektive Frankrike, Storbritannien och Ryssland kom det dock inte att bli så. De

sistnämnda ville upphäva sanktionerna utan att kräva speciellt mycket i utbyte, vilket Hoolbrooke

27 Galtung (1975), s 198
28 Burg /Shoup (2000), s 360
29 Hoolbrooke, Richard. To end a war. New York (1998), s 5
30 Hoolbrooke (1998), s 88
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och Albright (USA:s chefsdelegat i FN) vägrade gå med på.31 I och med denna uppdelning blir de

externa aktörernas roll inför fredsarbetet tydlig och denna kan med fördel ses i ljuset av aktörernas

gemensamma historiska erfarenheter.

När det gällde motiven som funnits innan kriget hade serberna och kroaterna framhållit irredentiska

krav.32 Irredentismen tillämpat på strukturen i Bosnien-Hercegovina innebar således att de hade som

mål att dela Bosnien-Hercegovina mellan sig. Muslimerna däremot hade uttalat sig om att de ville

behålla Bosnien-Hercegovina som en enhetlig stat, vilken inte skulle fortsätta vara en del av

Jugoslavien.33

2.1 Daytons akilleshäl: Den territoriella frågan

Den territoriella uppdelningen av Bosnien-Hercegovina skulle komma att utgöra förhandlingens

svåraste fråga, då parternas territoriella krav var oförenliga. Kroaterna och serberna ville, som tidi-

gare nämnts, införliva de områden som de upplevde som ”sina” eller vilka de övertagit, med sina

moderländer Kroatien och Serbien. Milosevic lär t.o.m. när kriget började ha sagt till Kroatiens

president Tudjman ”I am interested in 66 Per Cent of Bosnia”. 34 Detta uttalande tyder på att presi-

denten hade ett resonemang som liknas vid ett överlägsenhetsargumentet samtidigt som det också är

en irredentisk tankegång. Tudjmans territoriella krav i Bosnien-Hercegovina grundade sig på “…on

the basis of common history and the fact that they constituted a geo-polical whole”.35 Dessutom

antydde Tudjman att “An objective examination of the numerical composition of the population of

Bosnia and Hercegovina cannot ignore that the majority of the Moslems is in ethnic character and

speech inconvertibly of Croatian origin”.36 Detta tyder på att president Tudjman avsåg att införliva

de områden som beboddes av såväl kroater som muslimer eftersom de ändå var av kroatisk börd.

Slutligen finns även muslimerna som ville behålla Bosnien-Hercegovina som en enhetlig stat, vilket

kan tolkas som att de hade anspråk på hela området.

Att tidpunkten för att lösa ovanstående oförenliga krav visar sig vara lämplig kan ses i att de serbiska

styrkorna precis innan förhandlingarna tappat en del av sin territoriella kontroll, vilket gjorde att de

hamnade i ett mindre gynnsamt läge. Annars är det brukligt att försöka erövra för mycket territorium

för att erhålla en bättre förhandlingsposition.37 I detta läge befann sig de övriga parterna nu, eftersom

31 Ibid., s 88
32 Pavković, Aleksandar. The fragmentation of Yugoslavia. Nationalism and war in the Balkans. London (2000), s 108

och Magaš, Branka. The destruction of Yugoslavia - tracking the break-up 1980-1992. London (1993), s 347
33 Pavković (2000), s 157
34 Stevanovic, Vidosav. Milošević: the people’s tyrant. London (2004), s 78.
35 Rogel, Carol. The breakup of Yugoslavia and the war in Bosnia. Westport (1998), s 125 citerar här
Tudjman, Franjo (1981) Nationalism in Contemporary Europe. s 113-114.
36 Ibid, s 125
37 Galtung, Johan (1975), s 213
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de hade lyckats erövra territorier medan serberna blev beskjutna av NATO.38 Efter en rad

överläggningar lade Milošević och Tudjman fram ett kompromissförslag som laborerats fram

mycket över huvudet på muslimerna. Förslaget fick stöd av USA som utövade påtryckningar för att

muslimernas ledare president Izetbegović skulle godta detsamma.39 Likheter mellan ovanstående

förslag och de hemliga överläggningar som skett i Karadjordjevo, där de två ledarna diskuterade en

delning av Bosnien-Hercegovina, kan därmed urskiljas.40

Efter avslutade förhandlingar hade parterna enats om en territoriell uppdelning enligt kartan.41

Uppdelning ger per automatik muslimerna rollen som de stora förlorarna. Trots detta kan även de två

andra ses som att de hade ”förlorat” i den bemärkelsen att deras områden i Bosnien-Hercegovina inte

införlivades med moderstaterna, vilket varit deras ursprungliga mål.

2.2 Maktstrukturen

Genom Daytonavtalet delades Bosnien Hercegovina i två delar: en Bosnienserbisk del ”Republika

Srpska” och en Bosnienkroatisk-muslimsk del ”Federationen Bosnien-Hercegovina”. Dessa två

skulle ha delad makt inom ”Republiken Bosnien-Hercegovina”.42 I Daytonförhandlingarnas inled-

ningsskede hade förhandlingsparterna (eller representanterna för dessa) en hel del klagomål över den

tänkta maktfördelningen. Muslimerna ville att makten skulle baseras på folkmängd, medan kroaterna

insisterade på utökad makt inom republiken istället för att ha lika makt inom federationen.43 Båda

dessa uttalanden gör att de två grupperna kan placeras i de två argumentkategorierna överlägsenhet

respektive förföljelse.

Principerna för maktfördelningen i Daytonavtalet var av exkluderande art, då det specifikt var regle-

rat att de tre folkgrupperna erhållit kollektiva rättigheter på basis av etnicitet. Daytonavtalet säger

nämligen att antalet medlemmar som väljs in till folkkammaren ska vara 15 varav minst 5 ska vara

serber, 5 kroater och 5 muslimer.44 Minoritetsgrupper erhåller därmed inte samma möjligheter att

påverka vilket kan ses som ytterst irrationellt, då avtalet genom Republiken Bosnien-Hercegovina

skulle fungera som en inkluderande struktur.

38 Ramet, Sabrina. The three Yugoslavias - statebuilding and legitimation 1918-2005. Bloomington (2006), s 465
39 Burg/Shoup (2000), s 366
40 Milošević och Tudjman förde denna dialog redan 1991. (Förf anm.) Se exempelvis Judah, Tim (2000), s 174
41 Se bilaga 1.
42 Daytonavtalet, The general framework agreement for peace in Bosnia and Herzegovina

<http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=372 > (061113)
43 Burg/Shoup (2000) s 361.
44 Ibid., s 368
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3. Bosnien-Hercegovina 1914-1918

3.1 Bakgrund

Bosnien-Hercegovina har tidigare i historien, närmare bestämt fram till 1878 varit en del av det

osmanska imperiet. Strukturen i samhället som fanns då var till muslimernas fördel. De flesta var

självägande bönder och höll därmed en hög position i samhället ekonomiskt sett.45 Den struktur som

fanns i samhället då bidrog dock samtidigt till att slaverna kände sig diskriminerade på grund av att

de inte hade samma rättigheter som muslimerna. Det osmanska arvet skulle senare komma att bli

väldigt påtagligt, då muslimerna även under 1900-talet fortsatte att vara högt upp på den sociala

stegen, mycket på grund av att de var högutbildade.

Efter en rad konflikter ockuperade Österrike-Ungern Bosnien-Hercegovina 1878 och landet skulle

komma att styras av dessa fram till 1918. Vid maktövertagandet förändrades inte strukturen nämn-

värt, utan ockupationsmakterna lät den muslimska gruppen behålla sin position i samhället. Den

övriga samhällsutvecklingen gick dock framåt inom andra områden. Det politiska livet började ta

form, då etniskt baserade politiska partier började etableras mellan 1906 och 1908.46 Österrike-

Ungern försökte också under ockupationen förbättra Bosnien-Hercegovinas ekonomi och bygga ut

infrastrukturen. Jordbruket utvecklades, industrier byggdes och skolor växte upp. På grund av

omständigheterna som rådde lyckades detta emellertid inte fullt ut.47

En annan viktig förändring, uppkomsten av den Illyriska rörelsen, som kom redan 1815 skulle också

påverka befolkningen i samhället. Rörelsen var inspirerad av Herders tankegångar och ville ena alla

sydslaver i ett gemensamt sydslaviskt rike.48 I början av 1900-talet började kroaterna och serberna

ansluta sig till rörelsens linje genom att visa sitt missnöje över Österrike-Ungerns ockupation. En

önskan om att närma sig Serbien blir därmed synlig.49 Österrike-Ungern, å andra sidan, hade en

längre tid haft ögonen på Serbien, eftersom framgångarna i Balkankrigen gjort att Serbien beundra-

des av sydslaverna inom Österrike-Ungern. Dessutom minimerades de dittillsvarande expansions-

möjligheterna för Österrike-Ungern, då serberna var framgångsrika militärt sett. Serbien, å sin sida,

hade planer på att införliva Bosnien-Hercegovina i sitt rike.

45 Resic, Sanimir. En historia om Balkan. Jugoslvaiens uppgång och fall. Lund (2006), s 153
46 Ibid., s 156-158
47 Malcolm, Noel. Bosnia- a short history. London (1994)138-143
48 Pavković (2000), s 11
49 Resić, (2006), s 175
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3.2 Konfliktdefinition och mål

Händelserna i Sarajevo den 28 juni 1914, då tronföljaren Frans Ferdinand sköts till döds av Gavrilo

Princip skulle ge Österrike/Ungern möjligheten att konfrontera Serbien.50 Princips gärning gav

uttryck för den känsla av förföljelse som gjort sig gällande i de sydslaviska delarna av Österrike-

Ungern. Följden av Princips dåd blev att ett ultimatum skickades till Serbien. Ledarna vägrade

acceptera detta och förklarade istället att Serbiens mål med det kommande kriget var att frigöra det

slaviska folket och att enas med dem.51 Förföljelseargumentet såväl som det irredentiska argumentet

åberopades därmed i förklaringen. Övriga externa aktörer i samband med första världskriget skulle

komma att stödja varandra enligt de allianser som hade uppstått i Europa under denna tid.

3.2.1 Bosnienserbernas roll

Eftersom Bosnien-Hercegovina vid krigsutbrottet var ockuperat av Österrike-Ungern skulle männen

ta värvning i deras armé. Många av Bosnienserberna ville dock inte gå emot sitt folk utan deserte-

rade och anslöt sig till Serbiens armé, vilket fick förödande konsekvenser för vissa desertörer.52

Myndigheterna, med kroaten Sarkotić i spetsen, svarade då med förflytta serber från de östra delarna

till de västra. Många jagades också över gränsen till Serbien.53 Desertörerna kunde också handhas av

s.k. Schutzkorps (myndigheternas lokala försvarsenheter) och många behandlades grymt och fick

slutligen sätta livet till.54 Den serbiska befolkningen fick med andra ord alltstå utstå etniska

utrensningar och förföljelse.

3.2.2 Bosnienkroaternas roll

När det gällde kroaterna går det inte att skönja ett enat kollektiv. Enligt Malcolm så finns det en

primärkälla som visar att en gruppering, bestående av intellektuella i samhället ville enas med

Serbien i en lös federation.55 Öviga befolkningen valde att förbli dubbelmonarkin trogna och slogs

för denna. Det delade kollektivet i Bosnien-Hercegovina är en återspegling av det delade kollektivet

i Kroatien som fanns vid denna tid.56

3.2.3 Muslimernas roll

När det gällde muslimerna, var det få som slogs för serbernas sak, då de flesta valde att stå bakom

Österrike-Ungern . Bakgrunden kan ses i att Österrike-Ungern, vid maktövertagandet från det

50 Resić (2006), s 174-177
51 Pavković (2000), s 20.
52 Malcolm (1994), s 158.
53 Ibid., s 158
54 Judah, Tim. The Serbs. History, myth & the destruction of Yugoslavia. London (2000), s 98
55 Malcolm (1994), s 159
56 Ibid, s 159
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Osmanska väldet 1878, valde att samarbeta med muslimerna då de insåg att de övriga etniska

grupperingarna skulle identifiera sig med Serbien respektive Kroatien.57 Muslimerna behöll således

sin starka sociala position i samhället, vilken inte med säkerhet skulle bestå i ett sydslaviskt rike.

Influenserna av det historiska arvet blev synliga då de ledande muslimska politikerna Arnautović

och Bašagić 1917 bad kejsaren att Bosnien-Hercegovina skulle få bli en autonom del av Ungern.58

Detta agerande visar att politikerna använde sig av det historiska argumentet för att legitimera sin

överlägsenhet.

3.3 1918

I september 1918 skickade dubbelmonarkins kejsare en representant till Sarajevo för att undersöka

hur folket såg på framtiden och vad de hade för motiv. Representanten, ungraren Tisza, mötte i

Sarajevo politiker som uttryckte att de under kriget upplevt att den lokala ledningen trycktes ned.

Med detta som bakgrund uttryckte serberna och kroaterna en gemensam önskan om att enas under en

sydslavisk stat. Den tredje parten, muslimerna, hade under hela kriget visat en negativ inställning till

en gemensam sydslavisk stat, men nu trädde politikern Mehmed Spaho fram. Han skulle senare

komma att bli ledare för Jugoslaviens muslimska organisation. Speho förklarade att det muslimska

folket hade blivit lika illa behandlade som övriga folkgrupper under kriget, vilket hade bidragit till

att gränserna mellan dem hade suddats ut och därför ville muslimerna nu ingå i ett gemensamt

sydslaviskt rike.59

Samtliga parter hänvisade alltså till förföljelseargumentet genom att uttala att de blivit illa behand-

lade under kriget. Dessutom blev detta också en gemensam historisk erfarenhet som var knuten till

territoriet Bosnien-Hercegovina.

3.4 Bosnien-Hercegovina efter 1918

Efter första världskriget hade det första sydslaviska riket problem med gränsdragningarna. I norr

hade man förlorat områdena i Trieste, Krain och Gorizia till Italien. Att få tillbaka dessa och inte-

grera dem i den sydslaviska staten var en hjärtefråga för kroaterna, eftersom områdena befolkades av

en kroatisk majoritet.60 Denna fråga, knuten till irredentiska tankegångar, skulle inte komma att få en

lösning förrän 1924 och då löstes den till Italiens fördel. Vidare fanns det även tvister om dagens

Vojvodina, där gränsdragningen visade sig vara näst intill omöjlig eftersom de etniska grupperna var

utspridda och blandade. Ungern fick slutligen avstå detta område till SHS staten 1920.61 När det

57 Nyström (1992), s 409
58 Malcolm (1994), s 160
59 Ibid., s 161ff
60 Resić (2006) s 181
61 Ibid. , s 193
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gäller kontrollen över territoriet i Bosnien-Hercegovina förespråkade således parterna innan 1918 två

olika lösningar. En var att förbli en autonom provins inom dubbelmonarkin och en var att bilda ett

sydslaviskt rike. Ingenting tyder dock på att det fanns en uttalad önskan om att Bosnien-Hercegovina

skulle bli en egen stat vid den här tiden.

Den som slutligen skulle fastställa hur det skulle komma att se ut officiellt var dock den amerikanske

presidenten Woodrow Wilson och dennes princip om nationell självbestämmanderätt. Syftet var att

de gamla multinationella rikena skulle försvinna och andra nationellt baserade stater, skulle bildas.

Problemen med att applicera detta på SHS-staten var dock många. Det primära var att folket i SHS-

staten inte var en nation, vilket rättfärdigades med att de istället sågs som tre olika delar av samma

nation. Därutöver hängde, enligt Wilson, nationell bestämmanderätt ihop med dels territorium och

dels demokrati. Situationen i det nya riket var emellertid sådan att de flesta ledande aktörerna hade

en etno-nationalistisk syn.62 De olika parterna hade också skilda uppfattningar om hur staten skulle

styras och det beroende på tradition.63 En annan del av problemet hänger ihop med att nations-

bildnings-processen inte hade fullbordats när nationen slogs samman till en enhet.64 Eftersom folket

hade skilda historiska arv skulle detta också komma att påverka den fortsatta utvecklingen och

slutligen vara av vikt för det etniska och kulturella identitetsskapandet.65 Därutöver hade Serbien och

områdena från Österrike-Ungern hade olika åsikter om hur den nya staten skulle styras. Dessa skilda

ståndpunkter går tillbaka till respektive områdes historiska bakgrund. Kroatien och Slovenien hade

ett perspektiv som påverkats av Österrike-Ungerns medan Serbien präglats av det osmanska rikets.

Detta innebar 1918 att serberna förespråkade centralstyrning medan kroaterna ville ha en federal

lösning.66

Slutsatsen, måste, med ovanstående som bakgrund, därmed bli att Jugoslavien var en artificiell

konstruktion mot bakgrund av Wilsons principer om en nation - en stat. Dessa principer skulle dock

sedan komma att vara i centrum för delrepublikernas självständighetskrav under 1990-talets

fragmentering av Jugoslavien. Dessutom hade de etniska grupperna, beroende på arv, olika upp-

fattningar om hur staten skulle styras. Denna fråga skulle komma att vara aktuell efter 1918 och

slutligen skulle den också komma att bidra till oenighet under 1990-talet.

Slutligen ska kontrollen av territorier sättas in i Galtungs rektangel. Kontrollpunkten skulle från att

ha varit på E (1914) komma att hamna längs med linjen A-B. Anledningen till detta är att muslimer

som en egen nationell tillhörighet inte existerade utan fick välja ifall de var serber eller kroater. Det

62 Gerner, Kristian. Nationalismen i Östeuropa. Kalmar (1996), s 15
63 Ramet (2006), s 36
64 Magnusson, Kjell. ”Varför misslyckades Jugoslavien?” i Inblick Östeuropa,nr 5, oktober, 2000.

<http://www.student.uu.se/studorg/europe/inblick/?p=/2articles/05/magnusson.html> (070112)
65 Magnusson, Kjell. Etnisk mobilisering det forna Jugoslavien. Magnusson red. Uppsala (1996), s 10
66 Nyström, Kerstin. Jugoslavien- en stat försvinner i Tägil, S et al, Hedemora (1992), s 411
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var först 1961 som muslimer skulle komma bli en officiell etnisk grupp och de skulle inte komma att

erhålla en status som en av Jugoslaviens nationaliteter förrän 1969.67 Med detta som bakgrund fick

muslimerna inte formell makt, men i praktiken fanns de med fast som serber respektive kroater.

Kontrollpunkten 1918 hamnar således mellan A och B, även om den faktiska punkten skulle ha varit

i skärningspunkten A-B-C.

A

E B

D C

A: Bosnienserberna har kontroll
B: Bosnienkroaterna har kontroll
C: Muslimerna har kontroll
D: Gemensam kontroll
E: Extern kontroll

4. Bosnien-Hercegovina under andra världskriget

4.1 Bakgrund

Efter första världskriget förekom det en del oroligheter i Bosnien-Hercegovina. Exempelvis förekom

det många hämndaktioner och anarki rådde på landsbygden. Offren var oftast muslimer, då de under

kriget varit på Österrike-Ungerns sida och också för att de varit delaktiga i de så kallade schutz-

korps.68 Dessutom konfiskerades de muslimskt ägda adelsgodsen och jorden styckades upp. Många

muslimer kände sig orättvist behandlade av detta och dessutom fruktade de nu serberna. De fick

anledning att börja organisera sig och Jugoslaviska Muslimska Organisationen bildades i Sarajevo

1919 och Mehmed Spaho blev deras ledare.69

Vidare hade tiden efter första världskriget präglats av instabilitet i SHS-staten. Kung Aleksandar

hade 1929 ändrat statens namn till Jugoslavien och infört kunglig diktatur. Innan kungen gjorde detta

hade de allierade blivit konsulterade och då gett kungen sitt stöd .70 Den kungliga diktatorn delade

också in riket i s.k. banovine (provinser).71 Den territoriella indelningen tog inte hänsyn till de

67 Ramet (2006), s 286
68 Malcolm (1994), s 162-163
69 Ibid., s 163 och Resic (2006), s 196, 206-207
70 Ramet (2006), s 80. Refererar här till Stojkov, T. (1969) Opozija u vreme šestojanuarske diktature,1929-1935, s 340
71 Malcolm (1994), s 169

1914

1918
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etniska och kulturella gränserna, utan skapades i syfte att tona ner den etniska identiteten och istället

främja en jugoslavisk identitet.72 Följden av detta blev att muslimerna, som i realiteten var i majo-

ritet, via indelningen istället blev minoritet i varje provins.73 Monarken utövade således en form av

gerrymandering, vilken gynnade den serbiska kontrollen.74

Monarkens försök till att främja den jugoslaviska identiteten fick emellertid motsatt effekt och

nationalistiska strömningar slog rot i landet. Kroaten Pavelić bildade den kroatiska Ustaša-rörelsen,

vilka eftersträvade ett självständigt Kroatien.75 Rörelsen hade ett nära samarbete med Italiens

Mussolini, som gav medlemmarna millitär utbildning och ekonomiskt bistånd. Det fanns också

ustašagrupper i Berlin, Wien, Belgien och i Ungern.76

Trots att nämnda nationalistiska strömningar hade tagit fart ordentligt fanns det ändå ett visst

samarbete mellan serber och kroater, vilket 1939 resulterade i det s.k. Sporazum (överrens-

kommelsen). Sporazum innebar att Kroatien blev en autonom banovina inom Jugoslavien. Även en

del av Bosniens territorium blev på detta sätt en del av Kroatien, eftersom de två förhandlarna,

premiärminister Cvetković och den kroatiske ledaren Maček, helt enkelt slog ihop två banovine,

varav den ena innefattade en bit av Bosnien-Hercegovina.77 Det var således två externa aktörer som

löste den territoriella fördelningen och muslimerna konsulterades inte. Muslimerna blev därmed

förbigångna både via sporazum och via indelningen i banovine, eftersom följden blev att de kom att

bli minoritet i varje banovina.78

I Serbien hade en rojalistisk rörelse, četnik-rörelsen, bildats under Draža Mihajlović. Četnik slogs för

kungens sak och för ett Storserbien. Omständigheterna i Europa ledde i nuläget till ett nytt världskrig

och parallellt med detta blev det inbördeskrig i Bosnien-Hercegovina, vilket nu ska hamna under

lupp i Galtungs modell.

72 Resić (2006), s 201
73 Malcolm (1994), s 169
74 Gerrymandering: gränser (oftast valkretsar) ändras i syfte att gynna egna politiska intressen.
75 Bennett, Christopher. Yugoslavia’s bloody collapse.. New York (1995), s 39
76 Ramet (2006), s 83
77 Malcolm (1994), s 171-172, Ramet (2006), s 105-106
78 Ibid., s 169
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4.2 Konfliktdefinition och mål

Ante Pavelićs Ustaša-rörelse samarbetade inledningsvis med Mussolini och senare även med

Hitler. Målet var att få ett självständigt, etniskt rent Kroatien, som Bosnien-Hercegovina skulle in-

förlivas i.79Förlorarna i en sådan konstruktion skulle i detta fall vara alla som inte är kroater, vilka

per automatik blir andra klassens medborgare eftersom då ambitionen är av exkluderande art. Makt

baserad på kulturnationalistiska principer kan i detta fall dras till irredentiska tankegångar och

därmed också bli en form av Galtungs överlägsenhetsargument.

Draža Mihajlovićs Četnik-rörelse var en rojaliströrelse vars mål var att införliva Bosnien-

Hercegovina i ett Storserbien under den serbiske monarken.80 Liksom ustašas ambitioner kan detta

dras till irredentiska tankegångar och överlägsenhetsargumentet. Förlorarskaran skulle utgöras av

alla icke-serber som, i förekommande fall, var tvungna att bli andra klassens medborgare under den

serbiska kronan.

Josip Broz’ (Titos) kommunistiska partisanrörelse hade ett socialistiskt Jugoslavien som

ambition och detta hade rörelsen haft sedan 1937.81 Det som utmärkte partisanernas ambitioner var

en önskan att alla etniska grupper skulle inkluderas. Det var således inte på basis av någon etnisk

tillhörighet, utan alla skulle få vara jämbördiga inom staten. Deras slogan var ”Broderskap och

enighet”, vilket kan ses som en inkluderande tankegång. Slutligen var partisanerna en antifascistisk

motståndsrörelse, som kämpade för att frigöra sitt folk.82 Just frigörelsen och motståndet kan placeras

i kategorin förföljelseargument. Tanken om att hela Jugoslavien skulle vara med, kan läggas till det

historiska argumentet då den gemensamma faktorn är att samtliga varit del av SHS-staten och

kungariket.

4.2.1 Muslimerna

Muslimerna som under kriget slagits på olika sidor finns inte representerade i ovanstående definition

av konfliktparter. De var en delad grupp som anslöt sig till såväl ustaša som partisanerna. Inled-

ningsvis anslöt sig dock majoriteten till ustaša eftersom Pavelić utlovade religiös frihet.83 Även

Hitler välkomnade senare muslimerna i sin armé och de bildade SS trettonde Handžardivision.84

Successivt blev muslimerna dock allt mer besvikna och anslöt sig till Titos partisaner, där de bildade

79 Ramet (2006), s 118-119
80 Ibid., s 145
81 Nyström, Kerstin (1992), s 414
82 Ramet (2006), s 151
83 Malcolm (1994), s 185
84 Burg/Shoup (2000), s 38.
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brigaden Mujina četa.85 Muslimerna slogs alltså både under ustaša och partisanerna och blev följ-

aktligen offer för samtliga parter.

4.2.2 Ustaša

Kroatiska ustaša lyckades för en period lägga hela Bosnien-Hercegovina under sig, och 1941 för-

klarade Nazityskland Kroatien (inklusive Bosnien-Hercegovina) som en självständig stat. Detta var

bara delvis sant, då Bosnien-Hercegovina i praktiken var ockuperat av både Italien och Tyskland.86

Under perioden då denna s.k. NDH-staten fanns utsattes befolkningen för omänskliga handlingar,

liknande de som judarna utsattes för av nazisterna.87 I det här fallet var dock judehatet sekundärt, då

det primära var serbhatet.88 Många människor, av såväl serbisk börd som judisk fick sätta livet till

genom etniska utrensningar och koncentrationsläger.89

4.2.3 Četnik

När det gäller Četnik-rörelsen, som fick stöd av en del av Bosnienserberna, ville rörelsen införliva

Bosnien-Hercegovina och större delen av Kroatien med ett kungligt Serbien.90 Mihajlovićs motto

var ”Där det finns serbiska gravar är serbiskt land”.91 Uttalandet får klassas som ett historiskt argu-

ment genom att det syftar till att erövra områden som under historien bebotts av serber. Även ifall

Mihajlović genom detta uttalande inte förespråkade etnisk rensning i de aktuella territorierna, hävdas

det av vissa källor att andra aktörer inom rörelsen såsom Vasić och Moljević hade sådana tanke-

gångar.92 Resonemanget skulle ha varit att kroaterna i Bosnien-Hercegovina kunde skickas till

Kroatien och muslimerna till Turkiet eller Albanien.93 Detta resonemang tolkas som ett överlägsen-

hetsargument, då vissa aktörer inom rörelsen avsåg att erövra territorier genom att deportera

människor av annan ”sämre” etnisk börd.

När det gäller četnikrörelsens samarbete med externa aktörer bör det tilläggas att Mihajlovic i

brittisk krigspropaganda utmålas som den första hjälten i motståndsrörelsen,94 vilket är ett första

tecken på att britterna ställde sig bakom četnik. Att rörelsen samarbetade med britterna hindrade

dock inte rörelsen från att samarbeta med axelmakterna när det passade den. Ett exempel är i

85 Malcolm (1994), s 187
86 Donia/Fine (1994),s 137
87 NDH: oberoende kroatisk stat (Nezavisna drzava hrvatska). www.ne.se (NDH)
88 Ramet (2006), s 118
89 Malcolm (1994), s 175-176
90 Resić (2006), s 213
91 Malcolm (1994), s 179 återger Zbornik. Vol 1, bok 2, s 377
92 Malcolm (1994), s 178-179
93 Malcolm (1994), s 178-179 refererar här till Dedijer och Miletić, Genocid nad Muslimanima,s 33-34
94 Pavković (2000), s 35.
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operation Weiss, då rörelsen tillsammans med tyskar och italienare gick till attack mot

partisanerna.95

4.2.4 Partisanerna

I kampen mot fascismen stred četnik inledningsvis ihop med Titos partisanarmé. Efter en tid insåg

partisanerna att ett samarbeta inte kunde fortgå eftersom de båda rörelserna hade olika mål och att

det enda gemensamma målet var att bekämpa fascismen, vilket inte var tillräckligt.96 Trots att Tito

ville bekämpa fascismen så kunde Tito tänka sig att samarbeta med tyskarna under vissa omständlig-

heter och då i syfte till att vinna egna fördelar. Ifall britterna kom till četniks undsättning i Bosnien-

Hercegovina skulle monarken kanske få komma till makten och då kunde Jugoslavien inte bli

kommunistiskt. Detta ville Tito förhindra och sände därför representanter för att förhandla med

tyskarna i Gornji vakuf och Zagreb 1943.97 Samma år erövrade dock Tito stora områden, mycket

med hjälp av muslimer och kroater som i allt större antal anslutit sig till honom. Även britterna

hjälpte till genom att de 1943 började förse partisanerna med vapen.98 Därmed övergav britterna och

de allierade četnik för att bli en aktivt stödjande aktör för partisanerna.99 Anledningen till att britterna

började stödja Tito, kan ses i att det dels såg ut som om tyskarna försvagats kraftigt och dels för att

det hade framkommit att četnikrörelsen hade samarbetat med tyskarna.100 Med extern hjälp av de

allierade skulle Titos partisanarmé slutligen gå segrande ur kriget.

4.3 Bosnien-Hercegovina efter 1945

Efter Titos maktövertagande kom livet för befolkningen i Bosnien-Hercegovina att förändras i och

med att socialismen segrade. Socialismen drabbade särskilt den muslimska befolkningen, då

kommunisterna exempelvis förbjöd vissa sharialagar och förbjöd kvinnorna att använda slöja.101

Muslimerna utgjorde inte heller en erkänd nationalitet inom delrepubliken, utan kommunisterna

ansåg att de kunde välja identitet.102 Antingen var de serber eller kroater, vilket förefaller vara

paradoxalt, eftersom den etniska identiteten delvis bygger på religion, en egenskap som man i det

här fallet inte delade med varken serber eller kroater. Vidare var religiösa aktiviteter, oavsett om de

var knutna till katolicism, ortodoxi eller islam, inte önskvärda i det kommunistiska Jugoslavien och

under 1940- och 1950-talet fängslades många högt uppsatta religiösa ledare.103

95 Ramet (2006), s 149
96 Resić (2006), s 217
97 Malcolm (1994), s 183
98 Pavković (2000), s 41 och Malcolm (1994), s 184
99 Donia/Fine (1994), s153
100 Resic (2006), s 219
101 Magnusson, Kjell. Den Bosniska tragedin. Stockholm. (1993), s 7- 8
102 Pavković (2006), s 227
103 Ramet (2006), s 196-199
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Som ovan nämnts hade religiösa aspekter i Titos Jugoslavien tryckts ner, vilket kan vara ett sätt att

mildra den kollektiva gemenskap, som är en del av den etniska identiteten. Vidare fanns det, enligt

Woodward, andra viktiga samhällsförändringar, vilka gjorde den Jugoslaviska federationen stabil.

Den ena var federationens roll som buffertzon med allt som en sådan zon medförde och den andra

var landets konstitutionella sammansättning.104 Tito lyckades, med hjälp av federalism, individuella

rättigheter, nationella rättigheter till social och ekonomisk rättvisa lösa problemen som det första

jugoslaviska riket haft. Med Titos politik lyckades landet dels överleva depressionen genom att

federala fonder fördelades där de bäst behövdes, vilket innebar att kapital från de rika delrepublik-

erna användes till att bygga upp infrastruktur och industri i de fattiga delrepublikerna. Via

individuella respektive nationella rättigheter löstes dessutom problemet med hur självbestämmande-

rätt för folket i en multinationell stat skulle tillämpas.105

Slutligen kan det, med ovanstående som bakgrund, konstateras att kontrollen över Bosnien-

Hercegovina förändrats mellan 1939-1945. Inledningsvis var punkten mellan A-B, sedan hamnade

punkten mellan B-E 1941 (eftersom NDH klassas som en lydstat till Tyskland och Italien) för att

slutligen återigen bli placerad mellan A-B 1945. Liksom i föregående figur fanns muslimerna med i

den faktiska kontrollen, men inte inom den formella, då de fortfarande kategoriserades som serber

eller kroater.

A

E B

D C

A: Bosnienserberna har kontroll
B: Bosnienkroaterna har kontroll
C: Muslimerna har kontroll
D: Gemensam kontroll
E: Extern kontroll

104 Woodward (1995), s 22-30
105 Woodward (1994), s 30

1939 och 1945

NDH 1941
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5. 1980-talet

5.1 Bakgrund

Efter Titos brytning med Stalin 1948 hade Jugoslavien fungerat som en buffertzon mellan det kapi-

talistiska väst och det kommunistiska öst. Jugoslavien gick alltså den tredje vägen och Tito lånade

pengar från väst för att bygga upp industrin samtidigt som han hade handelsförbindelser med de

kommunistiska grannländerna.106 Väst lånade ut kapital till Jugoslavien i utbyte mot fortsatt stöd i

kalla kriget. Detta innebar också samtidigt att Jugoslavien var en bricka i stormaktsspelet. Väst

prioriterade således den strategiska aspekten primärt och inte den ideologiska. Bakgrunden till detta

var att ifall Sovjetunionen samarbetade med Jugoslavien så skulle NATO-länderna vara hotade.107

Detta skulle undvikas och därmed stöttades jugoslaverna ekonomiskt. Efter kommunismens fall och

kalla krigets slut 1989 fanns det dock inget behov för Väst att engagera sig i Jugoslavien längre,

vilket uttalades klart och tydligt av bland andra USA:s ambassadör Warren Zimmerman. USA:s och

IMF:s bistånd, vilket var mer eller mindre nödvändigt för landets ekonomi, togs därmed bort.108

Detta bidrog i sin tur till att de ovannämnda lånen inte kunde betalas tillbaks. Lånen i kombination

med Titos död 1980 bidrog till att Jugoslavien befann sig i ekonomisk och politisk kris. Inflationen

steg hela tiden och var 1987 uppe i 200% om året.109 Staten hade problem med att betala tillbaka

lånen och spänningarna intensifierades mellan aktörerna, kollektiva såväl som individuella.

Förutom de ovannämnda faktorerna kunde oron också spåras tillbaka till 1974, då konstitutionen för

Jugoslavien förändrades för fjärde gången under efterkrigstiden. I korta drag innebar konstitutionen

att makten decentraliserades, vilket i förlängningen skulle komma att innebära att varje delrepublik

mer eller mindre fungerade som en ministat. Konstitutionen fastslog även att Tito skulle inneha

presidentposten på livstid och att man efter honom skulle låta presidentposten vandra mellan de olika

delrepublikerna.110 Konstitutionen föreskrev vidare också att regeringen skulle bestå av två repre-

sentanter från varje delrepublik och detta blev således ett dilemma för Bosnien-Hercegovina då inte

alla folkgrupper kunde representeras utan endast två. På Bosnien-Hercegovinas inrådan modifierades

detta senare med ett tillägg om att tre representanter skulle gälla. Ett annat betydande inslag i denna

konstitution var slutligen delrepublikernas rätt att utträda ur federationen.111

106 Brown, B, Michael. (2005), s 90-91
107 Agrell (1994), s 41
108 Resić (2006), s 253 och Rogel (1998), s 14, Brown B; Michael (2005), s 197. IMF: International Monetary Fund

(Förf. anm.)
109 Rogel (1998), s 17
110 Donia/Fine (1999), s 190 och Pavković (2000), s 69-70
111 Ibid., s 162 och 190
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Vidare har det hävdats att bakomliggande orsaker till Jugoslaviens upplösning förefaller ha varit att

landet hölls ihop av Tito och att det följaktligen började fragmenteras efter hans död 1980. En annan

orsak som pekats ut är att det var kommunismen som tvingade folk att leva ihop trots skillnader i

religion, etnicitet och språk. När kommunismen föll fragmenterades landet följaktligen också.112

Enligt forskare som Woodward är båda förklaringarna något missvisande, då ingen av dem kan

förklara varför det blev krig. Woodward hävdar att Jugoslavien hölls ihop tack vare faktorer såsom

blandekonomi, landets internationella position i kalla kriget och att delrepublikerna var i hög grad

självstyrande. När landet började fragmenteras var det för att omständigheterna i världen hade

förändrats efter kalla kriget och för att det politiska systemet kollapsade helt.113 Dragen slutsats är

därmed att politik och ekonomi är de två huvudfaktorer som spelade avgörande roll för utvecklingen.

Eftersom ekonomin styrdes utifrån och så även politiken, med tanke på kommunismens fall, kan det

tolkas som att externa aktörer spelade en avgörande roll i utvecklingen.

När det gäller utvecklingen i Bosnien-Hercegovina specifikt hade området innan 1980-talet upplevt

en ekonomisk uppsving. Den tunga industrin byggdes upp och Jugoslaviens vapenindustri kon-

centrerades till Bosnien-Hercegovina.114 Att detta skulle komma att bli betydelsefullt senare, kunde

inte förutspås då och stora vapenlager upprättades i området. Det ekonomiska uppsvinget skulle

dock inte vara långvarigt utan förändrades relativt snabbt. 1987 skakades Bosnien-Hercegovina av

den s.k. Agrokomerc-affären, som avslöjade en omfattande förskingring. Detta avslöjande skulle få

ödesdigra ekonomiska konsekvenser för de involverade, de anställda och ett flertal banker.115

Följderna av den ekonomiska instabiliteten och den politiska osäkerheten bidrog till att nationa-

lismen kom att frodas. Nedan följer en genomgång hur detta yttrade sig inom valda delar av

Jugoslavien (Serbien och Kroatien) och hur det påverkade de olika folkgrupperna i Bosnien-

Hercegovina.

5.2 Aktörernas och parternas motiv

5.2.1 Kroatien och kroaterna i Bosnien- Hercegovina

Bakgrunden till att nationalistiska tankegångar blev märkbara under 1980-talet finns i ”kroatiska

våren”, som ägde rum 1970-1972. Kroatiska våren var en tid då liberaler och nationalister i Kroatien

samarbetade för att nå målet: en kroatisk nationalstat inom den federativa republiken Jugoslavien.

De arbetade också för en bättre ekonomisk fördelning av resurser samtidigt som de var anti-

112 Woodward, Susan (1995), s 21
113 Ibid., s22
114 Edquist, Samuel. Bosnien-Hercegovina i Svanberg red, Stockholm (1996), s 103
115 Magaš, Branka (1993), s 111
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serbiska.116 Efter Titos död upplevde ”kroatiska våren” en renässans och en grupp anklagades för att

ha spridit antijugoslavisk propaganda. Bland de anklagade fanns den framtida ledaren för HDZ

(Kroatiens demokratiska parti) Franjo Tudjman som dömdes till tre års fängelse.117 Tudjmans väg till

makten skulle senare komma att finansieras av kroater i exil, den så kallade diasporan.118

Efter fängelsevistelsen återgick ledaren till att propagera för ett självständigt Kroatien och hänvisade

främst till det mytologiserade historiska argumentet om en oavbruten förekomst av den kroatiska

statens existens.119 Detta påstående kan i viss mån också beröra Bosnien-Hercegovina, med tanke på

att området faktiskt var införlivat med NDH-staten. Samtidigt som detta är ett historiskt argument

för kroaterna påverkar det också den övriga befolkningen då de använder sig av ustašastatens

symboler.120 En av symbolerna, den rödvita schackbrädesflaggan uppfattas framför allt av serberna

lika notoriskt som hakkorset. Användandet av denna fana förser samtidigt de serbiska nationalisterna

med användbart stoff till skrämselpropagandan, vilken kommer att diskuteras senare.

Vidare skulle Tudjmans territoriella krav i Bosnien-Hercegovina grunda sig “on the basis of common

history and the fact that they constituted a geo-polical whole”.121 Dessutom antydde Tudjman att

“An objective examination of the numerical composition of the population of Bosnia and

Hercegovina cannot ignore that the majority of the Moslems is in ethnic character and speech

inconvertibly of Croatian origin”.122 Slutligen hade det även, redan 1971, hävdats att Bosnien-

kroaterna var underrepresenterade i alla ledande positioner inom Bosnien-Hercegovina.123

Med detta som bakgrund kan det konstateras att det redan under 1980-talet fanns territoriella

ambitioner i Bosnien-Hercegovina från Kroatiens sida. President Tudjman anger det historiska

argumentet, vilket visats ovan och han åberopar numerär överlägsenhet då han inkluderar

muslimerna (eftersom dessa ”ändå” ses som kroater). Slutligen återfinns också förföljelseargu-

mentet, då det ansågs att kroaterna var underrepresenterade inom ledande positioner.

5.2.2 Serbien och serberna i Bosnien-Hercegovina

Efter protester i Kosovo, vilka ägde rum under 1980-talet, kom nationalistiska tankegångar att bli

synliga i Serbien och därmed påbörjades nationalismens uppgång.124 Förutom detta bidrog också

1986 års memorandum, skriven av serbiska intellektuella också till nationalismens uppsving. Memo-

116 Nyström, Kerstin. Kroatien i Svenberg red, Stockholm (1996), s 225
117 Vucković, Gojko. Ethnic cleavages and conflict: the sources of international cohesion and disintegration. The case of

Yugoslavia. Vermont, (1997), s 132
118 Johnstone, Diana. Dårarnas korståg. Jugoslavien, Nato och västliga villfarelser. Hägglunds förlag (2004) s 41 och 45
119 Pavković (2000), s 92-93
120 Johnstone, Diana. (2004), s 41
121 Tudjman, F (1981) Nationalism in contemporary Europe. s 113-114 återgiven i Rogel (1998), s 125
122 Ibid, s 125
123 Donia/ Fine (1999) s 183 återger Ramet, (1992) Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 1962-1991, s 124-125
124 Resić (2006), s 256-257
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randum kritiserade 1974 års konstitution och underströk att det serbiska folket borde enas.125 Detta

tolkas som att det redan 1986 fanns territoriella anspråk i Bosnien-Hercegovina och Kroatien från

Serbiens sida.

Under slutet av 1980-talet utnyttjade Milošević alla tillgängliga metoder för att ena serberna. Till

exempel firades sexhundraårsjubileet av slaget vid Kosovo Polje med pompa och ståt och stora

massmöten organiserades.126 När det stod klart att Jugoslavien förmodligen inte skulle bestå i början

av 1990-talet sa Milošević ”Det är inte vår avsikt att hindra kroaterna eller någon annan nation från

att lämna Jugoslavien, men vi kommer inte att tillåta någon att släpa ut serberna med sig emot deras

vilja”.127 Detta uttalande understryker att Serbien avsåg att hjälpa det serbiska folket som levde

utanför Serbien. Detta är irredentiska tankegångar och kan samtidigt placeras i såväl kategorin

överlägsenhetsargument som i förföljelseargument. Konkret innebär detta att ifall serberna gick ihop

så är de överlägset numerärt sett överlägsna än t.ex. kroaterna i Kroatien samtidigt som den faktiska

situationen är att serberna i Kroatien är i minoritet och förföljda av kroaterna.

Även i Bosnien-Hercegovina kunde nationalistiska strömningar identifieras via den ultranationa-

listiske grundaren till partiet SRS, Vojislav Šešelj som redan 1984 föreslog att Jugoslavien skulle

delas mellan de ”sanna nationaliteterna”, vilka var serber, kroater och slovener enligt Šešelj. För

detta uttalandedömdes Šešelj till 8 år i fängelse varav två år avtjänades.128

5.2.3 Muslimerna

Under 1970-talet författade Izetbegović skriften The Islamic Declaration: A programme of islami-

sation of muslims and muslim peoples, vilken beskrev en idealisk muslimsk stat. I staten skulle

influenser från utlänningar, i det här fallet kommunistiska Öst och kapitalistiska Väst förhindras.

Andra delar av skriften understryker att denna stat inte kan inkludera andra folkslag, då de lagar som

förespråkas per automatik exkluderar icke-muslimer.129 Tillämpat på Bosnien-Hercegovina innebär

tankegångarna således influenser från serber respektive kroater. Efter att skriften blivit officiell

tillfångatogs och dömdes författaren till 14 års fängelse.130 Därmed förvisades den nationalistiska

verksamheten till underjorden, vilket var ett vanligt sätt hantera antijugoslaviska åsikter under den

kommunistiska eran.131 Överhuvudtaget hanterades alla som hade antikommunistiska åsikter på detta

sätt. Problemet som uppstod var att tankegångarna inte utrotades utan endast trycktes ner av sådana

125 Pavković (2000), s 89.
126 Ibid, s 88-90
127 Johnstone (2004), s 45
128 Donia/Fine (1994) , s 201
129 Pavković (2000), s 95-96
130 Donia/Fine (1994)s 200
131 Resić (2006), s 245 refererar här till Mønnesland (1999) Før Jugoslavia og etter s 226, se även Pavkovic (2000), s 53
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handlingar, vilket synliggjordes då skriften återigen kom ut i tryck 1990. Denna skrift bidrog i slut-

ändan till att serber och kroater drog paralleller med perioden av osmanskt välde, då båda folk-

grupperna var andra klassens medborgare och hade ytterst begränsade civila rättigheter.132 Med tanke

på att skriften även exkluderar icke-muslimer, dras tankegångarna per automatik till överlägsenhets-

argumentet. Ytterligare nationalistiska röster synliggjordes då tidningen Vox publicerade artikeln

Skull game där det stod ”Use your talent, imagination and architectural skills to show to the world

what sort of builders the Turks were. You can play the game yourself or with your Croatian friends.

The idea is to place twenty (or more) Serbian heads in the tower, in alphabetical order and as soon

as possible”.133

Yttringar av ovanstående karaktär försåg per automatik den serbiska sidan med skrämselpropaganda.

Serberna var inte bara rädda för spöket ustaša, utan också för det turkiska spöket från historien.

Genom att nämna turkarna synliggjordes det historiska argumentet, som i det här fallet syftade

tillbaka till osmanväldet.

Som påvisats intensifierades de nationalistiska strömningarna under slutet av 1980-talet. Olika

etniska gruppers attityd mot varandra förändrades, eller rättare sagt handlingar som styrdes av

attitydförändringen förändrades. Förvisso tog den sig inte i uttryck som en militär konflikt, men

verbala konflikter och diskriminerande handlingar blev uppenbara, vilket också verifierades av den

politiska ledningen 1989.134

5.2.4 Militära aktörer

Den politiska situationen som beskrevs ovan påverkade också den jugoslaviska armén, JNA. Så

länge Jugoslavien var en enhet skulle den lyda under presidentrådet, men i och med att rådet började

präglas av oenighet, så blev oenigheten också en följd inom den multietniska armén. Åsikterna bland

generalerna var delad mellan personer som ville behålla Jugoslavien och personer som ville ha en

upplösning.135 Innan Jugoslaviens upplösning var ett faktum började armén att beslagta alla vapen

som fanns i Territorialförsvaret (TO), vilket fanns runt om i delrepublikerna. Denna aktion har från

vissa håll setts som en säkerhetsåtgärd, men från andra håll klassats som ren stöld och bidragande

faktor till att försvaret i delrepublikerna blev nedsatt.136 Slutligen blev JNA främst serbernas verktyg

då de agerade för det land som återstod efter Sloveniens, Kroatiens och Bosnien-Hercegovinas

självständighetsförklaringar.

132 Pavković (2000), s 97
133 Judah (2000) s 280 citerar Vox i Hađživuković et al (1993) Bosnia-Herzegovina:Chronicle of an announced death,s

16
134 Ramet (2006), s 367
135 Nyström (1993), s 185
136 Ramet (2006), s 369
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5.3 Parternas syn

Som påvisats fanns det redan under 1980-talet indikationer på serbiska territoriella anspråk i Memo-

randum. Även kroaterna inkluderade en del av Bosnien-Hercegovina i sin kroatiska stat med hän-

visning till samtliga argumentkategorier. Šešeljs och Miloševićs uttalanden visar förekomsten av

irredentiska tankegångar. Samtliga argument hos de två etniska grupperna skulle senare komma att

utmynna i hemliga överläggningar om en delning av Bosnien-Hercegovina, vilka hölls mellan

Tudjman och Milošević i Karadjordjevo 1991.137

Den återstående konfliktparten, muslimerna, hade dock en annan vision gällande Bosnien-

Hercegovinas framtid. Inledningsvis kämpade muslimerna för att republiken skulle hållas samman

och bli självständig. Med hänvisning till de nationalistiska strömningarna och Izetbegovićs skrift

skulle emellertid denna stat helst vara under muslimskt styre, vilket pekar på att överlägsenhets-

argumentet används.

De politiska ledarna fick med sig serberna i Kroatien genom att använda skrämseltaktik. Exempelvis

skrämdes befolkningen till att tro att de kroatiska nationalisterna personifierade spöket från historien:

ustaša, vilka återigen skulle komma och utföra etniska rensningar. Miloševićs sak understöddes

samtidigt av den kroatiska ledningen. Genom att exempelvis förbjuda vägskyltar på det kyrilliska

alfabetet och använda sig av den tidigare nämnda schacksymbolen från ustašatiden, bidrog ledningen

till att folk började tro på skrämselpropaganda. Följden blev total mobilisering och förberedelse för

militära aktioner.138 Anledningen till att detta berörs här är att det sammanfaller med fallet i Bosnien-

Hercegovina på två sätt. Dels skulle rädslan för kroatiska nationalister smitta av sig och dels skulle

samma taktik användas för att människor skulle bli rädda för muslimer.139

Avslutningsvis kan det konstateras att nationalistiska ideologier per automatik medförde territoriella

anspråk hos alla tre parter. Det som ska hållas i åtanke är att vissa parter spelar på historiska argu-

ment medan andra spelar på demokratiska rättigheter av självbestämmande karaktär. Dessa argument

fungerar sedan i kombination med övriga problem som verktyg för enskilda politiska aktörer för att

erhålla stöd från folket. När grupperna slutligen enas under den nationalistiska ideologin kan de rätt-

färdiga våld på två sätt: att det används i försvar och att bruket av våld är oundvikligt då det gäller att

åstadkomma något som är historiskt förutbestämt. Sett ur denna synvinkel är de politiska aktörerna

endast en bricka i ett historiskt spel: det är de aktörer som via sitt folk kämpar för nationens förut-

137 Judah (2000), s 174
138 Malcolm (1994), s 216ff
139 Ibid, s 217
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bestämda suveränitet; frihet från en ockupationsstat.140 Ett alternativt sätt att se utvecklingen är att de

politiska ledarna via ”rätt” metoder fick med sig folket.

6. Konflikten 1992-1995

6.1 Bakgrund

Samhället och befolkningens attityder i Bosnien-Hercegovina hade i takt med förändringarna i det

övriga Jugoslavien kommit att förändras. Religiös mobilisering bland muslimerna hade börjat bli

påtaglig redan under 1980-talet, då ett uppror som skulle komma att kallas ”imamernas uppror” ägde

rum. Inledningsvis berörde upproret endast imamernas situation, men skulle med tiden med tiden

komma att röra religionens integritet och statens inblandning i densamma.141 Även de kristna

religiösa institutionerna, den katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan, ansträngde sig för att

markera de etno-religiösa skillnaderna.142 Det politiska livet förändrades också via influenser från

Serbien och Kroatien. Valresultaten från 1990 visar att de tre nationalistiska partierna SDS (Srpska

Demokratska Stranka), SDA (Stranka Demokratske akcije) och HDZ (Hrvatska Demokratska

Zajednica Bosnien-Hercegovina) vunnit en överlägsen seger.143 Med tanke på det sociala och politi-

ska kaos som rådde under denna tid kanske det inte var konstigt att just dessa partier röstades fram i

valet. Möjligheten att befolkningen röstade på de nationalistiska partierna av rädsla är påtaglig.144

Redan nu hade fragmenteringen av Jugoslavien börjat och strider i Kroatien (mellan den serbiska

minoriteten och den kroatiska majoriteten) medförde en ökad misstänksamhet hos befolkningen i

Bosnien-Hercegovina. Misstänksamheten utnyttjades till fullo inom den nationalistiska propaganda-

föringen som pågick. Serberna propagerade att ustašastaten hade mördat över en miljon serber i

Jasenovac och att liken fanns i massgravar i Bosnien-Hercegovina. Kroaterna i sin tur propagerade

att en halv miljon kroater fått sätta livet till i Bleiburg.145 Detta är ett tydligt exempel på hur en aktör

genom att illustrera sig själv som offer (förföljelseargumentet) får den andra aktören att verka

omänsklig. Historiska händelser användes således i syfte att framkalla sorg och vrede hos

befolkningen.

6.2 Konfliktdefinition och parternas motiv

I konflikten kan tre parter identifieras: De bosniska muslimerna, bosnienserber och bosnienkroater.

Alla tre parter har stöd i externa aktörer: bosnienkroaterna har sitt stöd i ”moderlandet” Kroatien och

140 Pavković (2000), s 98-99
141 Magnusson (19939, s14-15
142 Nyström (1993), s 204
143 Burg/Shoup (2000), s 56
144 Ibid., s 57
145 Stevanovic (2004), s 66.
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bosnienserberna har stöd i ”moderlandet” Serbien . De sistnämnda visar sina motiv genom hand-

lingar, det vill säga de hjälper till att beväpna bosnienserberna via JNA.146 De enda som inte är

knutna till något moderland är muslimerna, men i det fallet kan externa parter såsom Tyskland, USA

och arabländerna identifieras som indirekt eller direkt stödjande, vilket kommer att belysas senare.

Parternas mål och intressen gick isär beträffande hur staten ska kontrolleras. Muslimernas strävan

var att Bosnien-Hercegovina skulle bli en självständig stat. De andra konfliktparterna hade

irredentiska tankegångar och ville införliva sina territoriella besittningar med sina två moderländer.

Det största problemet med de territoriella anspråken är emellertid att befolkningen i Bosnien-

Hercegovina inte har varit homogen utan snarare heterogen i dessa territorier.147

6.2.1 Bosnienkroaternas mål och de externa aktörernas motiv

Inledningsvis förde kroaterna en strategi som dolde deras egentliga motiv genom att ställa sig bakom

muslimerna i kravet på ett självständigt Bosnien-Hercegovina . Dokumentet The Memorandum of

Sovereignty utarbetades 1991 och framhöll att de undertecknade inte var intresserade av ett vidare

samarbete med Jugoslavien ifall Kroatien inte var del av det.148 Eftersom Kroatien redan då uttryckt

en önskan om att utgå, kan detta dokument ses som en självständighetsförklaring. Alliansen med

muslimerna kan tolkas som en smidig strategi för att kamouflera sitt egentliga irredentiska mål,

vilket var att införliva territorierna som beboddes av kroater till det självständiga moderlandet

Kroatien.

De externa aktörer som kan identifieras i fallet med bosnienkroaterna återfinns främst i moderlandet

Kroatien. HDZ i Kroatien och HDZ i Bosnien-Hercegovina, vilket bildades 1990, samarbetade.

Själva partiet i Bosnien-Hercegovina var emellertid delat, den ena sidan ville ha ett multietniskt

Bosnien-Hercegovina och den andra ville tillhöra Kroatien.149De sistnämnda fick slutligen ett över-

tag, främst via händelserna i Kroatien och Tudjmans propaganda, vilken finansierades till stor del av

diasporan.150 Därutöver kan dock själva faktumet att Kroatien gick ur och erkändes tidigt av

Tyskland ha påverkat befolkningen. I slutändan var HDZ också säkra på att Tudjman skulle stötta

dem.151

Även det internationella samfundet påverkade situationen i Bosnien-Hercegovina genom att de

visade stöd för att en folkomröstning om självständighet skulle utföras. I spetsen för detta stöd stod

Tyskland, som dessförinnan, trots protester från bland annat Storbritannien, Frankrike och FN,

146 Vulliami, Ed. Vanvettets triumph. Skälen till kriget I Bosnien. Finland (1994), s 62
147 Se bilaga 2.
148 Pavkovic (2000), s 157-158
149 Burg/Shoup (2000), s 47-48
150 Johnstone (2004), s 41. Diasporan är en gruppering bestående av kroater i exil. (Förf. Anm)
151 Magaš (1993), s 347
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erkänt Slovenien och Kroatien i förtid.152 Storbritanniens Lord Peter Carrington anklagade Tyskland

för att de genom det alltför tidiga erkännandet handlat inkorrekt eftersom de inte inväntat en intern

lösning inom Jugoslavien, utan istället knuffat Bosnien-Hercegovina mot ett inbördeskrig.153 Dragen

slutsats blir därför att Tyskland agerade som en extern aktör till förmån för den kroatiska parten

såväl som den muslimska och ett självständigt Bosnien-Hercegovina. Motivet bakom handlingen

bottnar officiellt i rädslan för att en ny stor flyktingvåg skull kunna nå Tyskland vid en konflikt,

vilket man ville undvika.154 Tysklands agerande förefaller dock ha haft en motsatt effekt. Motivet

kan bottna i att Tyskland historiskt sett alltid varit en aktör som understött kroaterna och det kan ha

varit avgörande i agerandet

6.2.2 Bosnienserbernas mål och de externa aktörernas motiv

Den aktör som påverkade serberna var främst SDS som bildades 1990.155 En annan faktor som

påverkade var händelserna i Kroatien, vilka Milošević utnyttjade i sin skrämselpropaganda.

Skrämseltaktiken användes mer eller mindre för att folk av rädsla skulle börja lite mer på sina

”egna” och bli misstänksamma mot de ”andra”. Därutöver finns möjligheten att SDS i Bosnien

ställde sig bakom serberna i Kroatien. Detta konstaterande gäller också för bosnienkroaternas HDZ

som ställde sig bakom sitt folk i Kroatien.

År 1991 och parallellt med förändringen av attityd och beteende i Bosnien-Hercegovina, vilken var

influerad av Milošević själv, drev Milošević tanken på ett nytt Jugoslavien bestående av Serbien och

Montenegro. Detta gav bosnienserberna friheten att själva ta det beslut som ansågs rimligt i omröst-

ningen gällande Bosnien-Hercegovinas status, något som skulle komma att ske. Bosnienserberna var

representerade vid mötet ”Convention for a new Yugoslavia” och således helt införstådda med att det

nya riket endast innefattade Serbien och Montenegro inom dess nuvarande gränser.156 Ifall andra

ville införlivas var det upp till dem att ta initiativ till det.

Ytterligare externa aktörer, som dock inte var aktiva kan ses i Storbritannien, Frankrike och

Ryssland. Historiskt har den sistnämnda alltid givit sitt stöd till serberna och gjorde så nu också.

Även Storbritannien kan identifieras som en aktör trots att de inte gjorde någonting konkret. Just

denna fråga, huruvida de var en aktör eller inte har diskuterats mycket i litteraturen. Några hävdar att

Storbritannien agerade utifrån ett intresse att bevara sin position som stormakt medan andra hävdar

att landet valde att inte uttryckligen ”välja sida” på grund av inre politisk oenighet i frågan.157 En

152 Burg/Shoup (2000), s 93 och Rogel (1998), s 60f
153 Ibid., s 94-95
154 Williams (2001), s 274
155 Burg/Shoup (2000), s 47
156 Ibid., s 103
157 Williams (2001), s 274 och Simms (2001), s 2ff.
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möjlig inverkande faktor till den politiska oenigheten i frågan kan ha berott på att landet hade andra

problem hemma (läs: Nordirland), vilka kunde blossa upp mer.158

Avslutningsvis kan det konstateras att bosnienserbernas ledare Radovan Karađžić oavsett stöd eller

påverkan från externa aktörer var den som verbalt uttryckte att serberna inom Bosnien-Hercegovina

skulle ha rätt att ha ett federalt band till Serbien. Samtidigt är det underförstått att Karađžić menade

att krisen inte kunde lösas genom ett samförstånd mellan de tre parterna i Bosnien-Hercegovina, utan

även Serbiens och Kroatiens roll skulle vara av värde att ta i beaktande.159

6.2.3 Muslimernas mål och de externa aktörernas motiv

Alija Izetbegovic formade 1990 SDA, i vilket han indirekt förespråkade en islamisk stat via sin

Islamic Declaration. Deklarationen är tolkningsbar och författaren själv hävdar att texten inte avser

Bosnien-Hercegovina, medan andra tolkar den som en direkt målbeskrivning för området.160 I sin

väpnade kamp skulle sedan muslimerna komma att få direkt hjälp av externa muslimska aktörer,

genom att dessa samordnade och finansierade vapenleveranser från Iran till muslimska styrkor i

Bosnien-Hercegovina.161 Därutöver fick muslimerna, liksom kroaterna, indirekt stöd i sin väg mot

självständighet av framförallt Tyskland och den roll deras erkännande spelade, vilket nämnts innan.

Trots det externa stödet var Izetbegovic medveten om risken med en omröstning, vilket visade sig

vara befogad då bosnienserberna bojkottade densamma. Efter omröstningen i vilken det röstades för

självständighet, erkändes Bosnien-Hercegovina med påföljden att bosnienserberna uttryckte att detta

erkännandet inte gällde i deras territorier.162

6.2.4 Militärens motiv och mål

Redan i inledningsskeendet av konflikten blev JNA beordrade av Izetbegović att lämna Bosnien-

Hercegovina, då JNA ansågs vara en utländsk armé. Izetbegović gav JNA ett ultimatum där JNA an-

tingen skulle lämna territoriet eller ansluta sig till det bosniska territorialförsvaret. Det slutade med

att Jugoslaviens regering, efter internationella påtryckningar, beordrade att soldaterna skulle lämna

Bosnien-Hercegovina, men lät de soldater som var hemmahörande i Bosnien-Hercegovina att stanna

kvar. Denna aktion har av vissa aktörer setts som en kamouflerad reträtt, eftersom ca 75 000 soldater

blev kvar i Bosnien-Hercegovina och JNA:s vapen inte transporterades bort från området. I prak-

tiken innebar denna handlingen endast att JNA numera bestod av två grupper, en i Bosnien-

158 Rogel (1998), s 61
159 Burg/Shoup (2000), s 103
160 Burg/Shoup (2000), s 46-47
161 Ramet (2006), s 448-449
162 Burg/Shoup ,s 96-97
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Hercegovina och en i Jugoslavien. Grupperingen i konfliktområdet bytte då namn till ASR (Army of

the Serbian Republic of Bosnia and Hercegovina) och fick en ny ledare i general Ratko Mladić.163

Utöver JNA fanns det minst två andra aktörer som var involverade i striderna och förbandens

ursprung återfinns i TO. Innan konflikten utbröt hade samtliga militära styrkor förvärvat vapen

utomlands eller via sina moderländer. Muslimerna bildade 1991 the Patriotic Leage, vilka var en

milis som värvade medlemmar till muslimernas försvar. Även kroatiska styrkor hade uppstått i

västra delarna av Bosnien-Hercegovina, vilka inledningsvis fick sina vapen via Delimustafić som då

var inrikesminister under Izetbegocvićs ledning.164 Senare i konflikten fick muslimerna, men även

kroaterna, sina vapen från Iran. Dessa vapen betalades av bland andra Malaysia, Brunei, Pakistan

och Saudiarabien. Transport av vapen hade godkänts av USA, vilket Tudjman förfrågan hos USA:s

ambassadör Galbraith 1994 intygar. Denne ambassadör rådgjorde vid tillfället med USA:s State

Department, av vilka ambassadören inte fick några direktiv förutom att denne skulle få Tudjman att

förstå att det var o.k.165 Konstateras kan därmed att USA spelade rollen som extern aktör, vilket

också förstärks då USA förespråkade Lift and Strike. Lift and strike gick ut på att vapenembargot

gentemot muslimerna skulle hävas och att NATO-attacker mot den serbiska sidan skulle utföras. 166

6.3 Territoriella anspråk

Innan kriget uttalades de territoriella ambitionerna av president Milošević och president Tudjman,

vilket nämnts innan. Den förstnämnde hade uttryckt att han ville ha 66% av Bosnien-Hercegovina

medan den sistnämnde ville ha hela området eftersom denne ansåg att området tidigare ingått i den

kroatiska staten och att muslimerna ”ändå” var kroater.

Under kriget blir det synligt att man från serbisk sida har försökt få en obruten linje i sitt territorium,

en s.k. korridor. Denna korridor skulle också ligga längs med den östra gränsen så att kommunika-

tionerna med Serbien skulle fungera. Kroaternas territoriella ambitioner var centrerade till de kroat-

bebodda territorierna i västra Hercegovina. Muslimerna ville behålla Bosnien-Hercegovina som en

enhet, vilket tolkas som att ambitionen var att ta kontroll över hela området.167 Ifall parternas förslag

från 1993 om territoriell uppdelning studeras kan det dock konkluderas att parternas dåvarande

ambitioner kolliderar.168

163 Donia/Fine(1994), s 243-244
164 Ramet, S (2006), s 414-415
165 Ibid., s 448
166 Burg/Shoup (2000), s 250-251
167 Pavković (2000), s 157-158
168 Burg/Shoup (2000), s 272-273
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Övriga motiv för en territoriell expansion är att skapa säkerhet för den egna gruppen och samtidigt

för att erhålla en bättre förhandlingsposition. För att rättfärdiga expansionen och minimera risken av

ett fördömande från omvärlden måste man påvisa att den utförs som en försvarsåtgärd. Detta synlig-

görs genom att visa att man faktiskt är sårbar medan motståndaren är omänskligt aggressiv.169 I fallet

med Bosnien-Hercegovina har detta gjorts främst via propaganda i olika medier och tidningar, där

motståndaren demonicerats.

För att binda ihop ovanstående med Galtungs modell, så kan kontrollpunkten 1991 ritas in längs

linjen A-B-C. Under kriget blir det sedan tydligt att punkten pendlar mellan A, B och C. Över-

vägande är den på A, som har mest kontroll i och med att serberna utökar territoriet mest i för-

hållande till sin folkmängd. Efter Daytonavtalet skulle det komma att finnas tre olika punkter. Den

för Republika Srpska skulle hamna på A, den för Federationen Bosnien-Hercegovina, skulle hamna

längs linjen B-C och den för republiken Bosnien Hercegovina skulle hamna längs med A-B-C-E.

Detta med tanke på att internationella aktörer fortfarande i viss mån via HR inverkar.

A A

E B E B

D C D C

A: Bosnienserberna har kontroll
B: Bosnienkroaterna har kontroll
C: Muslimerna har kontroll
D: Gemensam kontroll
E: Extern kontroll

6.4 De externa aktörernas roll via konflikthantering

Inledningsvis hamnade frågan om Bosnien-Hercegovinas status på EU:s bord. Som innan nämnts var

Bosnien-Hercegovina en av delrepublikerna som vill bryta sig ur Jugoslavien. Först ut var Slovenien

och Kroatien, som fick ett tidigt erkännande av Tyskland. När det gällde Bosnien-Hercegovinas an-

sökan om utträde framhöll den s.k. Badinterkommissionen att Bosnien-Hercegovina först måste

hålla en folkomröstning. Bosnienserberna vägrade dock delta i omröstningen och utropade istället

en egen republik. Påtryckningar för en folkomröstning för att kunna ge ett erkännande kom främst

169 Galtung (1975), s 215

1991 1995

Republika Srpska

Federationen
Bosnien-Hercegovina

Republiken Bosnien-Hercegovina
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från USA:s håll.170 I anslutning till detta började Lord Carrington uttrycka sin oro för den fortsatta

utvecklingen i Bosnien-Hercegovina och på dennes inrådan anordnades en fredskonferens. Med-

laren, Cutileiro föreslog en kantonisering som accepterades av bosnienserberna och bosnien-

kroaterna, men refuserades av muslimerna.171 Ett nytt förslag gavs och det accepterades av alla sidor.

I sista minuten stoppades det dock på grund av att Izetbegovic backat. Anledningen till att han hade

ångrat sig var att han hade fått påtryckningar av USA.172 Efter att ha hållit en folkomröstning ut-

ropades Bosnien-Hercegovina som en självständig stat och erkändes av EU och USA. Strax därpå

demonstrerades konflikten med hjälp av vapen.173

Den första konsekvensen av konflikten fick Serbien ta då totala sanktioner infördes av FN:s säker-

hetsråd.174 Under slutet av 1992 och 1993 skulle fredsplanerna komma att avlösa varandra och först

ut var Vance-Owenplanen, som skrevs på av alla parter. Invändningar från muslimskt och serbiskt

håll uttalades emellertid och Milošević fick i samarbete med Greklands premiärminister utöva stor

press på Karađžić. Planen skulle senare ändå komma att få ett blankt nej av det bosnienserbiska

parlamentet. Arbetet med medling fortsatte och under 1993 presenterades Owen-Stoltenbergplanen

och en EU-plan, för att 1994 följas av en plan från kontaktgruppen.175

FN:s roll i fredsarbetet bestod inledningsvis av att säkra leveranser av humanitär hjälp. Senare i

konflikten skulle de också komma att upprätta skyddade zoner för att beskydda civila såväl som de

muslimska styrkorna.176 Tyskland och USA krävde därefter att FN skulle lyfta muslimernas vapen-

embargo, men Frankrike och Storbritannien använde sin vetorätt för att förhindra detta.177 Splitt-

ringen inom Europa gällande konflikten i Bosnien-Hercegovina skulle komma att bli ännu mer

påtaglig under 1994. Ryssland, Frankrike och Storbritannien uttalade att de var rädda för att kriget

skulle sprida sig och ville så snabbt som möjligt genom medling få fram en lösning. USA fortsatte på

sin linje och förespråkade Lift and Strike, vilket betydde att muslimernas vapenembargo skulle hävas

och Nato skulle gå in militärt mot bosnienserberna. Storbritannien och Frankrike protesterade mot

detta med förevändningen att deras fredsbevarande styrkor på marken i sådana fall skulle vara i fara.

De föreslog istället att USA skulle sända fredsbevarande styrkor, vilket Clinton vägrade gå med

på.178

170 Burg/Shoup ( 2000), s 96-100
171 Ibid., s 108-109
172 Johnstone (2004), s 67 och Burg/Shoup (2000), s 113
173 Burg/Shoup (20049, s 117-120
174 Ramet (2006), s 432
175 Ibid., s 441-442
176 Pavković (2000), s 171
177 Ramet (2006), s 443 refererar till Foreign Affairs vol 71, no. 4.(Autumn 1992): 79-98
178 Ramet (2006), s 444-445
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Efter massakerna i Sarajevo ändrade t.ex. Boutros-Ghali, Major, Hurd och andra som inledningsvis

hade varit emot flygräder inställning.179 NATO utfärdade då ett ultimatum till bosnienserberna; dra

tillbaks era tunga vapen annars bombar vi era ställningar. Kraijšnik (Karadžićs närmaste man)

svarade med att säga “We will reply to their ultimatum in the same way as our forebears did. We do

not accept the ultimatum. We want freedom and peace. We have opted for freedom and are resolved

to defend the honor of the Serb nation with all available means”.180 Uttalandet syftar troligtvis till

det ultimatum som Österrike-Ungern skickade till Serbien efter skotten i Sarajevo. Trots uttalandet

gick inte NATO in med flyg denna gång, eftersom serberna trots allt slutligen böjde sig för NATOs

krav.

Efter strider i Goražde skulle dock NATOs plan från Aviano i Italien bege sig mot Bosnien-

Hercegovina för att utföra det första flyganfallet. Följden av anfallet blev att general Mladić till-

fångatog 200 personer ur FN:s fredsbevarande styrka, vilket medför att FN:s utsände i Bosnien-

Hercegovina Akashi hotade att vägra godkänna fler Nato NATO-anfall.181 Trots Akashis hot om

vägran skulle det komma att bli fler attacker och Mladić och Karadžić skulle fortsätta ta FN-personal

som gisslan, vilket slutligen väcker även Miloševićs vrede. Ett krav på att gisslan skulle släppas

skickades därför till de berörda, som efter att ha förhandlat sig till reservdelar i utbyte från Milošević

släppte gisslan.182 Påtagligt blev därmed att Milošević nu hade tröttnat och börjat pressa bosnien-

serberna.

Vidare skulle även USA komma att börja pressa Kroatien till att bilda en federation med muslimerna

under 1994. För att få kroaterna till att gå med på denna lösning lovade Clinton Tudjman bland annat

medlemskap i Europarådet och att Kroatien skulle få internationella lån.183 Därutöver skulle Clinton,

enligt media, också ha hotat med sanktioner.184

Med federationen säkrad kunde medlingen fortsätta. Kontaktgruppen påbörjade sina samtal om en

möjlig lösning till konflikten. Huvudrollerna i kontaktgruppen bestod av USA och Ryssland, då

dessa var tilltänkta att utöva press på muslimerna (USA) och serberna (Ryssland).185 Kontakt-

gruppens förslag skulle emellertid komma att refuseras av serberna, men det skulle också samtidigt

komma att utgöra en bra grund för Daytonavtalet.

179 Ramet (2006), s 445 refererar till The Times 8 February,1994, s 1
180 Ramet (2006), s 446 citerar översatt uttalande gjort av Momčilo Krajišnik i Radio-Televizija Srpske Studio S (Pale)14

februari 1994. Översatt i FBIS, Daily Report (Eastern Europe) EEU-94-031 (15 Februari 1994), s 43
181 Ramet (20069, s 447 refererar till Hasenclever Die Macht der Moral in der internationalen Politik, s 357 I
182 Ramet (2006), s 447 och 457
183 Burg/Shoup (2000), s 293-294 citerar Croatian TV Satellite service, February 24, 1994, as translated in BBC, SWB,

February 28, 1994, EE/1933/C.
184 Burg/Shoup (2000), s 294 återger Washington Post, February 25, 1994, p26. Cf. Rudman “Backtracking”, pp. 536,

539.
185 Burg/Shoup (2000), s 300 refererar till Guardian, February, 21, 1994, p 8 and New York Times, February 23, 1994, p

A8.
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Som påvisats fanns det en del externa aktörer som påverkade parterna och händelseförloppet.

Officiellt sett agerade USA för ett enat Bosnien-Hercegovina och därmed också indirekt till den

muslimska befolkningen. Inofficiellt var det att amerikanarna genom denna gärning vill säkerställa

sitt oljebehov. Detta hänger ihop med att de genom detta stöd förstärkte sin allians med Turkiet och

därmed också med de övriga oljeproducerande muslimska staterna i Centralasien och den kaspiska

regionen.186 Motivet var således ekonomiskt betingat. Med denna bakgrund utredd blev deras

förhållningssätt gentemot de europeiska fredsförhandlarna överlag negativt. De motsatte sig vid flera

tillfällen alla medlingsförsök som gick ut på en delning eller kantonisering av Bosnien-

Hercegovina.187 I slutändan bidrog USA:s handlingar till att konflikten pågick längre än vad som

hade varit nödvändigt.188

Storbritannien och Frankrike hade inledningsvis förespråkat att Bosnienfrågan skulle lösas internt

inom Jugoslavien,189 vilket visar det historiska band som finns. Från annat håll hävdas det dock att

Storbritannien skulle ha fört en pro-serbisk politik, vilken i slutändan också skulle ha bidragit till

Bosnien-Hercegovinas fragmentering. Britterna skulle också ha förlängt konflikten genom att lägga

in sin vetorätt då amerikanarna ville bomba serbiska ställningar.190 När det gäller den franska

hållningen blev det synligt att de fram till dess att Jacques Chirac kom till makten, gått på samma

linje som britterna. När Chirac tog över, förespråkades hårdare tag mot Bosnienserberna och därmed

anslöt man sig till USA:s sida.191 Följden blev att britterna blev rädda för att en fransk-amerikansk

allians skulle bildas och ställa sig mot dem och Ryssland. Denna rädsla bidrog till att de skulle

komma att böja sig för amerikanarnas strategier.192

7. Kontaktgruppens konflikthantering i Dayton

När avtalet i Dayton förhandlades fram fick kontaktgruppen, med Hoolbrooke i spetsen, utforma ett

avtal som innebar en delning av Bosnien-Hercegovina. Detta kan ses som att de trots allt legaliserade

Miloševićs såväl som Tudjmans mål och därutöver fick de arbeta för att övertyga den muslimska

sidan om att denna lösning var den enda genomförbara i detta läge. Genom delningen av Bosnien-

Hercegovina ansåg sig USA också bevarat balansen som finns mellan Serbien och Kroatien.193

186 Johnstone (2004), s 69
187 Burg/Shoup (2000), s 230-231
188 Magnusson, K. ”Demokrati utan politik- Bosnien 10 år efter Dayton” Inblick Östeuropa, nr 1-2, 2005.

<http://www.student.uu.se/studorg/europe/inblick/?p=/2articles/14/magnusson.html> (061130)
189 Rogel (1994), s 61-62
190 Simms (2001), s xi
191 Burg/Shoup (2000), s 326
192 Simms (2001), s 326
193 Burg/Shoup (2000), s 384
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Daytonavtalet kan relateras till ett dissociativt sätt att söka fred på, då parterna är geografiskt

uppdelade. Det skulle enligt avtalet förekomma vissa former av interaktion, men dessa övervakas av

IFOR och dessutom fanns det en HR, som skulle vara den representant på plats i Bosnien-

Hercegovina att övervaka och samordna implementeringen av avtalet.194 HR var också den högsta

instans när det gäller att tolka Daytonavtalet.195 HR har också vid senare tidpunkter, då avtalet

reviderats, tilldelats befogenheter (de s.k. Bonnbefogenheterna) som skulle innebära politiker kan

avsättas och nya lagar stiftas ifall det anses vara nödvändigt.196

Ifall man ställer denna sorts konflikthantering mot Galtungs analys stämmer den dåligt, eftersom den

sistnämnda hävdar att en av de viktigaste utgångspunkterna för en hållbar fred är att bygga den

underifrån. Detta för att undvika att kommande ledare och folket inte ska kunna ifrågasätta ett

fredsavtal som en viss ledare skrivit på i ett senare skede.197 Idag kan man se att freden i Bosnien-

Hercegovina är av dissociativ art, men att man med hjälp av HR försöker få de etniska grupperna att

ha minimal interaktion.198 Forskare, såsom Magnusson, menar att det dock i praktiken kan klassas

som ett protektorat.199

Balkankommissionen har under senare tid ansett att HR via de Bonnbefogenheter som erhållits

påverkar Bosnien-Hercegovinas politiska liv, vilket fått kommissionen att konkludera att HR har

”överlevt sig själv”.200 Därutöver menar kritiker att statsbildningen i slutändan polariserar de etniska

grupperna vilket medför risken för ytterligare konflikter.201

194 IFOR (ändrad till SFOR 1996), Natostyrka som ansvarar för de militära delarna i Daytonavtalet. HR: det
internationella sambundets representant. Ansvarar för Daytonavtalets civila delar.

195 Daytonavtalet, annex 10 ”Agreement on civilian inplementation”
<http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=366> (061113)

196 Magnusson, K. ”Demokrati utan politik- Bosnien 10 år efter Dayton” Inblick Östeuropa, nr 1-2, 2005.
<http://www.student.uu.se/studorg/europe/inblick/?p=/2articles/14/magnusson.html> (061130)

197 Galtung (1975), s 207, 223
198 Med dissociativ lösning menas en åtskiljande lösning.
199 Magnusson, K. ”Demokrati utan politik- Bosnien 10 år efter Dayton” Inblick Östeuropa, nr 1-2, 2005.

<http://www.student.uu.se/studorg/europé/inblick/?p=/2articles/14/magnusson.html> (061130)
200 Balkan komissionens rapport “The Balkans in Europe’s future” , s 25-26 <http://www.balkan-commission.org/>

(061130)
201Magnusson, K. ”Demokrati utan politik- Bosnien 10 år efter Dayton” Inblick Östeuropa, nr 1-2, 2005.

<http://www.student.uu.se/studorg/europe/inblick/?p=/2articles/14/magnusson.html> (061130)
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8. Sammanfattande slutdiskussion

Genom Daytonavtalet delades Bosnien Hercegovina i två delar: en bosnienserbisk, Republika

Srpska, och en kroatisk-muslimsk del, Federationen Bosnien-Hercegovina. Dessa två skulle enligt

avtalet ha delad makt inom Republiken Bosnien-Hercegovina. Denna delning medförde att de

etniska grupperna delades såväl territoriellt som socialt, även om republiken Bosnien-Hercegovina

officiellt utgör en stat och grupperna förväntas interagera på statlig nivå. Interaktion mellan de

etniska grupperna förekommer sparsamt och då med övervakning av HR. Att HR fortfarande finns

kvar för att kontrollera situationen kan ses i ljuset av att Daytonavtalet inte medfört att freden byggts

underifrån, vilket är en förutsättning för en hållbar fred. Daytonavtalet, som förhandlades fram av

kontaktgruppen med amerikanen Hoolbrooke i spetsen, kan därför ses som en temporär lösning då

det inte löst den underliggande konflikten utan endast fått vapnen att tystna.

En annan amerikan som i historien har figurerat som konfliktlösare kan ses i president Wilson, som

efter första världskriget förespråkade principen en nation- en stat. Skillnaden mellan Wilsons tanke-

gångar och de avtal som Hoolbroke arbetade fram är att resultatet av Hoolbrookes medling medförde

en ökad polarisering, vilket får ses som en exkluderande tankegång medan Wilson i Jugoslaviens

specifika fall lyckades inkludera tre etniska grupper i en stat, även om de inte kunde inordnas under

hans ursprungliga tanke. Samtidigt som Wilsons tankar om en nation- en stat då lyckades bli

verklighet skulle hans tankar komma att användas som en förevändning för att gå ur samma

statsbildning under 1990-talet.

Paralleller mellan 1900-talets väpnade konflikter kan dras då samma externa aktörer genomgående

givit sitt stöd åt samma konfliktparter. Under första världskriget kan två huvudgrupperingar urskiljas

och dessa sammanföll också med de stora grupperingar som fanns i Europa vid samma tid.

Österrike-Ungern och Tyskland utgjorde en grupp där även Bosnien-Hercegovinas muslimer och

kroater ingick. Serbien stöddes av de externa aktörerna Ryssland, Frankrike och Storbritannien.

Även serberna i Bosnien-Hercegovina gav sitt stöd åt Serbien då de under kriget vägrade göra

millitärtjänst för dubbelmonarkin, utan istället anslöt sig till de serbiska styrkorna. I samband med

krigsslutet 1918 uppdagades det att parterna ansåg sig ha blivit illa behandlade av dubbelmonarkin

under kriget och därför uttrycktes en önskan om att få ingå i SHS-staten. Det gemensamma för de tre

etniska grupperna var ett åberopande av förföljelseargument, då samtliga ansåg sig ha blivit förföljda

under kriget. Argumenten till att Bosnien-Hercegovina skulle införlivas territoriellt med SHS-staten

återfinns i en önskan om ett sydslaviskt rike, vilket inledningsvis fanns hos serber och kroater och

som en följd av förföljelsen under kriget också blev gällande för muslimerna. Parternas position var

således inledningsvis att två av dem eftersträvade en gemensam stat, medan den tredje parten
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muslimerna ville förbli en del av Österrike-Ungern eftersom de där haft en hög position i samhället..

Vid krigsslutet stod emellertid alla tre parter eniga eftersom de hade blivit illa behandlade av

Österrike-Ungern under kriget. Samtidigt hade alla parter under kriget fått en gemensam historisk

erfarenhet som var knuten till territoriet Bosnien-Hercegovina.

Under andra världskriget fanns det tre huvudaktörer i Bosnien-Hercegovina. Parternas positioner

inledningsvis var att serberna utgjorde ett delat kollektiv och kämpade för såväl četnik som för

partisanerna, muslimerna var likaså delade och stödde antingen partisanerna eller ustaša medan

kroaterna gav sitt stöd till den sistnämnda. De externa aktörer som verkade under inbördeskriget

följde samma mönster som under första världskriget. Fascistiska ustaša stöddes av Tyskland och

Italien, rojalistiska četnik av Serbien och Storbritannien som dock senare ändrade sig och gav sitt

stöd åt partisanerna. Även Ryssland och Frankrike gav sitt stöd till de sistnämnda, som med extern

hjälp och ökad uppslutning av alla tre konfliktparterna skulle komma att gå segrande ur inbördes-

kriget. Samtliga tre parters territoriella ambitioner hade inledningsvis utgjorts av att samtliga ville ha

hela Bosnien-Hercegovina. Argumenten som fanns på ustašasidan respektive četniksidan var av

irredentisk art och kan dras till överlägsenhetsargumentet. Partisanerna däremot använde sig primärt

av det historiska argumentet, vilket i detta läge syftade på SHS-staten. Skillnaden mellan de två olika

gruppernas motiv kan ses i att de första två grupperingarna var ute efter en exkluderande stat där

andra etniska grupper blev andra klassens medborgare, vilket också blev synligt under ustašastyret.

Partisanerna däremot använde sig av parollen ”broderskap och enighet”, vilket är en inkluderande

tankegång. Efter krigsslutet blev Jugoslavien en socialistisk federation, där de olika etniska

grupperna levde i fred under många år. De nationalistiska rörelser som ändå existerade var inte

synliga eftersom Tito förbjudit antijugoslaviska åsikter och därmed förvisat nationalistisk

verksamhet till underjorden.

Efter Titos död 1980 skulle läget komma att förändras genom att folk blev mer knutna till sin etniska

grupp. Faktorerna som bidrog till denna utveckling går att finna dels utomlands då kalla kriget

började lida mot sitt slut och kommunismen börjat tappa sitt fäste. Men faktorer kan även finnas

inom landet där politisk och ekonomisk instabilitet började göra sig gällande. Dessa faktorer bidrog

till att nationalistiska tankegångar började bli mer synliga. De som var aktiva inom nationalismens

spridning var i Bosnien-Hercegovina de två nationalistiska partierna, vilka hade påverkats av

politikernas propaganda i Serbien och Kroatien. Muslimerna i Bosnien-Hercegovina påverkades i

detta fall inte av någon extern aktör utan av sin framtida ledare Izetbegović och hans Islamic

Declaration, vilken av många uppfattades som en målbeskrivning av framtidens Bosnien-

Hercegovina.
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De nationalistiska tankegångarna i kombination med ledarnas uttalanden synliggör att det redan

under 1980-talet fanns territoriella ambitioner, vilka syftade till Bosnien-Hercegovina. Kroatiska

nationalister ville ha Bosnien-Hercegovina och detta argumenteras det för med hjälp av argument

knutna till samtliga kategorier. Även de serbiska nationalisterna hade samma irredentiska tanke-

gångar som kroaterna, vilket blir synligt genom exempelvis memorandum. Ovanstående två parter

skulle sedan ha en ambition att dela Bosnien-Hercegovina mellan sig och detta bekräftas genom

”hemliga samtal” i Karadjordjevo där delningen diskuterades. Avslutningsvis hade muslimerna en

vision om en stat som, enligt Islamic declaration inte påverkas av influenser från utlänningar, vilket

tillämpat på Bosnien-Hercegovina underförstått är serber och kroater. Därmed får denna

statskonstruktion klassas som exkluderande.

När konflikten 1992 bryter ut har en mängd faktorer, både interna och externa samverkat för att detta

skulle ske. Parternas positioner blir klart definierade och dessa blir också påverkade av externa

aktörer, främst av Serbien och Kroatien, men senare också av USA, Ryssland, Tyskland,

Storbritannien och Frankrike. Inledningsvis var det Tyskland, som med sitt tidiga erkännande av

Slovenien och Kroatien per automatik knuffade Bosnien-Hercegovina mot ett inbördeskrig. Detta

trots kritik från framför allt Storbritannien och Frankrike, vilket synliggör att de gamla historiska

banden från världskrigen fortfarande finns. Via EU, FN och Nato skulle de externa aktörerna komma

att inta olika roller som påverkade parterna. Konstateras kan att USA påverkade muslimerna i hög

grad eftersom de motiverades av sina ekonomiska intressen och därför förde en politik som var till

gagn för muslimerna på olika sätt. Storbritannien, Frankrike och Ryssland uttryckte inte explicit att

de gick på serbernas linje, men genom deras agerande i många situationer kan man skönja att de

hade en tendens att inte sätta emot dem heller. Detta kan bottna i rädslan för oro på hemmafronten

eller att de ville försöka säkra en position som stormakt. Andra externa aktörer synliggörs genom att

muslimska stater finansierade vapenleveranser till muslimerna trots det rådande vapenembargot. Att

muslimerna lyckades åstadkomma detta hänger mycket ihop med att de hade fått ett medgivande

från USA. Slutligen bör det tilläggas att de externa aktörerna också bidrog till att förlänga

konflikten. USA gjorde det genom att påverka muslimerna till att inte skriva på vissa avtal och

genom att vägra sända marktrupper. Frankrike och Storbritannien påverkade genom att de utnyttjade

sin vetorätt i Natofrågan, vilket hindrade flyganfall, som kunde ha fått serberna till

förhandlingsbordet tidigare. Som påvisats finns det ett obrutet mönster i de externa aktörernas

hållning under historiens gång. Det förefaller som om dessa aktörer alltid givit sitt stöd till en

bestämd part, också i 1990-talets konflikt.
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När det gäller forskningen kan det konstateras att undersökningen, genom ett anammande av

Galtungs modell, kompletterat de verk av Nyströms och Donia/ Fines som nämndes inledningsvis.

Detta har skett genom att undersökningen, förutom Serbien och Kroatien, också identifierat och

uppmärksammat andra aktörer och deras roller. I inledningsskedet hade USA och Tyskland med sina

handlingar påverkat situationen då de förespråkade en omröstning. Detta konstaterande gör att

uppsatsen mer är i linje med Burg och Shoup, vilka påpekar att dessa aktörer var delaktiga och att

utgången kunde sett annorlunda ut ifall de externa aktörerna förhållit sig annorlunda. Ännu längre

går Magaš/Žanić när de hävdar att de externa aktörerna var en av konfliktparterna, vilket i viss mån

också framkommit i denna uppsats. Utöver detta har också USA:s roll i denna uppsats blivit

tydligare och därigenom kompletterat Magaš/ Žanić, vilka huvudsakligen koncentrerat sig på

Storbritanniens roll.
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