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 I

Sammanfattning 

Under 1990- talet pågick ett krig på Balkan som Europa inte har skådat sen andra 

världskriget. Kriget i Bosnien blev den mest omtalade kriget på TV och nyheter för 

allmänheten under den här tiden. ”Om de skjuter så låt de skjuta” så lät orden på en 

säkerhetspolitisk konferens i Stockholm i början av 1990-talet (Agrell 1994: 45). Det här 

var bara något av det som visar hur mycket Europa och resten av världen var kunniga och 

intresserade av vad som pågick i Bosnien. Många misstolkningar och fredsförhandlingar 

avlöste varandra under den här tiden för att till slut förstå att ett krig som den här med 

vapen riktade mot civilbefolkningen inte kan stoppas genom beskådning. Europas 

kunskap och erfarenhet av det f.d. Jugoslaven var positiv och känd som ett liberalt land 

med en kommunism som inte gick att jämföra med resten av Östeuropa. Världen kunde 

aldrig förvänta sig att något sådant skulle kunna inträffa och när information om 

koncentrationsläger började strömma in till median så var det inte många som trodde på 

sanningen och vägrade att publicera. USA och Europa agerade för sent och oense för att 

få stopp på kriget vilket resulterade i att krigsförbrytarna kunde utföra den etniska 

rensningen enligt sin plan. 

 

Nationalism är teorin som används i arbetet av Ernst Gellner ”Stat, Nation, Nationalism”.  

Den här teorin används därför att den har fungerat som en plattform i den propagandan 

och maktspelet som sprids och har spridits på de här områdena för att skapa en stark 

maktposition. Gellner påpekar att nationslimen använder sig av falsk dyrkan och 

påståenden som att den skyddar folkets intressen, kultur, ideologier osv. och det här är 
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just vad som hände i Bosnien. De nationalistiska ledarna målade ögonen för världen med 

en propaganda som motsatte sig den verkliga sanningen.  

 

USA började visa sitt missnöje till kriget när Clinton kom till makten. Även då bestod 

intresset av att få stopp på kriget pga. allmänhetens påtryckningar och för att rädda sig 

själva inför nästa val. Allt det här visar att man inte alls är intresserad om man inte har 

något att vinna på det. USA innerverar oftast i de länder där de har något att vinna men 

här så fanns det inget annat än att det låg mitt i Europa och skulle i så fall leda till 

möjligtvis en spridning av oro. Allt det här plus att modiga journalister hade en hunger att 

visa den verkliga bilden av situationen ledde till en påtryckning av världens ledare att 

verka med mer handlingskraft.  

 

Europa fick skåda ett nytt krig i Bosnien där ett flertal olika intressegrupper och 

organisationer fick verka och motverka fredsförhandlingarna. Det nya kriget resulterar i 

svart marknad, tullar, plundring, paramilitära grupper, handel osv. Det här och mycket 

mer fick man skåda i Bosnien där nationalismen kan ses som en skenmanöver för det 

enkla folket för att kunna göra ekonomiska vinster. 
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Sammanfattning 

Under 1990- talet pågick ett krig på Balkan som Europa inte har skådat sen andra världskriget. 

Kriget i Bosnien blev den mest omtalade kriget på TV och nyheter för allmänheten under den här 

tiden. ”Om de skjuter så låt de skjuta” så lät orden på en säkerhetspolitisk konferens i Stockholm 

i början av 1990-talet (Agrell 1994: 45). Det här var bara något av det som visar hur mycket 

Europa och resten av världen var kunniga och intresserade av vad som pågick i Bosnien. Många 

misstolkningar och fredsförhandlingar avlöste varandra under den här tiden för att till slut förstå 

att ett krig som den här med vapen riktade mot civilbefolkningen inte kan stoppas genom 

beskådning. Europas kunskap och erfarenhet av det f.d. Jugoslaven var positiv och känd som ett 

liberalt land med en kommunism som inte gick att jämföra med resten av Östeuropa. Världen 

kunde aldrig förvänta sig att något sådant skulle kunna inträffa och när information om 

koncentrationsläger började strömma in till median så var det inte många som trodde på 

sanningen och vägrade att publicera. USA och Europa agerade för sent och oense för att få stopp 

på kriget vilket resulterade i att krigsförbrytarna kunde utföra den etniska rensningen enligt sin 

plan. 

 

Nationalism är teorin som används i arbetet av Ernst Gellner ”Stat, Nation, Nationalism”.  

Den här teorin används därför att den har fungerat som en plattform i den propagandan och 

maktspelet som sprids och har spridits på de här områdena för att skapa en stark maktposition. 

Gellner påpekar att nationslimen använder sig av falsk dyrkan och påståenden som att den 

skyddar folkets intressen, kultur, ideologier osv. och det här är just vad som hände i Bosnien. De 

nationalistiska ledarna målade ögonen för världen med en propaganda som motsatte sig den 

verkliga sanningen.  
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USA började visa sitt missnöje till kriget när Clinton kom till makten. Även då bestod intresset av 

att få stopp på kriget pga. allmänhetens påtryckningar och för att rädda sig själva inför nästa val. 

Allt det här visar att man inte alls är intresserad om man inte har något att vinna på det. USA 

innerverar oftast i de länder där de har något att vinna men här så fanns det inget annat än att det 

låg mitt i Europa och skulle i så fall leda till möjligtvis en spridning av oro. Allt det här plus att 

modiga journalister hade en hunger att visa den verkliga bilden av situationen ledde till en 

påtryckning av världens ledare att verka med mer handlingskraft.  

 

Europa fick skåda ett nytt krig i Bosnien där ett flertal olika intressegrupper och organisationer 

fick verka och motverka fredsförhandlingarna. Det nya kriget resulterar i svart marknad, tullar, 

plundring, paramilitära grupper, handel osv. Det här och mycket mer fick man skåda i Bosnien 

där nationalismen kan ses som en skenmanöver för det enkla folket för att kunna göra 

ekonomiska vinster. 
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Inledning 
 
Det finns enligt min uppfattning inget krig efter andra världskriget som har legat oss så nära men 

ändå så långt borta som kriget i Bosnien och resten av f.d. Jugoslavien.  Jugoslavien var ett 

turistmål för många svenskar och övriga västlänningar i ett kommunistiskt, men ändå öppet och 

västvänligt land. Ett land där människor oberoende av nationalitet och religion stod tillsammans 

under andra världskriget och gav nazismen och fascismen ett av de största motstånden. Ett land 

som sedan 1990-talet kom att stå med vapnen vända mot varandra istället, där patriotism och 

nationalism med hjälp av propagandan skulle uppväckas hos människor. Ingenting skulle få stå i 

vägen för ledarnas och fundamentalisternas mål i f d Jugoslaviska staterna att skapa egna etniska 

nationer. 

 
Vilka krafter var det som tillät det att hända och lät det fortgå så långt? Västvärlden befann sig 

länge i okunnighet om vad som pågick i Bosnien, framför allt vad gäller de första 

koncentrationslägren och den planerade etniska resningen. Det var inte förrän de modiga och 

nyhetshungriga journalisternas nyfikenhet och vilja att resten av världen skulle få en helhetsbild 

av situationen i Jugoslavien som det började hända saker. Reportern Roy Gutman är en av de 

journalisterna som var först på plats och vitnade om de första koncentrationslägren och den 

etniska rensningen i Bosnien och som även har fått Pulitzer priset för bl.a. sin bok ”Witness to 

genocide” (Internet 1). Hans bevis på vad som pågick i Bosnien redan i början av kriget ville 

ingen media i Europa eller USA ta del av. Det var enligt Gutman  helt enkelt ointressant för dem, 

ingen skulle intressera sig om det fanns nya koncentrationsläger i Europa (Internet 1). Det tog ett 

tag innan den verkliga sanningen kom fram om vad som pågick i Bosnien och innan världens 

ledare kände sig tvungna av allmänheten att reagera och ta handling i aktion. 
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1.1 Bakgrund 
 
I Bosnien har man lyckats under långa perioder att leva tillsammans i ett mångkulturellt samhälle 

(Kaldor 2002: 44). Det har även gått under det Osmanska riket då freden bevarades och skatter 

utkrävdes samtidigt som en tolerans för de olika kulturer och religioner de styrde över fanns 

(Gellner 1997: 66). Bosnien och överhuvudtaget Balkan har gått igenom många förändringar, 

med allt från det Osmanska rikets till Österrike-Ungerns styre och sägs alltid ha haft någon form 

av etnisk konflikt som har levt under ytan (Kaldor 2002: 44). Under Josip Broz Titos (statsledare 

och president för det kommunistiska partiet i Jugoslavien från slutet av andra världskriget till sin 

död år 1980) tid kämpade allmänheten under slagorden ”Broderskap och enhet”. Hans mål var att 

inte någon enskild etnisk grupp skulle vara dominerande i de sex republikerna: Serbien, 

Montenegro, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Slovenien och Makedonien (Internet: 7). 

 
Jugoslaviens hade ett centraliserat styre över hela samhället men hade en regim som var liberalast 

bland de övriga kommunistiska stater i Östeuropa. Medborgarna kunde resa fritt, inneha utländsk 

valuta, att utöva all form av konstnärlig och intellektuell frihet var självklar, större delen av 

jordbruket förblev i privat ägo och systemet liknade den som förekomer i ett normalt 

demokratiskt samhälle. Samhället byggdes på f.d. Jugoslaviens partisaners kamp och slagord från 

andra världskriget att folket skulle få frihet, en hygglig standard och att arbetsklassen skulle lyftas 

upp och respekteras (Kaldor 2002: 46). Under 50 och 60 talet fick Jugoslavien en hög tillväxt 

med hjälp av den snabba industrialiseringsmodell med försvaret i spetsen som var typiskt för 

planekonomin. Landet fick också mycket bistånd från väst eftersom Jugoslavien ansågs vara en 

bro mellan öst och väst och väst var glad över att den inte hamnade under Stalin och Rysslands 

kommunsim som i de andra Östeuropeiska länderna. Bistånden sjönk under 70 – talet och ersattes 

med lån och Jugoslavien fick problem med att strukturomvandla ekonomin. Samtidigt minskade 
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tillväxten i västländerna vilket gjorde att exporten minskade och skulden bara ökade vilket 

resulterade i en skyhög inflation år 1989 på 2500 %. Efter Titos död förekom en rad 

korruptionsskandaler på 80-talet och den statliga kommunikationen mellan de olika republikerna 

började falla sönder. Snart kontrollerade varje provins sin egen TV-station även om det gick att 

se de andra statliga kanalerna, men även dessa skulle försvinna så småningom. I början av 1990-

talet (1991) kom Slovenernas och Kroaternas självständighetsförklaring och serberna som bodde 

i Kroatien struntade i de här besluten och försökte utropa egna autonoma regioner då de ansåg sig 

förtryckta (Kaldor 2002: 48-49). Snart kom hela Jugoslavien att falla sönder och den 

gemensamma armén (JNA) där 70 % av officerarna var serber (Kaldor 2002: 55) kom att falla 

under den nu avlidne Milosevic (Serbiens president mellan åren 1989 till 2000) makt och vilken 

han använde som ett hot och en redskap för sin politik. Slovenerna och Kroaterna började dock 

beväpna sig i smyg tills serberna framförde en hemlig operation så kallad ”RAM” och beväpnade 

sig i smyg i Kroatien och Bosnien. Nationalismen följde med i den här utvecklingen och kriget 

var självklar och oundviklig inte minst med hjälp av Milosevics media som skapade den största 

propagandan i regionen. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med det här arbetet är att utifrån den litteratur jag har om USA: s och Europas politik mot 

f.d. Jugoslavien se vad det var som bromsade utvecklingen för att få stopp på kriget i Bosnien. 

För att kunna fullfölja syftet ska jag ställa ett antal frågor. Hur såg de enskilda diplomaterna (som 

hade sitt finger i spelet) på freden och utvecklingen i Bosnien och hur såg de på politiken som 

fördes. Denna fråga är viktig för att diplomaterna har kunskapen. Varför tog det så lång tid för 

NATO att innervera militärt och få stopp på den etniska rensningen i Bosnien? Då det var Nato 

som ledde den militära aktionen i f.d. Jugoslavien. 
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1.3 Avgränsning 
 
Jag kommer att avgränsa mig inom de ramar som hör till mitt syfte. Vissa saker som bakgrund till 

kriget, territoriell delningen av Bosnien under kriget, militära skillnaden i styrka osv. som inte 

hör till syftet kommer jag ibland vara tvungen att ta upp eftersom de hänger ihop och för att 

läsaren ska få en klarare bild av händelsen. Det jag inte kommer att koncentrera mig på i 

kyrkornas och moskéernas roll i kriget, dock är religion den drivande kraften i nationalismen men 

jag kommer inte att koncentrera mig på kyrkans och moskéns syn och uttalanden om kriget. Jag 

kommer bl.a. att inte sätta mig in i enskilda konflikter som rådde runt om i Bosnien och vad de 

hade för roll i utvecklingen mot freden.  

 

1.4 Metod, material och källkritik 
 
Den här uppsatsen kommer att ha sin utgångspunkt i boken ”Stat Nation Nationalism” (Ernst 

Gellner 1997). Jag kommer att enbart använda mig av Gellner i den här teorin därför att han 

starkt motsätter sig nationalismen och har väldigt tydliga likheter till det som skedde i Bosnien. 

Nationalism behöver inte alltid ses enbart av ondo men här tar jag mest upp just det negativa av 

nationalismen därför att det faller in i problemen som speglar nationalismen i Bosnien. 

Nationalism kan ses som känsloladdat reaktion till att vissa principer som är viktiga för olika 

grupper kränks eller tillfredsställs (Gellner 1997: 11). Ernst Gellner definierar statens roll och hur 

nationalisterna i allmänhet har sett på den politiska maktfördelningen. Ett statslöst tillstånd skapar 

ingen nationalism den tillkommer först efter att en stat skapas. Det här kan ses väldigt tydligt i 

konflikterna på Balkan. Efter att Bosnien förklarades som en suverän och självständig stat 

började olika folkgruppers missnöje på dominans visa sig vilket resulterade i utökad nationalism. 

. Gellner jämför olika samhällen genom mänsklighetens historia b. la de agrara och industriella 
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samhällena. Bosnien kan ses som en blandning av det agrara och industriella samhället. 

 I det agrara samhället utgörs majoriteten av befolkningen av jordbrukare och bönder och ingen 

nationalism förekommer. (Gellner 1997: 144). 

 

Det är väldigt känsligt ämne man berör beroende från vilken sida man bedömer det ifrån. Jag 

kommer också att använda mig mycket av en viktig Internet källa från Free Europé. En journalist 

har skrivit ett inlägg om USA: s förhållande till kriget i Bosnien. Han heter Vlado Azinovic och 

är en liberal journalist som har följt och arbetat under hela kriget i Bosnien och idag jobbar på 

Free Europé med just frågor som rör Bosnien. För det här inlägget som han har skrivit har han 

fått väldigt bra recensioner från b l.a. Dr. Nerzuk Curak och professor Ivo Banac från universitet 

av Yale. Pr Ivo Andric menar att den här artikeln bekräftar USA:s politik mot Bosnien och för in 

nya element i form av de enskilda diplomaternas inställning till problemet i f.d Jugoslaven. Den 

för också in viktiga vitnesmål som t.ex. den från Ron Notzik (samarbetspartner till den 

amerikanska ambassadören Golbraith i Zagreb 1994) om USA:s godkännande till import av 

vapen till Bosnien från Iran genom Kroatien (vilket jag tar upp senare i uppsatsen).  

En bok som jag också ska relatera till är ”Nya och Gamla Krig” av författaren Mary Kaldor som 

tar upp hur Europa har förhållit sig till kriget i Bosnien. Hon tar också upp vad som kännetecknar 

de nya krigen och använder kriget i Bosnien som exempel.  

 

Litteraturen om kriget i Bosnien och Balkan är omfattande Många böcker och inlägg från 

personer som har varit på platsen och följt utvecklingen direkt och inte minst från alla 

journalistrapporterna finns där. Mycket av litteraturen som går att hitta behandlar kriget bara på 

ytan och förklarar inte varför FN och UN inte kunde ingripa i kriget. Free Europé är en USA 

inspirerad radiostation men man kan se att Vlado Azinovic visar och tar upp mycket brister i 
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USA:s utrikes politik och försöker gräva så djupt som möjligt för att framställa de negativa 

effekter som Europa och USA: s politik hade på Balkan.  
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2. Nationalism-Nationalister 

Nationalism är en politisk redskap som kan definieras som ett redskap för ens eget 

tillfredsställelse eller misslyckande för de principer man vill förverkliga (Gellner 1997: 11). Det 

anses också som en kränkning från nationalisternas sida att låta de politiskt styrande bestå av en 

annan nationalitet än de styrda. Att tillfredsställa människor med en nationalistisk bakgrund kan 

skapa frustration hos en annan grupp och resultera i krig och i värsta fall etnisk rensning. Hur 

många människor som behövs för att sätta balansen ur spel i ett system kan inte exakt definieras 

enligt Gellner men det rör sig inte om en liten andel (Gellner 1997:12-13) . 

 

2.1 Federation – Federalism  

En federation är en sammanslutning av flera självständiga enheter eller organisationer som 

tillsammans bildar en stat.  

Federalism är ett förhållande mellan olika samhällsaktörer i form av regioner (så som i Bosnien 

där man har federationen Bosnien och republiken Serbien) och stater där konflikter ska lösas på 

ett juridiskt och fredligt sätt (Internet 13). I federalismen är det den lokala och regionala nivån 

som beslutar på den centrala nivån utifrån en parlamentarisk församling. Här har den lokala nivån 

mycket större frihet att utöva sin politik till skillnad från en enhetsstat då centralmakten 

bestämmer vad den lokala nivån ska göra (Internet) 14. Fördelarna som finns med en federalism 

är just det här att ha makten och rätten att själva ta hand om en politisk fråga på lokal nivå utan 

någon större inblandning av den centrala nivån. 
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2.2 Nation  
 
En nation betyder ursprung eller födelse och kan ses som en identitet för ett folkslag (Internet 2). 

Chamisso en fransman under Napoleons tid skrev att ”en människa utan nation trostsar alla kända 

kategorier och framkallar motvilja” (Gellner 1997: 17). Han menade att en människa bär på en 

nationalitet och jämförde det med det lika självkara som att ha öron, näsa osv. En nation och stat 

går in i varandra, nationalister hävdar att det skulle vara en tragedi om man har det ena är utan det 

andra. Därför är an stat lika viktig som en nation för en nationalist. Det är nationalismen som är 

den som föder en nation och gör det. Nationalister använder sig av historia och oftast av en sådan 

som har missgynnat de för att kunna propagera för sitt missgynnande idag (Gellner 1997: 78). I 

kriser som denna i Bosnien tar nationalisterna till att vara bärare av det gammala språket, skrifter 

och hävdar att annan kultur är dålig för att bevisa sin egen renhet (Gellner 1997: 78). Ett samhälle 

som lever under en religiös kultur dyrkar sin egen målade bild men i ett nationalistiskt samhälle 

dyrkar de sig själva fritt och öppet utan någon skam (Gellner 1997: 79). 

 

2.3 Det Agrara samhället – med avsaknad för nationalism  

Det agrara samhället har haft en betydande roll i mänsklighetens historia och utveckling. Det som 

kännetecknar det här samhället är att majoriteten består av bönder, jordbruksproducenter och 

endast en liten del av befolkningen är politiskt, ekonomiskt eller religiöst aktiva (Gellner 1997: 

20). Agrara samhällets växande befolkning är bidragande till att en brist på resurser uppstår vilket 

kan orsaka en katastrof. Politisk centralisering, livsmedelsproduktion och läs - skrivkunnighet är 

de tre grundläggande sakerna som skapar kulturella och politiska gränser i ett sådant samhälle. 

Toppen i det agrara samhället består av en styrande minoritet vars enda intresse är att insamla 

skatt och behålla freden. Det ligger inte i deras intresse att skapa en kontakt mellan de styrda och 
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styrande. Hade nationalismen uppfunnits i det här samhället så hade den varit för svag för att 

kunna vara accepterad av bönderna och därmed skulle aldrig kunna fungera funktionellt. Därför 

att kulturen och makten som speglar varandra i det nationalistiska tänkandet inte alls kan sägas 

växa i det agrara samhället utan tvärtom den strider mot alla dess definitioner (Gellner 1997: 22) 

 

2.4 Industriella samhället – nationalismens framtid 

Det industriella samhället skiljer sig från det agrara samhället, i det mån att samhällets ideologi 

vilar på ekonomisk tillväxt och inte överdriven folkökning. Läs och skrivkunnigheten, rörligheten 

och individualismen gör så att de politiska och kulturella gränserna sammanfaller med varandra i 

det industriella. Staten skyddar det här kulturella intresset och utbildningssystemet som gör så att 

individerna kan skifta sina arbeten i den växande ekonomin. I det industriella samhället till 

skillnad från det agrara samhället så sträcker sig de kulturella gränserna över hela världen, man 

lever inte så instängd. Nationalismen reduceras inte genom detta därför att människorna 

uppskattar sin kultur mer genom att de sträcker sig utanför de politiska gränserna och därför inte 

behöver alltid ta sin kultur för givet (Gellner 1997: 144-145).  

 
Industrialismens största investering i kulturen utgörs av utbildning som också fungerar som en 

trygghet och försäkring för en bättre framtid. Industrialismen är följden till tillfredsställandet av 

nationalismen och inte tvärtom (Gellner 1997: 145). Den tidiga industrialismen har också varit 

den mest våldsamma fasen för nationalismen då politiska och ekonomiska motsättningar och 

ojämlikheter rådde. Den ojämlikhet som kan råda överallt och vid alla tider i världen kan göra så 

att man gärna vill peka ut de skyldiga tillhörande någon annan nation och om man hittar 

tillräckligt många så föds nationalismen (Gellner 1997: 146).  
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Det system av territoriella gränser som nationalismen skapar i dagens moderna värld hävdas 

juridiskt, men den verkliga skillnaden markeras inte utan snarare förnekas. Den nationalistiska 

staten skyddar inte bara kulturen utan också den dåliga ekonomin som blir det nästa steget för en 

nyfödd nation, att få till en balans mellan bönderna och det urbaniserade folket för att få en 

fungerande och utvecklande ekonomi. Men nu är frågan om nationalism kommer att vara det 

viktigaste i ett mer utvecklande industriellt samhälle? Den frågan är svår att svara på eftersom 

hela världen är långt ifrån ekonomiskt fullmättad (Gellner 1997: 147). Vi kan däremot se en viss 

förändring av nationalismen i framtiden med tanke på den klyftan som vi fick skåda med de 

människor som med hjälp av industrialismen fick en politisk röst till skillnad från då de stod 

utanför. Denna klyfta minskade med tiden pga. den ekonomiska utvecklingens framgång. Så det 

som skulle hända med nationalismen om klyftorna mellan välfärden minskar är fortfarande oklar 

även om flera länder kommer att i framtiden närma sig detta. Men man kan säga att allting 

egentligen beror på industrialismens beskaffenhet (Gellner 1997: 149). 

 
2.5 Nationalismens ideologi 
 
Nationalismen består oftast av falska myter och falsk dyrkan där den för det mesta går motsatsen 

till det nationalister säger. T.ex. Den påstår sig försvara folklig kultur, försvara gammalt folkligt 

samhälle och betraktar sin ideologiska princip åtkomlig för alla människor. I verkligheten så 

förvarar den ingen folklig kultur utan bidrar till en högkultur, den försvarar inget gammalt 

folkligt samhälle utan bidrar till anonyma samhällen och deras princip som är åtkomlig för alla är 

bara en lögn när den egentligen kränker andras principer. En annan ironisk sak som 

nationalismen predikar är kulturell mångfald när den egentligen inför homogena kretsar på den 

politiska och den lokala nivån i samhället (Gellner 1997: 162).  
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2.6 Nationalismens svagheter 

Nationalismen har en osynlig styrka som är lika stor som dess svaghet men man ser ofta bara till 

deras styrka. Det är sant att där nationalismen har fått frodas så har den också lyckats väldigt lätt 

att skapa ett majoritetiskt tycke till skillnad från andra ideologier på denna plats. Men det som är 

det farliga är att de flesta nationalisterna är de som inte gjort något större väsen ifrån sig och 

fångat uppmärksamheten för att ta sig till makten, en form av smyg nationalism. Ernst Gellner 

förklarar det så här ”Det var hunden som inte skällde som gav Sherlock Holmes den avgörande 

ledtråden”(Gellner 1997 :63). Nationalismens mål är att förse en kultur med ett eget och endast 

ett politiskt identitet men den så kallade kulturen har nästan omedvetet lämnats odefinierat 

(Gellner 1997 :64).  
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3. Gamla och nya krig 

Krig har definierats av den preussiske generalen Carl Phillip Gottlieb von Clausewitz så här: ”att 

föra krig innebär att mobilisera och organisera enskilda män, nästan aldrig kvinnor, för att utöva 

fysisk våld”(Kaldor 2002 : 23). Det här är något som vi alla kan hålla med om och något som inte 

har ändrats så värst mycket sedan det här skrevs. De första militära och politiska krigen som tog 

sin form i Europa skedde någon gång mellan 1400- och 1700-talet vilket sammanföll med de 

olika moderna staternas framväxt.  Senare under 1700- och 1800 talet med napoleonkriget och 

det amerikanska inbördeskriget kom krig att förknippas med statsintresse och nationell konflikt. 

Sedan kom de  senare krigen under 1900-talet att spegla öst och väst blockens konflikt för det 

mesta på den ekonomiska nivån. Alla de här krigen använde sig av olika tekniker och taktiker 

men de hade en sak gemensamt och det var en centralisering av makten i den moderna staten. När 

den moderna staten skjuts undan för nya reformer och statsbildningar så blir krig bara en 

händelse i den processen (Kaldor 2002: 23). Under 1600- och 1700-talen så var krigens mål 

statsintresse, dynastisk konflikt och kolonisering av gränsområden. Under 1800-talet fanns det 

bara nationella konflikter. Under den senare 1900-telet var det ideologiska konflikter i form av 

det kalla kriget med kapprustningen av kärnvapen mellan öst och väst som byggde på en 

avskräcknings teori (Kaldor 2002: 24, 39).  

 

3.1 Början till kriget i Bosnien – ett nytt krig 
 
Bosnienkriget varade officiellt mellan den 6 april 1992 och 12 oktober 1995då ett avtal om 

vapenvila skrev på med USA: s utrikesminister Richard Holbrooke som medlare och där USA 

verkade som den avgörande kraften. Det som kriget förde med sig i Bosnien var tortyr, våldtäckt, 

massmord, etnisk rensning och även kastreringar var vardagen och kan ses som kränkning av de 
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mänskliga rättigheterna som kan mätas med nazisternas massmord på judarna. Totalt 

260 000människor fick sätta livet till och runt två tredjedelar av befolkningen sattes på flykt från 

sina hem där de flesta inte kan komma tillbaka än i dag pga. de nya nationalistiska gränserna. Det 

här kriget blev det nya typen av krigsföring där enskilda karriärer började eller fick sitt slut och 

där västvärldens samvete fick ett större intryck än något annat krig på lång tid. EU:s 

utrikespolitik fick visa sina brister, FN sin otillräcklighet, USA fick visa upp sig igen och 

rysslands roll omdefinierades (Keldor 2002: 41). Västvärldens engagemang var till en början av 

kriget ingen alls och okunnig till vad som pågick och kan ses som delvis skyldiga till vad som 

skulle ske de här åren i Bosnien. Politiska attityder och missbedömningar kom att ske och det 

skulle dröja en bit in i kriget innan nya tankebanor skapades (Kaldor 2002: 42).  

 

Av alla de f.d. jugoslaviska länderna så var Bosnien det land som var mest etniskt blandat med 

43.7% muslimer, 31.4% serber (ortodoxa), 17.3% kroater (katoliker) och resten judar, romer och 

annan blandad kultur som räknades som jugoslaver. 

Efter att Jugoslavien upplöstes på den federala och den statliga nivån i början av 90-talet och 

efter flera försök från allmänheten att upprätthålla fred med bl.a. fredliga demonstrationer från 

tiotusentals fredsaktivister från fackföreningar, intellektuella, student och kvinnoföreningar 

(Kaldor 2002: 54) så fanns det ingen återvändo för den nationalism som redan tog ett försprång. 

Det var en ny sorts nationalism på det sätt att den utvecklades samtidigt med statens sönderfall 

och saknade en moderniseringsideologi till skillnad från tidigare statsbyggande nationalismen 

(Kaldor 2002: 49). Krigsförbrytaren och den nu avlidna Slobodan Milosevic (Serbiens President 

mellan 1989 – 1997 (Internet): 8) var en av de första som använde sig av medier och massmöten 

att föra ut propaganda och avskaffa Titoismens levnadsstandard med en gemensam kultur och 

propagera de att r serberna var diskriminerande. Han använde sig av historier som turkarnas 
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folkmord i Kosovo 1389 och olika klipp från andra världskriget blandat med sin tolkning av 

utvecklingen och situationen i Kroatien och Bosnien. Resultatet av detta blev att den serbiska 

befolkningen matades med en propaganda och hat där de fick uppleva ett krig innan den ens 

började. Det är viktigt att påpeka att mycket av Milosevics propaganda var manipulativa 

historier(Kaldor 2002: 49). 

 

Tudjman som däremot var Kroatiens president och satt i fängelse under Titos tid pga. sina 

nationalistiska åsikter hann inte få kontroll över median i sitt land. Men han hade ett avgörande 

stöd från sina nationalistiska partimedlemmar (HDZ) i trettiofem nordamerikanska städer som 

hade emigrerat under Titos tid. Tudjman hävdar själv att det var ett av hans mest betydelsefulla 

beslut att bjuda emigranterna till HDZs kongress i februari 1990, de blev en ekonomisk 

militärstöd för Kroatien (Kaldor 2002: 51). Strax därefter hölls en opinionsundersökning i 

Bosnien före partivalet och det visade sig att 74 % var emot och ville att man skulle förbjuda 

nationalistiska partier. Men valresultatet visade att 70 % röstade just på sådana här partier. De 

nationalistiska partierna SDA (Bosnien muslimska nationalistiska parti) HDZ och SDS (serbiska 

nationalistiska partiet) vann valen i Bosnien och koalitioner bildades mellan HDZ och SDA som 

nedröstade flera av SDS förslag. SDA och HDZ var för självständighet men serbiens parti SDS 

var emot det här för att de ansåg att det bor för många serber i Bosnien och de skulle bli 

förtryckta om det här gick igenom, de ansåg sig tillhöra Serbien (Kaldor 2002: 52).  

SDA var för ett mångkulturellt Bosnien och Alija Izedbegovic (Bosniens president 1990-1996 

(Internet): 9) accepterade etniska grupperingar av bl.a. Serbiska medborrgarådet och Kroatiska 

bondepartiet men dock så använde sig SDA också av medierna och sin kontroll av alla 

institutioner. De Bosnienserbiska nationalisterna med hjälp av Serbien var helt klart det parti som 

var de första att använda våld i det här kriget vilket följdes senare av Kroatiens nationalister. FN:s 
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expertkomission har sagt att Bosniens soldater inte ägnade sig åt etnisk rensning men att de 

begick också krigsförbrytelser (Kaldor 2002: 53).  

 

Den 5 april 1992 kom det mellan 50 000 till 100 000 demonstranter till huvudstaden Sarajevo för 

att kräva regeringens avgång och ytterligare flera bussar med demonstranter var på väg från flera 

städer i Bosnien men stoppades av de serbiska och bosniska barikaderna. Det var här de första 

serbiska krypskyttarna öppnade eld mot demonstranterna. Strax därefter nästa dag så blev 

Bosnien – Hercegovina erkänd av de europeiska staterna och serberna lämnade 

nationalförsamlingen i protest (Kaldor 2002: 54). 

 

I början av kriget hade Bosnien ingen armé och försvaret bestod enbart av patriotiska förbund och 

frivilliga medborgare som ville försvara sin stad eller sitt land ofta organiserade av den undre 

världen bl.a. i Sarajevo (Kaldor 2002: 57). Men Bosnienserberna var mycket mer beväpnade 

vilket framgår av den här tabellen: (Kaldor 2002: 57). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABIH: armén Bosnien – Hercegovina 

HVO: Kroatiska militära försvaret 

BSA: Bosniska serbierns armé 
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4. USA:s förhållande till kriget 
 
USA:s politik mot f.d. Jugoslavien har länge varit vänlig man stödde Tito då öst och västblocken 

existerade. Det har redan nämnts att Jugoslavien ansågs om en brygga mellan de här två 

supermakterna och man skulle se till att den förblev neutral. Efter 40 år  kalla krig mellan öst och 

västs utrikespolitiska kamp mellan varandra började östblocket falla sönder i slutet av 80 och 

början av 90-talet och USA stod utan fiende. Hur skulle denna utveckling komma att påverka 

USA:s utrikespolitik runt om i världen? Skulle de ägna sig åt sin egen politik eller fortsätta skapa 

och sprida sin demokrati i Europa? Det här skulle bli frågor som USA fick  diskutera under 90 

talet och kriget i Bosnien kom just att visa Washingtons förhållande till den här utvecklingen 

(Internet: 10). 

 
Louis Sell en Amerikansk diplomat med mer än 20 års erfarenhet av Jugoslavien och f.d. anställd 

vid den amerikanska ambassaden i Belgrad före kriget, har sagt att redan ett år innan kriget såg 

han att Jugoslavien gick mot ett inbördeskrig. Han påpekar att den amerikanska 

underrättelsetjänsten kunde flera gånger ha fel men vad det gäller Jugoslaviens sönderfall hade 

den rätt. Det fanns dock få som inte såg eller inte ville se var den här utvecklingen var på väg, en 

av dem är f.d. Amerikanska ambassadören i Belgrad John Scanlan. Han förbisåg alla de tecken 

och varningar han fick av sina medarbetare om Milosevics extrema politik. Han svarade istället 

med att Milosevic var en reformator som skulle vara bra för Jugoslavien. John Scanlan fortsatte 

att skicka framlagda utredningar till utrikes departementet i Washington där han inte varnade för 

någon oro. Flera gånger blev han utskrattad av olika analytiker och även sina kollegor i State 

Department, men han själv menar han var helt enkelt gjort en missbedömning. James Baker 

dåvarande anställd vid den statliga hemlighetstjänsten (NSA) förklarade att USA inte såg något 

hot från Jugoslaviens sida och därför lät det här problemet vila i Europas händer. USA hade 
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tillräckligt med egna problem och förhandlingar som sovjets sönderfall. Problemen på Balkan var 

av minsta intresset. Utöver det här så ville EU få utrymme att själva ta hand om sina egna 

problem vilket passade bra för USA, men EU verkar inte ha lyckats särskilt bra påpekar James 

Baker (Internet11).  

 

Motvilligt gör James Baker ett besök i juni 1991 till Belgrad där han ser att situationen inte gick 

mot rätt utveckling och påpekade för de serbiska delegaterna att om nu alla vill gå sin egen väg 

och Jugoslavien ska falla sönder så finns det ingen anledning att göra det med våld. Victor 

Jackowich var den första amerikanska ambassadören i Bosnien-Hercegovina och såg situationen 

som sådan att Washington förväntade sig att Jugoslavien skulle reformera sig ekonomiskt och 

politisikt på ett demokratiskt sätt därför att f.d. Jugoslavien var trots allt den mest liberala 

socialistiska landet. Han menar att problemet inte låg i att det fanns för mycket nationalism på de 

här områdena utan att det fanns för lite demokrati vilket resulterade i att Washington inte trodde 

på de olika nationalistiska partierna som började dyka upp. Det dröjde länge efter många debatter 

innan USA beslutade sig att erkänna Bosnien-Hercegovina som en suverän stat men till slut var 

USA tvungna då man insåg att det här föreställer opinionens (Internet 11).  

 

4.1 George Bush seniors administration 
 
När kriget väl bröt ut så stod Bush (senior) och hans administration fast beslutna att inte internera 

i kriget. Median började intressera sig lite mer, bilderna började sprida sig runt om i världen inte 

minst av belägringen av Sarajevo. Roger Cohen (från New York Times) påstår att belägringen av 

Sarajevo kan ha varit serbernas skenmanöver för att vända bort världens ögon från den etniska 

rensningen som vi nu vet pågick runt om i Bosnien. Efter att fler och fler flyktingar började synas 

i Kroatien och Serbien samtidigt blev de bevis för de olika ambassadörerna från USA om vad 
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som pågick. Det finns ingen tvekan att Bushs administration inte visste vad som pågick. Victor 

Jackovich (första amerikanska ambassadören i Bosnien) menar att  Bush seniors administration 

redan i början av konflikten i Jugoslaven bedömde att USA:s intressen inte var hotade av den 

Jugoslaviska konflikten. Därför skulle inget komma att ändra den inställningen, inte ens den 

etniska rensningen eller belägringen av städer (Internet 2) 

 

Roy Gutman (tilldelades pulizerpriset för sitt arbete) var en av de första journalisterna som kom 

med bevis för de första koncentrationslägren redan fem månader efter krigets början. Roy 

Guttman berättar att efter hans artikel i Newsday och någon radiointervju blev State Department 

orolig för opinionen och gick ut med en presskonferens redan dagen efter där Richard Baucher 

(talesman för vita huset) förklarade att de är medvetna om situationen och vet vad som pågår i 

Bosnien. Journalisternas reaktion på det här blev att de ställde den enkla frågan att om nu USA 

som världens största supermakt har den här informationen varför hemlighåller de den då? State 

departement blev orolig över journalisternas och allmänhetens reaktion vilket resulterade i att 

Thomas Niles (statlig vice säkerhetsman) redan två dagar senare gick ut med uttalandet att 

Richard Baucher fick fel information och att det här inte var sant. Sådana här uttalanden avlöste 

varandra inte minst i USA:s kongress då Lawrence Eagleberger (Secretary of state) i augusti 

1992 förklarade att i en CIA utredningen fanns det inga bevis av etnisk rensning i Bosnien, det 

fanns dock incidenter av enstaka mord. Delegaterna som gjorde den här utredningen har inte haft 

kontakt med en enda flykting och hört deras berättelse. Det var först efter att det skickades en 

delegation av utredare i september samma år till staden Karlovac i Kroatien där USA fick den 

verkliga bilden av situationen efter ett möte med de bosniska flyktingarna (Internet 2).  
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I slutet av Bush administration (1992) vid en världskonferens i Österrike var det för första gången 

Lawrence Eagleberger gick ut offentligt med vem de skyldiga är till det som sker i Bosnien. 

Victor Jackovich (första amerikanska ambassadören i Bosnien) som närvarade vid konferensen i 

Zagreb berättar att han samma dag fick ett brådskande samtal från Eagleberger där han ville ha 

ett par namn från den Kroatiska sidan för att få en balans i anklagelserna. Victor J. menar att 

Ända till slutet av Bushs administration så ville USA framställa en bild av situationen som en 

kollektiv skyldighet istället för att ta saken i egna händer och förklara vilka som var de riktigt 

skyldiga (Internet 15).  
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5 Bill Clinton tar över 

När Clinton kommer till makten så sker det inga drastiska förändringar i USA:s utrikes politik 

även om han redan före valet hade lovat att innervera militärt och få ett stopp på kriget i Balkan. 

Han förstår senare att det här var lättare sagt än gjort eftersom det här skulle kräva amerikanska 

liv ifall man gick in med marktrupper, därför ville han  bara innervera om det var en fråga om 

fredsbevarande styrkor. Anthony Lake (Clintons Rådgivare) ansåg att det helt enkelt inte fanns 

någon lätt lösning till kriget i Bosnien. Administrationens förhandlingar om vad som skulle ske 

och göras med Bosnien karaktäriseras som frustrerande möten speciellt när kongressens majoritet 

motsatte sig militära interventioner så att Clinton inte kunde lägga in sitt veto. Men 

administrationen uteslöt inte flyganfall inte minst som diplomatiska medel och förhandlingar, den 

här politiken kom att kallas ”lift and strike”. Förslaget var att inleda en embargo på Bosniens 

armé (vilket förverkligades senare in på kriget) där man förbjöd all import av vapen till den vilket 

egentligen skulle förvärra Bosniens försvar. Det här gjorde USA eftersom att göra motsatsen till 

det här skulle leda till att serberna skulle rättfärdiga situationen genom att bedriva grövre militära 

aktioner. Nato skulle dock behålla flyganfallen mot serbiska positioner där de ryckte fram men 

resten av Europa gick inte med på det här då de ansåg att deras fredsbevarande styrkor som var 

på plats i Bosnien skulle hotas av flyganfallen. Europas argumentation var att så länge USA inte 

har sina marktrupper på plats i Bosnien och delar samma risk som de egna soldaterna skulle det 

här inte komma på tal. ”Lift and Strike” förslaget blev ett misslyckande och förhandlingarna 

ledde ingen vart och fick läggas ner (Internet 12).  

De FN  trupper som fanns på plats var till större del inte till någon nytta vad det gäller 

handlingsförmågan. Deras ledare var för rädda att bli inblandade i kriget mellan de stridande 
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parterna. Mary Kaldor menar att FN inte verkade vara medveten om att det utkämpades minst 

konflikt mellan de stridande parterna utan problemet var det ständiga våldet mot den civila 

befolkningen. Det här gjorde de till bara åskådare och rädslan för att bli inblandade i konflikten 

resulterade i att de inte kunde fullfölja sin uppgift att skapa humanitär hjälp och skydda 

hjälpkonvojerna (Kaldor 1997: 70). Många av FN:s personal höll på med skumma affärer på den 

svarta markanden i Bosnien och personalen anklagades bl. a för våldtäck på unga flickor vilket 

aldrig undersöktes grundligt. Den största floppen för UNPROFOR (United Nations Protection 

Force: Förenta Nationernas Försvars Makt) var staden Srebrenica som den holländsk styrka lät 

falla för serbernas armé efter att ha blivit förklarad som en säker zon av FN (Kaldor 1997: 75). 

 

Eftersom ”Lift and Strike” och liknande argumentationer från USA:s sida att få stopp på kriget 

inte gick framåt så beslutade sig USA att inleda diplomatiska förhandlingar med Serberna. 

Ambassadören Victor Jackovich (Första amerikanska ambassadören i Bosnien) blev placerad 

med sina delegater i den första Bosniska ambassaden i Wien vilket gjorde den till den första 

amerikanska ambassaden på ett tredje territorium av säkerhetsskäl. Dock reste delegationen med 

jämna mellanrum till Bosnien och förhandlade mellan de stridande parterna. Men det blev svårt 

för de att lägga fram en politik som skulle accepteras av Europas fredsförhandlare som Cyrus 

Vance tillsammans med  David Owen. Fredsförhandlingarna sköttes mest av FN och EU vid den 

här tiden och Victor Jackowich fick flera gånger närvara inte som partner vid förhandlingarna 

utan som bara åskådare (Internet 12).  

 

Vance-Owen lade fram sin plan 1993 vilken gick ut på att Bosnien-Hercegovina skulle delas upp 

i 10 distrikt där 9 av dem byggde på en etnisk dominerande grupp. Planen avvisades av den 

serbiska nationalförsamlingen då den gick ut på att förminska 20 % av det serbiska territoriellt. 
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Planen legitimerade också Kroaternas etniska rensning på de områden de tog över. HVO 

(Kroatiska försvarsrådet) kom att användas som ett skämt av Kroaterna som HVO (Hvala Vance 

Owen = Tack Vance Owen), förslaget till planen blev också början till konflikten mellan 

Bosniens armé och Kroaterna. Senare fick Washington rycka in och förhandla mellan de här 

parterna så att en vapenvila slöts mellan de under våren 1994 (Keldor 2002: 71). 

Vance-Owen planen var dömd att misslyckas därför att ingen från världssamfunden ville 

rättfärdiga och legalisera områden som har blivit till efter en etnisk rensning. James O´Brien 

(utrikesförhandlare under Clintons tid) menar att det fanns flera andra anledningar till varför 

Vance Owen planen och andra planer som lades fram inte funkade men att man ogärna pratade 

om det här. Orsaken var att det fanns flera intressen som satt vid samma bord där majoriteten av 

de inte ville ha ett fred ännu. Å andra sidan även om liknande planer godkändes av USA eller EU 

så vet han ur egen erfarenhet och kontakter med de ansvariga serbiska ledarna att serberna aldrig 

skulle dra sig tillbaka. Han menar att alla fredsförhandlare mer eller mindre visste om det här 

men verkade inte vilja tro på det (Internet 12).  

 

5.1 Fredsförhandlingar mellan Kroatien och Bosnien 
 
Under den här tiden skedde också förhandlingarna mellan USA och Kroatien för att sluta en 

vapenvila mellan Bosnien och Kroatien. USA tryckte hårt på förhandlingarna och Kroatiens 

president den nu avlidne Franjo Tudjman hotades med sanktioner som vid den här tidpunkten 

redan hade införts i Serbien. Det här låg långt från det kroatiska intresset och skulle innebära en 

katastrof, de skulle bli det andra isolerade landet i Europa efter Serbien och snart kom Tudjman 

att vika sig för USA. Utöver det här så visste USA också att Kroatien planerade att ta tillbaka 27 

% av marken som hade ockuperats av serberna och USA behövde inte hjälpa till. Men 

förhandlingarna om vapenvila mellan Kroater och Bosnier i Bosnien 1994 kom att underlätta 
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mycket för USA:s framtida fredsförhandlingar, ”de fick ett problem mindre” (Internet 16). 

 
5.2 Irans hemliga hjälp av vapen till Bosnien  

Efter USA: s mest lyckade fredsförhandling mellan Kroater och Bosnier sen krigets början så 

blev USA: s intresse att utrusta Bosnien med muskler i form av vapen. Men Washington vågade 

fortfarande inte visa något större intresse för det här, det var inte tid att bryta embargot för den 

Bosniska armén. Konsekvensen av det här blev att Iran och andra muslimska länder började 

hjälpa till med vapen för den Bosniska armén. Irans export till Bosnien gick genom Kroatien efter 

att Franjo Tudjman fick en motvillig tillåtelse av USA att låta det här ske. I efterhand menar 

USA: s dåvarande ambassadör i Zagreb Ron Nitzke att det inte var det bästa beslutet USA tog 

eftersom flera olika Iranska terrorvänliga grupper började etablera sig i Kroatien och Bosnien. 

USA: s personal blev också hotad av de här grupperna i Zagreb men Nitzke menar att det var värt 

det priset de fick betala för att Bosniens armé skulle få ett försvar (Internet 16). 

 

5.2 Finansieringen av kriget 

Det som kännetecknar de nya krigen efter statens kollaps är vägspärrar och tullar som 

kontrollerade den humanitära hjälpen och tillförseln av andra förnödenheter. Man kan säga att det 

var samarbete med fienden till det ekonomiska priset. T.ex. Bosnienkroaterna krävde en pris på 

27 % av transporter med både humanitära och militära medel som fördes till 

Bosnienkontrollerade områden. (Kaldor 2002: 119). Alla fick en sorts utomstående hjälp av 

länder och organisationer som såg sin chans att etablera sina intressen på det här området för att 

senare kunna sprida sina ideologier. Kroaterna fick stöd från andra Kroater i bl.a. Kanada, 

Bosnien fick hjälp av Iran och andra islamska länder och Serbien fick sitt stöd av Ryssland. 

Resursströmmarna kan se ut på många sätt i nya krig: se bilaga 2. (Keldor 2002): 117-120. 
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6. Slutliga Fredsförhandlingarna 

Vintern 1994 konstaterade Antony Lake (dåvarande utrikespolitisk rådgivare till Clinton) och 

Madeleine Albright (dåvarande utrikesminister) att den amerikanska politiken för Bosnien inte 

håller måttet och behöver drastiska ändringar. Problemet låg länge i att UNPRFOR stod i vägen 

för eventuellt amerikansk Nato interventioner. År 1995 beslutade man genom en röstning i 

kongressen att bryta embargot på export av vapen till den Bosniska armén. Administrationen 

förstod att politiken mot Bosnien behöver ändras från grunden igen (Internet:17).  

 

USA hade innan förklarat att man kommer skicka trupper till Bosnien som fredsbevarare ifall det 

här blir nödvändigt och inget annat. Upphävning av vapenembargot ledde en kris av ökade strider 

mellan Serberna och Bosnierna vilket ledde till att UNPROFOR kände sig sårbar och inte skulle 

klara en vinter till i Bosnien på grund av trycket. Clinton kände sig också pressad inför president 

valet och hur han skulle reagera, skulle han skicka trupperna enbart till för att evakuera UN och 

låta Bosniens framtid vila i deras egna händer (vilket skulle resultera i en skam för USA) eller 

skulle han ta till mer drastiska åtgärder. USA bestämde sig för att trycka på Europas ledare att gå 

in i en allians när det gäller frågan om att få stopp på kriget med våld i vilken de i tidigare 

förhandlingar motsatte sig detta. Hårda tryck genomfördes av Richard Hollbroke (amerikansk 

diplomat) för att få de inblandade styrkorna att samlas och skriva på en fred som skulle resultera i 

Dayton Avtalet. 

 

Förhandlingarna kom till stånd efter att USA införde militära flygangrepp mot bergen runt det 

belägrade Sarajevo (Ingman) och andra serbiska positioner som pressade serberna till 
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förhandlingar. Den så kallade operationen ”Deliberate Force” varade mellan 29 augusti och den 

14 september 1995 med 3 515 anfall och 1000 fällda bomber. Det här visar att mer än varannan 

flygning inte gick igenom p.g.a. dimman som höll sig över Ingman bergen. Flyganfallen kan ses 

både som nödvändiga och klumpiga eftersom de inte skyddade de civila men fick ett stort resultat 

eftersom Serberna backade militärt och fick även gå med på förhandling (Kaldor 2002: 77).  

 

Daytonavtalet innebar att  Bosnien består av två delar: Republiken Srpska och Bosnisk 

federation. Alla skulle frysas där de var och en fred skulle skapas, serberna fick 49 % av Bosnisk 

territorium. I Daytonavtalet Ingick bl.a. utlämning av krigsförbrytare och att flyktingar skulle få 

återvända till sina hem vilket har visat sig vara väldigt svårt eftersom avtalet legitimerade de 

stridande parternas erövringar. Andra fasen efter Dayton var humanitär hjälp i form av 

internationella institutioner, medborgarorganisationer och andra medel från Europa för att bygga 

upp Bosnien med som ett alternativ till den nationalism som rådde. Landet skulle bli en ”modell 

för en ny typ av humanitär återuppbyggnad och en symbol för en ny europeanism eller 

internationalism” (Kaldor 2002: 79). 

 

 
Daytonavtalets karta (internet: 18) 
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6. Slutsats och diskussion 
 
Bosnien har i decennier varit ett land där olika religioner och mångkultur växte tillsammans fast 

ur olika rötter. Inget land I f.d. Jugoslaven har haft en sån blandning av religioner och kulturer 

som Bosnien, där man i flera decennier hade lyckats att leva tillsammans och bortse från dessa 

skillnader. Dock har det alltid funnits nationalistiska sympatisörer från alla sidor men de lyckades 

aldrig komma till ytan under Titos Kommunism då det här var strängt förbjudet att tala om. Efter 

Titos död så såg alla de nationalistiska sympatisörerna sin chans att ta tillfället i akt att framhäva 

sina åsikter. Men de verkliga nationalisterna var de som var manipulativa och de som skulle vara 

först att ta vapen i händerna för att slåss för en stor Serbien eller Kroatien. Dock var det deras 

ledare som var de första med att sprida propagandan och mata folket med hat, missvisande och 

rädsla för den ”andra sidan” för att de själva skulle skapa en trygg maktposition för sig själva. 

Eftersom Milosevic var först med att sprida propagandan i median och skapa oroligheter bland 

civilbefolkningen så såg Kroatiens och Bosniens nationalister sin chans att rättfärdiga detta 

beteende med samma eller liknande medel. Det här gör kriget I Bosnien till ett spel mellan 

propaganda och nationalism. Nationalism och propaganda kunde inte klara sig utan varandra eller 

snarare nationalismen kunde inte sättas i bruk utan propagandan. Resultatet av de här två 

kombinationerna blev ett inhemskt krig. 

 
Just på grund av mångkulturen och den positiva synen på Bosnien och f.d. Jugoslaven från väst 

så kunde få människor från väst förutse att något sådant som ett krig skulle komma att ske. Inte 

förrän kriget i Kroatien bröt ut så började diplomater och statsvetare runt om i Bosnien förutse att 

något hemskt förberedde sig för Bosnien. USA och Europa reagerade nonchalant på det här 

kanske därför att de fortfarande såg Jugoslaven som ett enat land där det här var problem som 

Jugoslavien själva skulle lösa. Men man förbisåg att Jugoslaven redan här hade förlorat sin 
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centralmakt och armen hade splittrats. Det rådde inte längre några lagar förutom att den starkaste 

skulle kunna använda mest våld för sin propaganda. När väl kriget bröt ut i Bosnien så var det få 

TV stationer och nyhetsbyråer som var intresserade av situationen. Roy guttnam var en av de 

första att hitta koncentrationsläger och reportera om situationen men först efter flera avvisanden 

från olika nyhetsredaktioner. När det väl kom ut att en etnisk rensning sker i Bosnien så väckte 

det en stark motstånd hos opinionen för vad som sker i Europa och varför det inte görs något åt 

saken. Under Bush seniors administration så låg det inte i intresset att skapa några rubriker eller 

att få ett stopp på problemet redan i första fasen av kriget. Intresset låg inte i deras händer 

eftersom inget hot utgjordes mot USA. Opinionens motstånd hade heller inte lyckats växa sig så 

stor men när den väl gjorde det så väntade den in Clintons administration när han blev vald till 

president 1992. Här hade Clinton också tagit sin chans att redan innan han blev vald till president 

ha Bosnien frågan i sin valdebatt och att han kommer göra någonting åt saken. Han försökte 

också i väldigt tidig skede att lösa det här med Natobombningar men avvisades av Europa, ett 

sorts dåligt samarbete mellan USA och EU kom att spelas under hela Bosnienkriget. Opinionen 

växte sig allt starkare från alla världens håll för det som skedde i Bosnien och en stor press lades 

på USA och Europa att komma fram till en lösning. Lösningen var i princip den som Clinton 

administration hade redan från början men en aning försenad och visade ännu en gång hur Europa 

hade misslyckats att lösa sina egna problem som de ville kalla det här kriget i Bosnien. En repris 

från första och andra världskriget spelades upp där USA kommer som ”hjältar” för att få stopp på 

problemet pga. Europas missbedömningar. Man kan säga att USA och Europa stoppade kriget i 

Bosnien men det skulle ha kunnat dröja dubbelt så länge om det inte hade legat i Europa och om 

opinionen inte hade växt sig så stark från allmänheten. Jag tror att opinionen var den avgörande 

faktorn till att snabba upp fredförhandlingarna eller åtminstone sätta en press på att hitta en snabb 

lösning till en fred i Bosnien. 
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Median var till en början inte intresserad av kriget och det som skedde därför att världens ledare 

och framför allt Bushs administration i USA inte uppmärksammade problemet. Det var först efter 

de första bilderna från koncentrationslägren som det satte en press på USA:s utrikespolitik att 

visa att man bryr sig. Allt efter kom median att intressera sig för kriget och lägga upp för 

allmänheten dagliga bilder på den belägrade huvudstaden Sarajevo och andra bilder runt om från 

Bosnien. Även artister som gruppen U2 bidrog till att visa och predika för sina fans vad som 

händer i Bosnien för att opinionen ska växa sig allt starkare. Median kan ses som både en nackdel 

och fördel för presidenter och ledare runt om i världen. I det här fallet så spelade de en stor fördel 

för att visa folket att ingenting görs av deras ledare för att ledarna i sin tur skulle vara tvungna att 

agera för att tillfredställa opinionen. 
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