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Kriget i ex-Jugoslavien
Bakgrund
När kriget bröt ut var det första den serbiska armén gjorde i Bosnien att skända moskéer, byggnader byggda av turkarna.
Bosnierna viftade med turkiska flaggor. Churchill citat. Massmötet på Kosovo Polje
476 Östrom och Västrom 476
1054 Katolska och ortodoxa kyrkan 1054
1205 Fjärde korståget - Konstantinopel under katolskt styre - vissa slaviska stater pga bysans svaghet
1389 Den ärorika förlusten - serberna förlorar mot turkarna i Kosovo
Dessa båda orsakar

1453 Konstantinopel faller

Balkan blir turkiskt
Det ottomanska riket

Det ottomanska riket
Multietnisk muslimsk stat
Kristna etniska grupper hade visst självstyre
Religiös tolerans men högre skatt och pålagor på kristna
Ej etniskt-geografiska områden, snarare religiösa fräknar (viktigt att förklara varför ej alla folk bor på samma ställe)
De kristna utsattes för turkiska grymheter, slaveri, skatt, massmord, barnkidnappning osv.

Banditerna
Bandittraditionen har hyllats som ideal på Balkan

Nationalismen
• Det ottomanska riket krackelerar. 1830 återuppstår Serbien
• Icke alla serber hamnar innanför rikets gränser- Kosovo ligger t.ex utanför
• Många slavisktalande folkgrupper finns i andra riken, delar tillhör fortfarande Turkiet och Österrike infogar stora
landområden med slaviska folk: slovener, kroater m.fl
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Vägen mot Jugoslavien
Balkankrigen. Efter ett krig1912 får Serbien tillbaka Kosovo från Turkiet
Man söker nu förverkliga drömmen om alla slaver i samma rike, men Österrike-Ungern står i vägen…
1914 Gavrilo Princip (observera att han är STOR hjälte i Serbien)

Det första Jugoslavien
I Versaillesfreden skapas Jugoslavien – sydslavernas kungadöme
Riket domineras av serber.
Det är framförallt kroater som opponerar sig mot den serbiska dominansen
1941 invaderas Jugoslavien av tyskarna
Tyskarna tillsätter kroatisk lydregim. Dess terrororgan–Ustasja– beter sig gruvligt mot bl.a serber och muslimer
I Serbien cetniks som ibland samarbetar med motståndsrörelsen ibland inte
Den jugoslaviska motståndsrörelsens aktioner bestraffas med hårda repressalier av tyskarna.
1945 befriar den kommunistiska motståndsrörelsen tyskarna på egen hand

Det kommunistiska Jugoslavien
Efter kriget blir Jugoslavien kommunistiskt - planekonomi och enpartistat
Landet väljer dock snart en kurs som avviker från Moskva. kooperativa företag och fri migration
Landet är först centralstyrt från Belgrad (serbiskt) med serbisk dominans
Landet blir 1974 en federation med Makedonien, Serbien, Montenegro, Slovenien, Kroatien och Bosnien som delstater.
Vissa provinser styrs av Serbien (Kosovo och Vojvodina). Serbisk dominans och nationella uppstickare behandlas hårdhänt
Jugoslavien har länge varit rikast i Öst. 1980-talet stora utlandslån beroende på rollen i kalla kriget
Efter murens fall ska utlandslånen betalas tillbaka...

Jugoslavien bryter samman
Det börjar i Slovenien. Folkomröstning 88,5% för självständighet. Strider men inte så blodigt och kortvarigt. Slovenien etniskt
homogent
Kroatien är land två. Krajina bebos av serber. Mönster sätts med etnisk rensning.
Makedonien får fredlig självständighet (förhandlingar fanns om att dela det mellan Serbien och Grekland)
Bosnien... Milisgrupper understödda av två stater. Etnisk rensning. Legoknektar. Ett tafatt FN och ett tafatt EU. 1995 slut på
kriget, Daytonavtalet, landet delas i tre delar.
Kosovo 1998, 1999 NATO och sedan FN. UNMIKISTAN.
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Utpekade orsaker
Nationella motsättningar
Missbruk av historien
Nationalism som politisk maktbas
Extremister som ledare särskilt Milosevic men också Tudjman
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