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 1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
 
 

Etter at Jugoslavias ubestridte leder Josip Broz Tito døde i 1980, ble det politiske 

landskapet i landet forandret. Presidentskapet gikk på rundgang for å unngå at noen leder eller 

jugoslavisk republikk skulle få for mye makt. Men fokuset for de enkelte republikkene i 

Jugoslavia ble på 80-tallet ikke det som var felles, men snarere det som var særegent for den 

enkelte republikk og nasjon i vid forstand. Fellesskapstanken måtte vike for partikulære 

interesser. Slobodan Milošević har blitt pekt på som en av mange faktorer som var med å 

akselerere denne prosessen, selv om han selv, som jeg vil vise senere, hevdet at han var en 

forsvarer av fellesskapet. Mye av det som har blitt sagt og skrevet om den tidligere serbiske 

presidenten er basert på hendelser. Det har ikke i like stor grad vært basert på hva han sa, 

blant annet i intervjuer og taler. 

 I utgangspunktet bør man kunne enes om at politisk aktivitet ikke kan eksistere uten 

språk, i tillegg til andre faktorer som i en ekstrem form eksempelvis kan være fysisk tvang. 

Men språket er uansett en helt grunnleggende byggekloss i forståelsen av politikk. Hvis man 

således er enige i premisset om at politikk i stor grad er språk, burde det således ligge masser 

av empirisk bevismateriale i nettopp det skrevne eller talte ord hos politikerne (Chilton and 

Schäffner 2002: 4). I tilfellet Milošević foreligger det lite dyptpløyende studier av hans taler, 

men desto mer har det blitt skrevet om hans gjerninger. Når talene hans har blitt omtalt, er det 

i stor grad i korte ordelag. Mest av alt dreier det seg om kommentarer knyttet til talen han 

holdt på Kosovo Polje, den 28. juni 1989 på 600-års jubileet for slaget på Gazimestan. Denne 

talen har til og med Milošević selv brukt som bevismateriale for å forsvare seg selv i retten 

ved Det internasjonale krigsforbrytertribunalet i Haag. Men de andre talene har kommet i 

bakgrunnen, selv om man skulle tro at det også her kunne finnes interessante momenter som 

skulle kunne gi et bedre bilde av politikeren Milošević både på godt og ondt. For en mann 

som har hatt så stor innflytelse, fått kallenavn som ”The Balkan Butcher” og dets like, mener 

jeg det er nødvendig å dykke litt dypere ned i hva han faktisk har sagt for om mulig å gi et 

mer reelt bilde av ham og det han stod for. Hvis man bruker premisset jeg har beskrevet 

ovenfor, burde det her ligge en stor kilde til utforskning. Den politiske diskursen rundt 

Milošević både fortjener og krever en mer inngående analyse av hans skriftlige og talte 
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materiale. Derfor fant jeg ut at nettopp talene til og intervjuene av Milošević skulle danne 

rammen for denne oppgaven. 

   

1.2 Problemstilling 
 

Jeg har valgt å forsøke å følge Milošević fra omkring tiden han ble partileder i 

Beograds kommunistiske parti i 1984 til sommeren 1990 da Jugoslavia var på full fart mot sin 

oppløsning. Sluttidspunktet for oppgaven blir dermed satt før Balkan-krigene på 90-tallet 

setter i gang. Grunnen til at jeg har valgt å begrense oppgaven til denne tidsperioden, er at det 

allerede fra 1991 kom i gang krigshandlinger. Men jeg var interessert i å finne ut hvordan 

Miloševićs retorikk var i forkant av krigene, under Jugoslavia, men også få med Jugoslavias 

og Serbias overgang fra ettpartistat til flerpartistat. Målet mitt er å følge Miloševićs politiske 

utvikling ved hjelp av å analysere hans taler og intervjuer i dette tidsrommet med et historisk 

bakteppe. Mer presist ønsker jeg å undersøke: I hvilken grad det er mulig å spore en utvikling 

i Miloševićs taler og intervjuer i perioden 1984 til 1990? Var det slik som oppgavetittelen min 

setter spørsmålstegn ved? Gikk Milošević fra å være en ortodoks kommunist til å bli en 

ytterliggående nasjonalist? Operasjonalisert avler denne hovedproblemstillingen flere 

problemstillinger. Når jeg sier at jeg vil undersøke utviklingen i talene, tenker jeg ikke bare på 

det rent innholdsmessige, men også hvordan hva slags utvikling vi kan øyne rent språklig. 

Med andre ord, foregår det en radikalisering både i forhold ordvalg og tematikk? I hvilken 

grad bidro Milošević til radikalisering av ordbruken overfor Kosovo spesielt? Blir han mer 

ekstrem, overdriver han? Er han en nasjonalistisk krigshisser som blant annet den tidligere 

britiske utenriksministeren Robin Cook (ref. kap. 5) påstod i sin omtale av Miloševićs 

jubileumstale på Kosovo Polje den 28. juni 1989?  

 

1.3 Kilder 
 
 
 For å finne materialet til oppgaven gikk jeg bredt ut for om mulig å finne kilder, altså 

taler og intervjuer, i aviser, i bøker og på internett. Etter en stund kom jeg over en bok som 

Slobodan Milošević selv ga ut i 1989 som heter Godine raspleta. Det skulle vise seg at etter å 

ha fått tak i denne boken ad omveier i Serbia, var dette en gullgruve. Boken er rett og slett en 

samling av hans taler, i tillegg til et par intervjuer i perioden 1984 til 1989. Dermed hadde jeg 
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store deler av de tekstene jeg så for meg at jeg skulle analysere. Boken har etter det jeg har 

klart å bringe på det rene aldri blitt publisert på engelsk eller andre europeiske språk, bortsett 

fra fransk. Muligens ligger forklaringen til at den ikke har vært gjenstand for inngående 

analyse nettopp i det at den ikke har blitt gjort tilgjengelig for et større publikum. Men med 

min bakgrunn i serbo-kroatisk språk hadde jeg dermed en fordel. I tillegg til denne boken fant 

jeg også et par taler i aviser og på nettsteder som dekker den siste tidsperioden i min oppgave 

som ikke er med i Miloševićs bok. 

 Med et slikt kildemateriale som taler og intervjuer tross alt er, eksisterer det en del 

forhold som bør problematiseres. For det første er taler som er nedskrevet ikke nødvendigvis 

det samme som blir talt. Hvorvidt talene i Godine Raspleta er skrevet ned før de ble holdt, er 

umulig å bringe på det rene. Dog regner jeg det som høyst sannsynlig at han i de fleste tilfeller 

har hatt et ganske godt manuskript med tanke på både lengden og kompleksiteten i talene. 

Men selv om han har hatt et manuskript på forhånd da han holdt talene, betyr ikke dette 

nødvendigvis at han har holdt seg til det. Således er det en viss fare for at han kan ha ytret 

andre ting enn det som fremkommer i boken. Talene slik de er i boken, er så vidt meg bekjent 

ikke basert på referat, men det han selv har skrevet. Da dette materialet er det beste som kan 

fremskaffes må vi holde oss til det, selv om det lille forbeholdet om den potensielle 

forskjellen mellom det faktisk talte og det skrevne bør være bevisst hos leseren. Hva gjelder 

de få intervjuene som finnes i boken er det også en åpenbare fare for at journalisten kan ha 

blitt sensurert i den forstand at Milošević kan ha gått i gjennom intervjuene for å luke ut 

uønskede passuser. Milošević koblet utover på 80-tallet et jerngrep på pressen i Serbia og 

pressefrihet ble derfor mer en fiksjon enn en realitet. 

 Når det gjelder de to siste analysekapitlene, er de i motsetning til de andre 

analysekapitlene, basert på taler som er referert. Dermed blir situasjonen her en litt annen. Her 

blir spørsmålet mer om referenten har klart å få med seg alt Milošević har sagt. Men igjen, vi 

må forholde oss til de kildene vi besitter. 

 Ved å analysere taler kommer man heller ikke utenom begrensninger i forhold til 

kildematerialet. I det kommunikative budskap som taler er, sitter man i etterkant og vurderer 

ren tekst. Dette blir begrensende i forhold til hva som er realiteten ved taler som foran et 

publikum også vil ha innslag av såkalte paralingvistiske trekk (Chilton and Schäffner 2002: 

6). Dette innbefatter blant annet prosodi, gestikulasjon og holdning som utvilsomt er en del av 

det budskapet som blir oppfattet av publikum. Foruten disse fenomenene kan vi også ta med 

andre rammebetingelser vi ikke får tilgang til gjennom å lese tekst, nemlig stemning, 

scenearrangement og liknende. 

 3



 Dessuten vil det å skulle tolke taler som tilhører en annen tid også bli problematisk på 

den måten at det er vanskelig å sette seg inn i forholdene slik de var under Milošević. Ikke 

bare det at det forgikk på 80-tallet, men også det at tale-genren var meget spesiell i og med at 

vi her snakker om taler holdt av en kommunistisk leder. Den kommunistiske retorikken er 

tung å jobbe med, men følger likevel et mønster som med tiden blir relativt lett gjenkjennbar 

hos vår mann. 

 

 Av andre biografiske og historiske kilder jeg har valgt å støtte meg til i oppgaven, har 

jeg forsøkt å gjøre et nennsomt utvalg av de ledende på sine områder i inn- og utland som 

forhåpentligvis gir et mest mulig riktig bilde av personen og politikeren Milošević, historien i 

Jugoslavia generelt og Serbia spesielt. 

 

1.4 Teori om analyse av politisk språk i Serbia 
 
 

Når jeg sier at Miloševićs taler ikke i stor grad har vært gjort til gjenstand for 

inngående analyse betyr ikke det at en del av språket som han og andre brukte på 80- og 90-

tallet ikke har vært det. Blant annet er det flere språkforskere i Serbia som har sett nærmere på 

det språket som vokste frem i deres egen republikk på 80-tallet. Her kan vi trekke frem 

eksempelvis Ranko Bugarski som i blant annet en artikkel fra 2002 har vært opptatt av såkalt 

govor mržnje (hate speech), eufemistički govor og kontrasten mellom disse i tillegg til mirovni 

diskurs (Bugarski 2002:116-133). Govor mržnje kan defineres som et begrep som innbefatter 

uttrykk for hat, rasisme, xenofobi og sjåvinisme.  Govor mržnje brukes for å identifisere og 

også demonisere en annen gruppe for om mulig å fjerne denne gruppen på en eller annen 

måte. Poenget er å skape en vi-dere-dimensjon hvor vi representerer det gode, og de 

representerer det onde. Eksempler på dette skal vi se i de tekstene jeg har gjort til gjenstand 

for analyse. Tradisjonelt sett er kanskje dette begrepet noe man forbinder med en 

krigssituasjon, men selv forut for en krigstilstand er det også mulig å finne eksempler på dette 

i Miloševićs taler allerede på 1980-tallet. 

Likeledes skal vi se at det er mulig å finne eksempler på eufemistički govor i 

tekstmaterialet. Uten å foregripe begivenhetene kan det nevnes som et eksempel at det som i 

begynnelsen blir karakterisert som irredentisme i Kosovo, som kan falle inn under 

definisjonen eufemisme, etter hvert kalt terrorisme. Nettopp dette forholdet mellom govor 

mržnje og eufemistički govor er svært interessant å observere i de tekstene jeg har analysert. 
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Ordvalg som kan synes tilfeldige er svært bevisste, men er sterkt avhengig av den situasjon og 

kontekst de måtte ytres i. 

 

1.4 Disposisjon og metode 
 
  
 Etter innledningskapitlet vil det følge seks analysekapitler hvor jeg i kronologisk 

rekkefølge tar for meg tidsperioder, og talene og intervjuene i disse. Hvert kapittel vil 

begynne med en liten historisk innledning før jeg redegjør nærmere hvorfor jeg har valgt å 

dele inn periodene som jeg har gjort. Fire av kapitlene er analyser av tidsperioder som 

inneholder et tverrsnitt av flere taler og intervjuer, mens to av kapitlene er analyse av 

enkelttaler. 

 I analysen av talene og intervjuene tar jeg sikte på å kommentere temaer som tas opp. 

Mange av de påstander og uttalelser Milošević kommer med, vil jeg sette under lupen ved å 

vise til historiske fakta som enten taler for eller i mot hans argumentasjon. I tillegg vil jeg 

altså ta for meg rent språklige momenter som går på hans valg av ord i gitte situasjoner. 

 Oppgaven vil altså bli kronologisk og ta utgangspunkt i taler og intervjuer, men også å 

skjele til den historiske utvikling i perioden. Altså taler og intervjuer forsøkt sett i en 

samfunnsmessig kontekst. Slik sett faller den inn under en del brede definisjoner av hva 

diskursanalyse er, selv om det er et mangefasettert begrep og har mange ulike retninger. 

Werner Christie Mathisen har følgende beskrivelse: ”Diskursanalyse handler altså om å 

analysere tekster eller språkbruk, betraktet som samfunnsmessig virksomhet og i sin 

samfunnsmessige kontekst. Både skriftlig og muntlig språkbruk kan gjøres til gjenstand for 

diskursanalyse” (Mathisen 1997: 2). Legger vi denne beskrivelsen av hva diskursanalyse er, 

er denne oppgaven et bidrag i diskursen rundt Milošević. 

  

 

1.5 Andre bemerkninger og forutsetninger 
 
 

Da sitater fra boken Godine raspleta er beholdt og sitert på originalspråket serbo-

kroatisk i oppgaven, finner jeg at det er en forutsetning at leseren behersker dette språket. 

Hvis ikke vil den helhetlige forståelsen av oppgaven bli vesentlig svekket og kanskje bidra til 
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frustrasjon under lesningen. For øvrig er de sitater som står med kun sidetall som referanse i 

kapitlene 2 til 5 fra Godine raspleta.  

Ved referanser i teksten vil jeg benytte den såkalte Harvard-metoden som jeg føler kan 

lette lesningen fremfor å bruke fotnoter som tradisjonelt har vært brukt i større grad ved 

Historisk-filosofisk fakultet.  
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2. De første årene av politikerkarrieren 
 

2.1 Innledning 
 

Helt fra jusstudiene ved Universitetet i Beograd hadde Ivan Stambolić og Slobodan 

Milošević vært nære venner, og det ble etter hvert et mønster i at Slobodan arvet stillinger, 

både politiske og andre etter sine gode venn. Etter å ha arbeidet som økonomisk rådgiver for 

Beograds bystyre etter at studiene var avsluttet i 1965, tjenestegjorde han i JNA (Den 

jugoslaviske folkehæren) fra 1968. I etterkant å ha tjenestegjort, fikk Slobodan en stilling som 

sjef for informasjonsavdelingen i Beograd. Her lærte han seg hvordan informasjon var en 

viktig faktor å kunne kontrollere i styringen av et kommunistisk samfunn.  I 1970 arvet han 

sjefsstolen etter Stambolić i det statlige energiselskapet Teknogas, og fem år senere ble han så 

utnevnt til stillingen som sjef i Beobanka av nettopp Stambolić. Likevel var det ikke før i 

1984 at Milošević fikk en politisk rolle av betydning. Da ble han håndplukket av hvem andre 

enn Stambolić til å besette stillingen som partisjef i Beograd, da Stambolić selv rykket opp fra 

den samme stillingen til å bli partisjef i Serbia. Stambolić hadde ingen anelse om hvilken 

skjebne som ventet ham (Doder and Branson 1999: 25-31). 

I dette første kapitlet har jeg tenkt å ta for meg talene Milošević holdt i denne første 

perioden som synlig politiker. Denne første perioden har jeg begrenset til perioden fra 1984 til 

juni 1986 da han for første gang nevner Kosovo som et problem eksplisitt i en av sine taler. 

Denne første perioden sammenfaller også noenlunde med den tiden fra han ble partisjef i 

Beograd i 1984 til han i slutten av mai måned 1986 blir valgt til partisjef i Serbia. Talene hans 

i denne perioden omhandler ikke direkte Kosovo-problematikk og bærer litt preg av å være av 

en politiker på et lokalt nivå. Likevel er det interessant å finne ut om han allerede på dette 

tidspunktet hadde en politisk agenda og om det er mulig å identifisere en retning. På denne 

bakgrunn vil jeg trekke ut enkelte tema fra noen av talene og forsøke å tegne et bilde av hva 

slags politiker han var på denne tiden. Hva var han opptatt av å få gjort som politiker og 

hvilke eventuelle fanesaker hadde han? Hvilket budskap hadde han for øvrig, og på hvilken 

måte presenterte han det? 
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2.2 Hoveddel 
 

I en av de første talene, Srpski narod nema razloga za osećanje krivice zbog 

ponašanja srpske buržoazije u prošlosti til sentralkomiteen i Serbia på den attende sesjonen i 

november 1984, er det landets økonomiske situasjon som er hovedtema i talen. Han angriper 

svakheter i det politiske systemet som hindrer gjennomføringen av det årelange Programmet 

for økonomisk stabilisering som igjen er en forutsetning for videre utvikling av den såkalte 

sosialistiske samoupravljanje. Samoupravljanje var Jugoslavias alternativ til Sovjetunionen 

sin økonomiske styring som bygget på planøkonomi og femårsplaner. Hovedprinsippet i dette 

selvforvaltningssystemet var at bedriftene skulle eies og forvaltes av de ansatte.  Milošević 

forsvarer ved flere anledninger selve systemet samoupravljanje selv om han innrømmer at 

systemet ikke er feilfritt, men alternativet er ikke noe bedre. Blant annet sier han følgende i 

talen Teškoće nisu faktor demobilizacije, već faktor mobilizacije:  

 

To naglašavam zbog toga što se poslednjih godina, uporedno sa 
problemima koje imamo, javljaju ideolozi društvenog regresa , 
sadržanog u tezi da samoupravni socijalizam, suočen sa 
teškoćama, nije položio ispit pred istorijom i da treba skinuti sa 
scene. Da društvo treba vratiti na prethodne faze razvoja – 
buržoasku demokratiju ili administrativni socializam. Tačno je 
da samoupravni socijalizam nije dokraja rešio na primer pitanje 
zapošljavanja, ali, da li buržoaska demokratija isključuje 
nezaposlenost (s.87)  

 

Det ideologiske grunnlaget for Samoupravljanje bygget for øvrig på Marx’ idé om frie 

sammenslutninger av arbeidere. Med dette sitatet viser Milošević at han er tro mot 

Jugoslavias tilnærming til økonomisk styring med sin mellomting mellom markedsliberalisme 

og kommunistisk planøkonomi. 

 Krisen i den jugoslaviske økonomien var svært alvorlig og reell på dette tidspunktet, 

til tross for at landet nettopp hadde vist verden hva de kunne makte gjennom De olympiske 

vinterleker i Sarajevo. Frem til 1. mai i 1984 hadde det i fire måneder blant annet vært 

gjennomført en prisstopp som forsøksvis skulle hindre den galopperende inflasjonen. Dette 

førte dog til at folk løp til butikkene for å sikre seg kapitalvarer i tilfelle ”prisstoppen” ikke 

skulle virke. Prisene steg også likevel i perioden og brakte ikke de ønskede resultater. Det ble 
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regnet med at inflasjonen ville komme opp i 100 prosent i 1984, mens den i 1983 var oppe i 

60 prosent. Befolkningens realinntekt hadde inntil 1984 sunket med 30 prosent i løpet av de 

tre siste årene (Savik 1984). Det store problemet som hindrer Jugoslavia å komme ut av krisen 

er i følge Milošević mangel på enhet på indre jugoslaviske markedet som han viser i denne 

talen fra november 1984:  

 

Svaki naš građani vidi da je jugoslovensko tržište sve manje 
jedinstveno i da čak gubi karakterističke zajedničkog tržišta. 
Svakome je jasno da se ekonomske interesi naroda i narodnosti 
samo prividno mogu u punoj meri ostvarivati u okviru tzv. 
”nacionalnih ekonomija”, a da se stvarno oni mogu u potpunosti 
realisovati jedino na jedinstvenom tržištu, u jedinstvom 
jugoslovenskom privrednom prostoru (s.30) 

 

Videre snakker han om mangelen på vare-, finans- og teknologiflyt mellom 

republikkene. Milošević hadde utvilsomt mye rett i det han ønsket å knytte det jugoslaviske 

markedet tettere sammen, sett fra en jugoslavisk synsvinkel. Hele det jugoslaviske markedet 

bygget nemlig på at det skulle være et indre marked hvor det foregikk handel med varer og 

tjenester, og det krevde nettopp at dette markedet fungerte uten at selve ideen med systemet 

ble motarbeidet.  Men det var noen av republikkene som ønsket å beholde sitt overskudd mer 

for seg selv enn å dele med andre. Spesielt så vi dette i Kroatia og Slovenia som var de to 

republikkene som klarte seg best rent økonomisk. Eksempelvis så vi allerede på slutten av 

1960-tallet i Kroatia hvor kroatiske eliter søkte å beholde det man hadde tjent i hard valuta i 

Kroatia (Baskin 1983). De nordlige republikkene følte at omfordelingen innenfor 

føderasjonen rammet dem spesielt hardt og at det var de som ofret mest ved å la sine 

overskudd bli over ført til de fattige republikkene og provinsene i det øvrige Jugoslavia. 

I utgangspunktet kan Milošević tolkes som en moderne økonom for noen med måten 

han snakker varmt om fri flyt av varer og kapital. Samtidig vil hans kritikere kunne tolke dette 

som et tegn på hans tro på unitarisme og sentralstyring. Nettopp det at han er innstilt på å 

samle den jugoslaviske økonomien, fjerne hindrene mellom republikker og provinser slik at 

det indre markedet i Jugoslavia kan fungere bedre, kan tolkes som et ønske om en sterkere 

sentralmakt. Med dette utsagnet gir han muligens et signal om at republikkene og provinsene 

har for stor makt og innflytelse på den økonomiske politikken. Men samtidig er også dette i 

tråd med et ideal man hadde i partiet på 50-tallet hvor det overnasjonale fellesskapet var 

viktigere enn de enkelte nasjoner og nasjonaliteter. Han kan gjennom slike utsagn fremstille 
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seg selv som en ekte ”jugoslavist” i den forstand at han vil ivareta fellesskapets, eller nærmere 

bestemt Jugoslavias interesser.  

Språklig sett uttrykker han dette på en interessant måte: ”Svaki naš građani…[…] og 

Svakome je jasno […]”. Hans forslag til løsning på krisen med andre ord den eneste rette og 

skaper et inntrykk av at dette er noe alle er enige om. Det spilles her på folks usikkerhet, og 

man vil ikke gjerne være på den siden som ikke forstår opplagte ”sannheter”. Det finnes altså 

ingen annen måte å se det på. På dette viset uttrykker han at hvis man eventuelt skulle mene 

noe annet enn disse opplagte ”sannhetene” så har man rett og slett misforstått. Dessuten gir 

han et inntrykk av at løsningen kommer fra folket. Dette er med andre ord ikke noe han eller 

lederne har bestemt, men heller noe som er i nærheten av å være et folkekrav. Han snakker på 

vegne av folket. En annen metode Milošević bruker for å distansere seg fra alternative 

løsninger på krisen er at han distanserer seg og nærmest latterliggjør det han ikke er enig i ved 

bruk av ordene prividno og takozvani, (det siste ordet forkortet som tzv. i teksten): ”[…] samo 

prividno mogu u punoj meri ostvarivati u okviru tzv. ”nacionalnih ekonomija” ”. I tillegg 

bruker han anførselstegn ved begrepet ”nacionalnih ekonomija” for å tydeliggjøre at det er 

noe tilnærmet et fiktivt begrep, noe som ikke er gjennomførbart og et fantasifoster innenfor 

rammene av Jugoslavia. Det er uten tvil retoriske valg som gjøres helt bevisst, og tydeligvis 

har Milošević lært seg å gjøre bruk av knep i sin tidligere karriere som sjef for 

informasjonsavdelingen i Beograd. 

Det dannes etter hvert et bilde i de første talene av en politiker som er tro mot det Tito 

og Jugoslavias slagord Bratsvo i jedinstvo. Spesielt ordet jedinstvo og understrekingen av 

dette som en forutsetning for Jugoslavia. Han unngår heller ikke å komme inn på dette i den 

første talen fra november 1984. Men det er tydelig at han vet at han har politiske motstandere 

både innenfor og utenfor partiet, som misliker hans dogmatiske og jugoslaviske linje hvilket 

han synes er høyst urettferdig:  

 

Srpskim komunistima se neopravdano, a dugo, nameće 
kompleks unitarizma i osećanje krivice  za ponašanje srpske 
buržoasije u prošlosti, iako se zna da je u tom pogledu srpska 
buržoasija imala podršku čitave buržoasije, a protiv sebe sav i 
jedinstven jugoslovenski proletarijat, bez obzira da li mu je 
nacionalno poreklo bilo srpsko, makedonsko, hrvatsko (s.34)  
 

Her kommer det tydelig frem en følelse av at partilederen vil forsøke å frigjøre de 

serbiske kommunistene for skyldfølelse de måtte ha på grunn av det serbiske borgerskapets 

handlinger i fortiden, hvilket i seg selv er et helt legitimt krav. Samtidig er dette en indikasjon 
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på den nasjonale oppblomstringen vi så hos de jugoslaviske republikkene. Stipe Šuvar sa 

betegnende i et intervju med Danas følgende: ” Srpski nacionalizam je jačaco, ali jačali su svi 

nacionalizmi u Jugoslaviji. Uostalom, svi nacionalizmi su jačali još za Titova života” (Perišin 

2004 URL). Utvilsomt er det et viktig moment Stipe Šuvar her trekker frem. Det har en 

tendens til å bli forenklet i senere fremstillinger av hvordan situasjonen var i Jugoslavia at 

nasjonalismen bare blomstret i Serbia. Selvfølgelig tok nasjonalismen ulike former, og 

historien vil nok enes om at noen av nasjonalismens mest motbydelige former i størst grad 

kanskje var tilstede i Serbia. Men generelt var noe av den var sunn, mens andre deler var 

motbydelig. Men på mange måter var det en ren interessekonflikt om på hvilken måte 

republikkene fremmet sine interesser. For Serbias del var dette en del av dette, nemlig å ikke 

være skamfull av å være serber og heller ikke føle seg skyldige fordi de i hovedsak sto for en 

mer sentralistisk linje i den føderale politikken enn eksempelvis Slovenia og Kroatia. 

 

Det er tydelig at Milošević tilhører en fløy av partiet som av andre fløyer i partiet blir 

oppfattet som at de vil tilbake til en mer sentralistisk styring, men han er ikke uventet uenig i 

kritikken:  

 

Mi moramo biti svesni da nas protivnici neophodnih promena u 
političkom sistemu, kad god mi govorimo o jedinstvu, 
proglašavaju za unitariste, da nam imputiraju apsurdne namere 
da želimo ukidanje republika i pokrajina, da smo za ukidanje ili 
smanjene pomoći nerazvijenijima itd. (s.34) 

 

Som kjent skulle det ikke gå altfor mange år før anklager som Milošević her avviser 

som absurde skulle bli en realitet. Så kan man bare spekulere i om han allerede på dette 

tidspunktet trodde at de påståtte absurde anklagene skulle bli virkeliggjort, eller om han helt 

ærlig avfeide dem som absurde. Akkurat hvem Milošević sikter til når han tar opp at de 

serbiske kommunistene (jeg regner med det er gruppen han identifiserer seg med) blir 

anklaget for å være unitarister, er noe uklart. Men det er viktig å ha en motpart, en fiende for å 

understreke sitt poeng og gjøre det tydeligere. Det er sikkert at han gir et spark til sine 

politiske motstandere, det være seg i Slovenia, Kroatia, Kosovo eller andre steder i det 

mangslungne landet. Likevel synes det trolig at blant dem han trolig sikter til mest er Kroatia 

og Slovenia. Som jeg også kommer innpå senere i omtalen av 1974-grunnloven, var det fra 

begynnelsen av 60-tallet en kamp innenfor partiet hvor Serbia stod på den ene siden og 

Kroatia og Slovenia stod på den andre. Etter 50-tallets forsøk på å skape et jugoslavisk 
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menneske, en jugoslavisk kultur, kom det en motreaksjon fra de to nordligste republikkene 

Kroatia og Slovenia. Jugoslavismen fra 50-tallet hadde tatt en retning de ikke var enige i at lå 

innenfor rammene de hadde blitt enige om. De to republikkene følte at de ble påtvunget 

jugoslavisk kultur. Dette så de som et feiltrinn ved den jugoslaviske ideen. I den såkalte 

jugoslavismen så de bare en fortsettelse av serbisk unitarisme og hegemoni. Mange ikke-

serbere mente å kjenne igjen tiden under Kong Alexander Karadjordjevićs sin versjon av 

jugoslavisme som de mente i all hovedsak gikk ut på å ”serbisfisere” hele befolkningen i de 

ulike områdene. Selv om ikke skillelinjene gikk langs med republikkenes grenser, så man en 

deling i partiet hvor gamle skillelinjer kom til overflaten. Som i tidligere tider var det den 

serbiske siden som stod for den klassisk sentralistiske posisjonen, mens Kroatia og Slovenia 

stod for en såkalt partikularisme, eller sagt på en annen måte desentralisering (Pešić 1996: 

20). 

Under deloverskriften ”Jedinstvo ili separatizam” i talen fra november i 1984 viser han 

nok en gang denne retoriske evnen til å fremstille sine meninger som folkets mening. 

Kildekritikk synes å være heller underordnet og han tar seg friheter ved å vise til sannheter 

som i stor grad er diskutable:  

 

Ako se nama preti da ćemo pokretanjem ovih pitanja ući u 
političku krizu – onda neka uđemo, jer to je razlaz na pitanju: 
jedinstvo ili separatizam. U toj krizi separatizam neće proći, jer 
je ceo narod izjasnio za jedinstvo (s.33) 

 

Hva han her viser til av erkjente sannheter eller annet som skulle tilsi at han kunne 

komme med slike uttalelser på vegne av folket er uklart. Om dette er sant eller ikke så gir det i 

det minste et skinn av enighet i folket. Dermed kan forandringer som står på trappene 

gjennomføres med større legitimitet da han etter eget sigende har hele folket i ryggen. Hele 

folket og Beograds partipresident står sammen i kravet om enhet. 

I talen Funkcije treba shvatiti kao odgovornost, ne kao privilegiju, nikako kao nagradu 

som ble holdt i september 1985 for bykomitéen i Beograd, angriper han som tittelen sier 

ineffektiviteten og hvordan folk i posisjoner må slutte å skylde på mennesker som sitter lengre 

opp i systemet for å forlenge sitt politiske liv og ”mystifisere” sine egne funksjoner:  

 

Prirodnije im se čini da dalje mistifikuju svoju funkciju – da 
rešenja pre svega traže u kadrovskom arsenalu opštine, grada, 
Republike i time objektivno produžavaju život birokratizovanoj 
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kadrovskoj politici grupa i pojedinica, formalnih i neformalnih 
koordinacionih tela (s.58) 

 

 I talen Zamke koje slućuju ljude tar han opp det samme temaet som dreier seg om 

kamp mot byråkratiet og hans vilje til å kjempe den vanlige manns kamp mot dette: 

 

 A zatim i to kako da se politički reaguje, kako da se čovek 
zaštiti od arogancije, javašluka, birokratske nadmenosti, 
administrativnih zamki koje ljude slućuju i čine potpuno 
nemoćnim, kako da se izborimo sa neodgovornošću koja je 
osvojila čitavo njegovo biće i koja stoji iza beskrajnih redova na 
autobuskim stanicama u tri po podne, iza hladnih stanova usred 
zime, iza prljavih stepeništa i oguljenih fasada tek podignutih 
zgrada (s.62) 

 

 Dette var det som skulle bli kjent som den anti-byråkratiske revolusjon i perioden 

fremover mot slutten av 80-tallet. Men allerede her ser vi spirene av det som skal komme bare 

noen ganske få år frem i tid. Med disse temaene gjorde han seg til talsmann for folket og 

visste å spille på populisme.  

Men angrepet mot byråkratiet var ikke noe Milošević tok ut fra intet. Det synes å være 

enighet blant mange senere kommentatorer om at det var et problem med denne klassen av 

byråkrater som levde godt på sine privilegier og dette skapte irritasjon blant arbeidere og 

arbeidsledige. I Kosovo var også dette et problem. En uforholdsmessig stor del av sentrale 

fond ble kanalisert inn i administrativ sektor. Som et resultat av dette fikk man i Kosovo som i 

resten av Jugoslavia en stor ”ikke-produktiv” administrasjon som ikke hadde noen god effekt 

på den allerede pressede økonomiske situasjonen i provinsen. For å illustrere dette bedre, var 

det slik at hver fjerde albaner som hadde arbeid, var en del av byråkratiet som etter den jevne 

manns oppfatning ikke bidro til samfunnet annet enn å bidra til opprettholdelsen av sin egen 

arbeidsplass. Det store byråkratiet var med andre ord ikke bare et følt problem for de som stod 

uten arbeid, men det var også i høyeste grad et problem som var reelt, og som hadde stor 

innvirkning på jugoslavisk og på Kosovos økonomiske situasjon i årene på begynnelsen av 

80-tallet (Vickers 1998: 196). 

Sin uortodokse og uvanlige stil i kommunistkretser viser Milošević godt i det siste 

sitatet. Det er et voldsomt angrep han retter mot byråkratiet som ikke gjør den jobben de i 

utgangspunktet er satt til å gjøre. Han maler et bilde av den lille mann som står fullstendig 

maktesløs overfor det tungrodde byråkratiet. Det nærmer seg nesten en lyrisk beskrivelse av 

elendigheten og håpløsheten, og man kan formelig kjenne lukten fra trappeoppgangene og se 
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hvordan malingen flasser av bygningene. Dette er en virkelighet han går ut i fra at folk kan 

kjenne seg igjen i. Han er med denne beskrivelsen på lag med folket og sparker oppover mot 

byråkratiet, dette ugjennomtrengelige monster som hindrer den vanlige mann og kvinne i å 

leve et bedre liv. I motsetning til sine partikolleger fremviste han en taleevne hvor han til dels 

hadde frigjort seg fra en stivnet kommunistisk propaganda. Selvsagt finnes det mye ordbruk 

som viser at det er en kommunist som snakker. Ord som proletarijat, pošteni ljudi, 

samoupravljanje, jedinstvo dukker stadig opp som positive ord. Likeledes nevnes elementer 

som innenfor kommunismens Jugoslavia frembrakte negative konnotasjoner som blant annet 

buržoasije og separatizam. Likevel klarte han å fornye sin propaganda i forhold til mange 

partikamerater. Der de andre ble stående fast, tok han et skritt videre. Han snakket et språk 

folket i større grad kunne relatere seg til og temaer som folk kjente seg igjen i. Dette var nye 

toner og skulle vise seg å slå an, i hvert fall blant mange serbere. John B. Allcock har i en 

artikkel merket seg det karakterisktiske ved Miloševićs politiske retorikk som skiller den fra 

andre jugoslaviske kommunistiske politikere fra samme periode: ”With few exceptions it is 

devoid of the flat jargon of socialism which makes attention to political reporting in 

Yugoslavia so unrewarding. He speaks and writes something very closely akin to the 

language of the ordinary person – simply constructed, direct, and for the most part concrete in 

reference” (Allcock 1989: 218). 

I en posisjon som partiets kommunistsjef i Beograd og fra mai 1986 partisjef i Serbia 

var Milošević høyt oppe i partiorganisasjonen. Samtidig var han ikke i en posisjon hvor det 

var umulig å få ham fjernet. I det perspektivet går han svært tøft ut i sin kritikk av byråkratiet 

og derigjennom staten. Tilsynelatende tok han en kalkulert risiko med sin kritikk. Ser vi litt 

bakover i tiden før midten på 80-tallet, og for så vidt også etterpå, var politiske arrestasjoner 

og utrenskning av personer høyt oppe i partiet ikke uvanlig. Et eksempel på dette er saken mot 

Milovan Djilas fra 1954. På dette tidspunktet var Djilas vise-president i Jugoslavia, men ble 

likefullt ekskludert fra sentralkomiteen og senere på året trakk han seg fra den kommunistiske 

liga. I 1956 ble Djilas arrestert for noen artikler han publiserte hvor han gikk ut og kritiserte 

Sovjetunionens intervensjon i Ungarn. Til tross for at Jugoslavia hadde brutt med Sovjet 

allerede i 1948, ble han arrestert for det ble sett som en kritikk av ett-parti staten og derved 

også Jugoslavia. Samtidig kunne man bli arrestert for å være såkalt ”kominformist”, med 

andre ord en pro-Sovjet tilhenger (Amnesty International 1985: 6-7). Nå er det ikke slik at 

tiden på 50-tallet er direkte sammenliknbar med 80-tallet, men arrestasjoner og eksklusjoner 

fra partiet var noe som skulle følge Jugoslavia gjennom hele dets eksistens. Uansett viser dette 

hvor vanskelig det kunne være å manøvrere på den jugoslaviske ”tredje vei”, både som 
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høytstående partimedlem og som den vanlige mann i gata. Man måtte vokte sine ord vel for 

ikke å falle i unåde i den øverste partiledelsen. Med kunnskap om dette i bakhodet kan det 

virke som om Milošević tok en sjanse i forhold til sitt politiske liv med sine krasse uttalelser. 

Men jeg tror likevel han hadde forsøkt å analysere stemningen både hos folket og i partiet slik 

at risikoen i forbindelse med uttalelsene han kom med, ble kraftig desimert. Ved å ha sterke 

støttespillere rundt seg i partiet som blant annet Ivan Stambolić, snakke på vegne av folket og 

om saker som kunne engasjere det, bygde han opp en maktposisjon som gjorde at han etter 

hvert ble mer eller mindre usårbar innenfor rammene av kommunistpartiet. Man kan ane 

konturene av et maktmenneske, men også en politisk strategiker. 

Som det sømmet seg for en god kommunist i Titos ånd var Milošević tilsynelatende en 

varm forkjemper for Jugoslavia og har i denne første perioden ikke noe i sine taler som går i 

retning av serbisk nasjonalisme. Tvert i mot hyller han det jugoslaviske fellesskapet noe som 

illustreres godt ved dette eksemplet fra talen Teškoće nisu faktor demobilizacije, već faktor 

mobilizacije fra april 1986: 

 

 ”Nesumnjivo je, na primer, da ta budućnost treba da bude 
jugoslovenska, ne republička ni pokrajinska, ni OYR-ska. Ne 
zato što tako ne može ovo društvo, već zato što tako ne može 
nijedno društvo kome je stalo ne samo do opstanka, već i do 
razvoja (s. 86-87) 

 

Samtidig kan dette forstås som en advarsel fra Milošević om at han mener 

selvbestemmelsesretten til provinser og republikker har gått for langt, med andre ord at han 

vil stake ut en ny kurs på dette området. Det som blant annet ligger bak en slik tolkning er det 

faktum at spesielt Serbia, med flere fremtredende personer i spissen som blant annet Dobrica 

Čosić og andre, hadde vært kritiske til Grunnloven av 1974 siden den kom, og mange ble etter 

hvert inneforstått med at den kunne skape problemer for Serbia. Til og med Edvard Kardelj, 

som var hjernen bak den nye loven, innrømmet dette noe senere. Derfor kontaktet han før sin 

død i 1979 Serbias president Ivan Stambolić og anbefalte ham og hans krets å ta grep for 

eventuelt å forandre konstitusjonen, men ved Titos død i 1980 hadde det fortsatt ikke blitt 

gjort noen grep i den forbindelse (Vickers 1998: 180). Det skulle vise seg at Milošević aktet å 

føre kampen for forandringer i grunnloven videre i årene fremover fra det tidspunkt han 

klatret oppover i partihierarkiet. Saken var den at den konstitusjonelle stillingen til Serbia 

hadde blitt svekket ytterligere med den nye grunnloven. Selv om Serbia på sett og vis hadde 

blitt delt opp i tre deler etter Den andre verdenskrig, var de provinsielle 

 15



selvbestemmelsesrettigheter innskrenket. Men med den nye grunnloven ble begge Serbias 

provinser de facto føderale enheter med utstrakte rettigheter. I realiteten ble de republikker i 

alt og ett utenom i navnet, og uten retten til å bryte ut av føderasjonen. Nå skulle det for øvrig 

vise seg at republikkenes rett til å bryte ut av Jugoslavia var mer eller mindre fiktiv hvis man 

dømmer ut fra det som skjedde på 90-tallet. I denne sammenheng kan det være nyttig å se litt 

nærmere på hendelsene i forkant av proklamasjonen, innholdet i loven og konsekvenser for 

partene.  

Forut for proklamasjonen av den nye grunnloven den 21. februar 1974 hadde det vært 

en klar utvikling. I 1964 hadde den slovenske og den kroatiske fraksjonen i Det jugoslaviske 

kommunistpartiet (SKJ) vunnet en stor sak hva angikk provinsenes status. Denne seieren ble 

et slags symbol både på den interne maktkampen i partiet, men også et tydelig frampek i 

forhold til hvilken retning Jugoslavia skulle ta i tiden som kom. I desember 1968 kom det 

tillegg til den eksisterende grunnloven fra 1963. Disse dreide seg blant annet om overføring 

av en del lovgivende og rettslige myndigheter til provinsene, som ble gitt direkte 

representasjon i det føderale parlamentet. I tillegg ble det serbiske navnet Metohija droppet 

som den ene delen av navnet på provinsen til fordel for kun Kosovo. I januar 1969 ble en ny 

grunnlov for Kosovo godkjent av det serbiske parlamentet. Dette medførte at provinsen fikk 

sin egen høyesterett, og språkene albansk, serbo-kroatisk og tyrkisk ble sidestilt. Universitetet 

i Priština fikk også status som eget universitet i motsetning til tidligere da det kun hadde vært 

en gren av Universitetet i Beograd (Vickers 1989: 169). Med grunnloven av 1974 ble 

utviklingen som man hadde sett fra 1964 tatt enda et steg lenger. Som jeg var inne på over, 

ble Kosovo nå et konstituerende element i føderasjonen med direkte representasjon i alle 

partiorganer og statlige organer. Kosovo ble nå i likhet med Vojvodina en av åtte føderale 

enheter, representert i det føderale kammeret i den jugoslaviske forsamlingen og hadde rett til 

å foreslå lover og rettshandlinger innenfor kompetansen til Republikkenes og provinsenes 

kammer i likhet med de andre jugoslaviske republikkene. Av mange serbiske partiledere ble 

dette sett på som en svekkelse av Serbias føderale stilling og en ytterligere deling av den 

serbiske nasjonen. Serbias autonome provinser hadde nå full veto-rett i alle saker som 

vedgikk dem og Beograd hadde derigjennom mistet bestemmelsesretten over deler av sin 

egen republikk. Beograd hadde fra nå ingen rett til å gripe inn i interne saker som 

forsamlingene i de to provinshovedstedene hadde vedtatt. På områder hvor provinsen ikke 

hadde direkte lovgivningssrett som økonomisk politikk, skattlegging, undervisning og kultur, 

var det Beograd som bestemte, men ikke uten at lovforslagene på forhånd hadde blitt godkjent 

av provinsene. Provinshovedstedene har dermed i realiteten full kontroll over sine interesser 
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på bekostning av Beograd. Som vi ser lå ting til rette for at det skulle bli misnøye med den 

nye grunnloven. De fløyene i partiet på føderalt nivå som stod for en desentraliserings-linje 

hadde vunnet en viktig seier, mens de som var tilhengere av mer sentralstyring, blant dem en 

del serbiske politikere, følte at Serbia var blitt bundet på hender og føtter. Situasjonen lå til 

rette for misnøye blant en del sentralister, men faktisk også for en del albanere som, til tross 

for mange innrømmelser i årenes løp ikke var fornøyd. Årsaken til denne misnøyen lå i et par 

sentrale punkter i lovteksten. Målet fra i hvert fall noen albanere om å gjøre Kosovo til 

Jugoslavias syvende republikk hadde ikke blitt oppnådd. Prinsippet om at de folkegrupper 

som hadde sitt ”moderland” utenfor grensene av Jugoslavia kunne ikke bli anerkjent som egen 

nasjon, ble fortsatt ikke tilsidesatt. Heri lå problemet for albanerne i Kosovo. Ettersom de 

hadde sitt ”moderland” i Albania kunne ikke de få utvidet sin status til nasjon, men forble kun 

en nasjonalitet. Og ettersom de ikke ble definert som en egen nasjon kunne de heller ikke 

danne en egen republikk, men bare få provinsstatus. I det å bli definert som nasjon lå også en 

annen svært grunnleggende rett, nemlig retten til å bryte ut av føderasjonen (Vickers 1998: 

178-179).  

Følgene av denne desentraliseringstrenden fra 60-tallet var kanskje vanskelig å 

fordøye for mange serbiske politikere, og også etter hvert øyensynlig for Milošević. Dette 

idealet om det felles jugoslaviske, var noe mange fløyer i partiet hadde forlatt til fordel for 

makt og selvbestemmelsesrett til republikkene og provinsene lenge før april 1986. Kanskje 

må man helt tilbake til 1964 og til og med før det, for å finne denne essensielle dissensen 

innefor partiet på føderalt nivå? Var Milošević representant for en linje som ble sett på som 

gammeldags og konservativ? I en periode på 50-tallet hadde man som tidligere nevnt forsøkt 

å skape en felles jugoslavisk identitet, en felles kulturarv på tvers av nasjoner og identiteter. 

Denne politikken nådde sitt klimaks under den syvende partikongressen i 1958 (Mønnesland 

1995: 220). Etter hvert forlot man dette forsøket på å skape en felles identitet. De enkelte 

republikker og provinser, nasjoner og nasjonaliteter skulle ha lov til å vise sin særegenhet. Det 

ville likevel være en sterk overdrivelse å si at utviklingen fra 1958 frem til 1974-grunnloven 

var ensrettet, men tendensen mot desentralisering fremfor sentralisering var klar. Men det 

fantes likevel bastioner som JNA (Den jugoslaviske folkearmeen), som var mer konservative. 

Ettersom den hadde en føderal funksjon, var det av stor viktighet at holdt fast på det som var 

felles i stedet for å fremheve det spesifikke. Egentlig var dette en dyd av nødvendighet for 

armeen da den for enhver pris måtte unngå å bli knyttet til en nasjon eller nasjonalitet. Selv 

om hoveddelen av offiserskorpset i hele etterkrigstiden og hadde en overvekt av serbiske 
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offiserer, var det det fellesjugoslaviske som ble innprentet hos både offiserer og vernepliktige. 

Idealet var det alljugoslaviske (Mønnesland 1995: 233). 

Av andre saker som Milošević tar opp i den første perioden er ansvaret ungdommen 

har for videreføring av det samfunnet som generasjonene før dem møysommelig har bygget 

opp gjennom årtier, at Savez Komunista (SK) må stole på alle progressive krefter, at saker 

som er vedtatt må settes ut i livet og gjennomføres. Med andre ord er dette relativt ufarlige 

temaer som er lite omdiskuterte og som ikke er vanskelig å si seg enig i. Det er i det hele tatt 

få kontroversielle saker. 

 

2.3 Konklusjon 
 

Hvis man skulle forsøke å gi en overordnet karakteristikk av talene i denne perioden, 

så mener jeg med bakgrunn i det jeg har forsøkt å dokumentere i teksten at det strengt tatt 

ikke er mye som tyder på at vi har å gjøre med en nasjonalist i ordets verste forstand. Det 

forefinnes i det hele tatt lite åpen radikal ordbruk som skulle kunne gjøre at andre republikker, 

provinser, nasjoner eller nasjonaliteter skulle føle seg truet. Man kan finne ting som blant 

annet tittelen på den første talen: ”Srpski narod nema razloga za osećanje krivice zbog 

ponašanja srpske buržoasije u prošlosti” som antyder at den serbiske nasjonen ikke må føle 

seg skyldige for anklager om stor-serbisme da det tilhører en annen tid, generasjon og klasse. 

Dessuten kan denne stadige hamringen på viktigheten av jedinstvo på alle samfunnsområder 

og det at fremtiden i Jugoslavia ligger på føderalt nivå og ikke på republikk- eller provinsnivå 

være små varsellamper. Faktum er at Serbia hadde mer å tjene på en sentralisering fremfor en 

desentralisering som hadde vært det rådende siden 1966 etter at tidligere innenriksminister og 

sjef for det hemmelige politiet Aleksandar Ranković hadde blitt presset ut i kulden. 

Sannsynligvis hadde Milošević allerede i denne første perioden et ønske i likhet med mange 

andre serbiske politikere om å styrke Serbias føderale stilling. Utviklingen hadde siden 1974 

hadde således gått i stikk motsatt retning av det flere serbisk politikere hadde ønsket. Hvis 

Milošević hadde ambisjoner, på egne eller på Serbias vegne, om å sentralisere makten i 

Jugoslavia kunne han gjøre dette uten å ty til radikal retorikk. Han kunne fint gjøre dette 

under dekket av argumenter og utsagn som tilsynelatende var ufarlige og som ikke var annet 

enn god kommunistisk propaganda og retorikk. Ved å benytte seg av argumenter og 

løsningsforslag som etter hans egne utsagn var til Jugoslavias beste, ville han også samtidig 

styrke Serbias stilling uten at noen kunne anklage ham direkte for bare å tenke på Serbias 
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situasjon i føderasjonen. Ei heller kunne man i denne perioden ta ham på ordbruk som i særlig 

grad var fiendtlig eller som skulle tilsi at han på vegne av Serbia hadde ambisjoner om å 

utvide sin innflytelse i føderasjonen på bekostning av andre republikker eller provinser. 

Retorisk ser vi som jeg har eksemplifisert over en politiker som er flink til å fremstille 

sine meninger som sannheter og selvfølgeligheter. Dessuten er folkeligheten i fremstillingene 

hans utpregede og ganske særegne for en mann i hans posisjon. Han står også frem som en 

handlingens mann, selv om mye av det han snakker varmt om blir lite konkret. For øvrig ser 

det ut til at ordvalgene hans til en viss grad er preget av hans iøynefallende tro på en ortodoks 

og konservativ kommunisme. Det forefinnes en del ord og vendinger i disse første talene som 

tyder på kompromissløshet og vilje til konfrontasjon som i blant annet: ”u toj krizi 

separatizam neće proći”, ”mi moramo biti svesni da nas protivnici neophodnih promena u 

političkom sistemu” (s. 33-34). Dessuten ser vi bruk av ord som i dag forbindes med 

krigsretorikk: ”teškoće nisu faktor demobilizacije, već mobilizacije” og ”[…] tom kontinuitetu 

borbe za slobodu i socialističkoj razvoj […]” (s. 87). Samtidig synes det som om begreper 

som klassefiende, kamp og andre begreper i større grad ble brukt i kommunistisk propaganda 

enn det som er vanlig i demokratisk politisk retorikk i dag. Slik sett mener jeg på bakgrunn av 

de første talene at man ikke skal overdrive betydningen av hans valg av ord i sine taler som i 

stor grad var rettet til partikolleger i kommunistpartiet. Selv om Milošević til dels var 

uortodoks i sine taler, var det ikke med bruk av denne type tilsynelatende krigsretorikk han 

avvek fra sine kolleger. Når det er sagt, er det godt mulig at valg av denne typen ord ikke er 

tilfeldige fra Miloševićs side. Vi skal derfor ikke undervurdere valgene, men bare minne om 

at de ikke var enestående.  

Hovedkonklusjonen må bli at temaene økonomi, hylling av ungdommen, kravet om 

forandringer i kadrene, krav om gjennomføring av vedtatte bestemmelser, kampen mot de 

ikke-progressive politikerne og lignende er rimelig ukontroversielle i seg selv. Kritikken av 

byråkratiet var dog ganske sterk. Det at han snakker mest om Serbias stilling er heller ikke 

unaturlig all den tid han i denne perioden stort sett var leder for kommunistpartiet i Beograd 

og ikke hadde noe direkte ansvar for Jugoslavia som helhet. Måten han tar opp og presenterer 

temaene synes heller ikke å være overvettes kontroversielle i denne første perioden, men de 

representerte likevel noe nytt i politiske taler. Han snakket et språk som til dels hang igjen i 

kommunistisk retorikk, men som også var mer folkelig og direkte i formen.  Hvorvidt han 

hadde en underliggende aggressiv agenda på dette tidspunktet eller ikke, forblir ubesvart. 

Hvis han hadde det, har han i hvert fall ikke latt det komme godt til syne i talene som er 

gjengitt i denne boken fra perioden 1984 til juni 1986. Man sitter likevel igjen med en følelse 
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av at han er bevisst på sin rolle som serbisk leder i partiorganisasjonen. Men å konkludere 

med at Milošević er en serbisk nasjonalist med bakgrunn i disse første talene, er etter min 

oppfatning å trekke antydningene som måtte finnes i den retning i talene urimelig langt. Etter 

min mening finnes det i talene flere argumenter for at vi her har å gjøre med en gammeldags 

jugoslavist, men som samtidig er oppmerksom som det serbiske folks skjebne innenfor 

rammene av føderasjonen Jugoslavia. Han kan synes nyskapende på grunn av formen, men 

gammeldags i innhold.    
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3. Tiden rundt Memorandumet 
 
 
 

3.1 Innledning 
 
 
 Blant flere publikasjoner som omhandlet serbernes stilling i Jugoslavia på 80-tallet, er 

det en som vil bli stående som den mest markante og omdiskuterte. Det dreier seg om Det 

serbiske vitenskapsakademiets såkalte Memorandum. Bakgrunnen for publikasjonen var at 

forfatteren, politikeren og vitenskapsakademimedlemmet Dobrica Ćosić i 1984 foreslo at 

Vitenskapsakademiet, også ofte omtalt som SANU, skulle diskutere sosiale og nasjonale 

problemer. Hvorvidt det var en direkte følge av dette at et arbeid ble satt i gang vites ikke. 

Like fullt ble det i juni 1985 satt i gang et arbeide hvor seksten fremstående akademikere, 

blant dem historikere, økonomer og andre vitenskapsmenn, deltok. Resultatet av arbeidet ble 

ikke publisert på vanlig måte i første omgang. De første delene av arbeidet ble nemlig av en 

eller annen årsak lekket til Beograd-avisen Večernje Novosti den 24. og 25. september 1986 

og skapte oppstandelse (Judah 2000b: 158).  

Innholdsmessig var Memorandumet delt i to deler. Den første delen omhandler i store 

trekk de økonomiske, konstitusjonelle og sosiale problemene med som Jugoslavia stod midt 

oppe i, og årsakene til disse. Uten å gå alt for mye i detalj, kommer det blant annet til uttrykk 

at de økonomiske problemene i følge Vitenskapsakademiet hadde startet allerede på 60-tallet 

da femårs-planen som skulle gjelde fra 1961-1965, ble opphevet i 1964. De påfølgende planer 

ble ikke etterfulgt og sentral økonomisk planlegging opphørte i realiteten å eksistere. Dette 

førte til at føderal kontroll av økonomien ble undertrykt, og privat initiativ ble heller ikke 

oppmuntret. Resultatet ble da en økonomi som ikke ble styrt samtidig som den ikke ble tillatt 

overlatt til markedskreftene. Desentraliseringen som i utgangspunktet var ment å frigjøre 

økonomien fra byråkratiet, førte bare til at økonomisk og territoriell disintegrasjon. Det ble 

dannet åtte økonomiske regioner basert på nasjonale økonomier og på denne måten ødela man 

det indre markedet. ”Republikkiseringen” av økonomien førte også til fragmentering av de 

eksisterende selskaper til såkalte OOUR (Osnovna Organizacija Udruženog Rada). Dessuten 

fremkom det hard kritikk mot myndigheten som for sent, og i for liten grad, var villige til å 

innse problemene og sette inn tiltak for å rette på situasjonen som hadde oppstått (SANU 

1993: 291-293).  
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Et annet tema som også ble understreket i den første delen var kritikken av 

konstitusjonen som kom i sin siste utgave i 1974. De to mest utviklede republikkene, med 

andre ord Slovenia og Kroatia, blir anklaget for å ha trumfet igjennom Grunnloven av 1974. 

Vitenskapsakademiet mente at loven med sin styrking av republikkene og provinsenes 

konstitusjonelle stilling la grunnlaget for partikulære interesser, fremfor å promotere de felles 

jugoslaviske interesser. For å få bukt med denne partikularismen, mente de at prinsippet om 

autonomi i større grad måtte balanseres i forhold til prinsippet om samarbeidet innenfor et 

integrert fellesskap, nærmere bestemt Jugoslavia (SANU 1993: 299-300). For øvrig kritiseres 

valgordninger, parallelle strukturer innenfor administrative enheter og mangel på 

grunnleggende ytringsfrihet. Det problematiseres rundt moralsk forfall i befolkningen, tyveri, 

korrupsjon og liknende. Konklusjonen etter den første delen er at det trengs en fullstendig 

forandring i mange kadrer, reell selvbestemmelse og likhet for alle jugoslaviske folk, full 

oppnåelse av grunnleggende menneskerettigheter, sivile rettigheter, sosio-økonomiske 

rettigheter, og en rasjonalisering av det jugoslaviske politiske systemet. Dette er nødvendige 

forutsetninger for å komme seg ut av den eksisterende krisen. 

 Men selv om kritikken var hard, var det ikke denne delen av skrivet som skulle 

fremkalle de sterkeste reaksjonene. Det var den andre hoveddelen som i større grad tok for 

seg posisjonen til Serbia og det serbiske folk, som ga større grunnlag for debatt. Den andre 

delen er i hovedsak delt opp i tre hovedpunkter. Den første punktet dreier seg om utarmingen 

av den serbiske økonomien som Vitenskapsakademiet mener har vært en konsekvent politikk 

i etterkrigstiden. Slagordet har vært at et svakt Serbia vil gi et sterkt Jugoslavia. Denne 

politikken har blitt muliggjort ved at Slovenia og Kroatia, gjennom deres liknende historie, 

samme religion og ønske om mer uavhengighet, har skapt en koalisjon med felles økonomiske 

interesser. Koalisjonen har også blitt styrket ved at Tito og Kardelj som nøt sin ubestridte 

posisjon i etterkrigstidens Jugoslavia, har stått på deres side. Det fokuseres også på Serbias 

økonomiske ansvar for de mindre utviklede områdene, og i hovedsak Kosovo. Her mener man 

at Serbia har måttet stå for en uforholdsmessig stor del av den økonomiske støtten til 

provinsen. Støtten har etter akademiets mening feilaktig blitt regnet ut på bakgrunn av brutto 

nasjonal inntekt (BNI) og ikke slik det burde ha vært, nemlig på grunnlag av republikkenes 

generelle økonomiske styrke (SANU 1993: 318-320). 

Det andre punktet dreier seg om Serbias konstitusjonelle stilling i føderasjonen. Serbia 

har etter 1974-grunnloven opphørt å være en republikk og kan etter deres mening ikke 

defineres til lenger å være verken det ene eller andre. Konsekvensene av dette har vært 

mange, blant annet at provinsenes medlemmer i republikkparlamentet kan blande seg inn i 
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saker som angår Serbia proper, også kalt ”indre Serbia”. Motsatt har ikke Serbia proper 

kunnet blande seg inn i saker som provinsparlamentene har tatt opp da de har vært helt 

selvstyrte, og ikke har kunnet tolerere innblanding. 

Det tredje og siste punktet dreier seg om fordrivelsen av det serbiske folk i områder i 

Kroatia og Kosovo. Her blir det tatt i bruk sterke ord om situasjonen og illustreres godt ved 

dette sitatet: ” The physical, political, legal and cultural genocide of the Serbian people in 

Kosovo and Metohija is the worst defeat in the battles for liberation that Serbia waged from 

1804 (Orašac) until the revolution in 1941” (SANU 1993: 324). I det siste punktet lå det som 

skulle skape mest grunnlag for den opprivende debatten som fulgte i Memorandumets 

kjølvann. 

 

Hvor stod så Milošević i forhold til dette? Utviklet ordbruken i talene hans seg i noen 

retning fra den første perioden jeg har analysert? Perioden jeg nå vil ta for meg er fra juni 

1986 til april 1987, altså før han virkelig trer frem i offentlighetens lys som kosovoserbernes 

redningsmann i slutten av april med sin tale i Kosovo Polje. Grunnen til at jeg har valgt å 

skille ut denne perioden i en egen del, er at den er interessant med tanke på det faktum at det i 

mai 1986 blir gjort kjent at Milošević tar over som partiformann i Serbia etter sin gode venn 

og kollega Ivan Stambolić. Likevel er dette før han blir viden kjent etter sin opptreden i 

Kosovo Polje den 25. april 1987.  

 

3.2 Hoveddel 
 

Den første talen jeg vil ta for meg, Da napustimo praksu da se jedno govori a drugo 

radi, ble holdt på en konferanse i juni 1986 i Beograd hvor alle presidentene i OK SK 

(opštinski komitet savez komunista) i Serbia var tilstede. For første gang på flere år var alle 

presidentene til stede, også de fra provinsene Kosovo og Vojvodina. Muligens har 

tilstedeværelsen av disse noe å si for temavalgene han gjør i denne talen. Men også det faktum 

at han har blitt partisjef for republikken, medfører at temavalget skifter noe i forhold til den 

første perioden. Hovedtemaet er som nevnt i mange av hans taler viktigheten av å 

gjennomføre resolusjoner og vedtak fattet av partiet. For med de påtatte oppgavene følger 

også et stort ansvar for samfunnet: 
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Naša politika će imati uspeha u onoj meri u kojoj bude ostvaren 
njen program, ako što će Savez komunista i njegovi članovi 
imati ugled zaista samo u onoj meri u kojoj se budu ponašali u 
skladu sa svojim opredeljenjima i zalaganjima. Naročito, u 
skladu sa sopstvenim govorima (s.96) 
 

Økonomi er det stadig tilbakevendende tema i talene i denne andre perioden i likhet 

med den første. Milošević snakker varmt om åpne markeder, markedsøkonomi og 

markedskrefter, men understreker også det særegne jugoslaviske og gjennomføringen av 

samoupravljanje, og dessuten viktigheten av oppfølgingen av Programmet for økonomisk 

stabilisering. Uansett får man en klar følelse at han ikke er noen representant for en 

kommunistisk planøkonomi. Det er tydelig at han har fått mange impulser fra sin tid som sjef 

for Beogradska Banka. Han har innsett at markedskreftene også har innvirkning på Jugoslavia 

og ikke noe man kan gjemme seg unna. Som utdannet jurist hadde han i utgangspunktet ikke 

spesielle kunnskaper om økonomi og bankledelse, men hans bekjentskaper, blant annet Ivan 

Stambolić, sikret ham likevel en lederposisjon i bankvesenet. Ledersjiktet i jugoslaviske 

banker var tradisjonelt sett ledet av enten profesjonelle og utdannede finansfolk som forstod 

seg på økonomi, eller såkalte ”partiledere”, med andre ord lojale kommunister som fikk 

stillinger i kraft av sin posisjon i Partiet. Milošević tilhørte egentlig sistnevnte kategori, men 

var svært ivrig og lærevillig i sitt arbeid, i motsetning til mange andre politisk utnevnte 

bankledere. Ved hjelp av sjefsøkonomen i Beogradska Banka, Mihailo Crnoboja, lærte 

Milošević seg fort grunnleggende prinsipper vedrørende finans og kapitalisme. Med 

Beogradska Bankas filial i New York, var Milošević stadig vekk i USA og ble fascinert av 

effektiviteten og teknologien som han møtte der på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-

tallet, altså før han skulle bli politiker på heltid (LeBor 2002: 42-43). Dermed synes det som 

om han i hvert fall til dels vet hva han snakker om. Han er i talen Realna i fiktivna ekonomija 

fra oktober 1986 meget klar over utfordringene og hva som bør være fokus for Partiet: 

 

Težište našeg rada treba da bude dosledna borba za tržišnu 
ekonomiju, a protiv birokratije;- da se otvori prostor za 
inicijativu i stvaralački rad, da se uklanjaju ograničenja i 
stvaraju uslovi da svako pokaže šta može. Da doprinese izlasku 
iz krize i sopstvenom i društvenom. Za Savez komunista u ovom 
trenutku nema važnijeg istorijskog zadataka od sukoba sa 
nosiocima otpora toj orijentaciji (s.108) 
 

Parallelt med å vise at han har forstått konseptet kapitalisme, erkjent viktigheten av 

markedet, og sett viktigheten av at byråkratiet ikke må komme i veien for økonomien, 
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understreker han som nevnt Jugoslavias vei i dette. I talen Socijalizam kao bogato drušvo fra 

april 1987, peker han på at kommunistiske land ikke må være fattige, de bør snarere være rike 

da dette er bedre reklame for kommunismen enn at de er fattige. Rikdommen er god så lenge 

den kommer den arbeidende klasse til gode. Han konkluderer også med at det ikke er å gjøre 

innrømmelser overfor kapitalismens krefter selv om man forstår markedsmekanismenes lover 

i den moderne verden: 

 

Opredeljenje za tržište, za ekonomske zakonitosti kao okvir u 
kojem ovi ciljevi treba da se dostignu nije ustupak nikakvoj 
kapitalističkoj proizvodnji, nije napuštavanje socijalističkoj i 
samoupravnog kursa. Naprotiv, to je uslov da društvena svojina 
nad sredstvima za proizvodnju opstane i afirmiše se kao 
optimalni oblik svojine (s.135) 
 

Mer interessant er det at han ved siden av å oppfordre til mobilisering i partiet, for 

første gang, med det forbehold at det er de samlede talene jeg har tilgang på, snakker om 

kontrarevolusjonen i Kosovo som et problem. I talen Da napustimo praksu da se jedno govori 

a drugo radi i juni 1986 fremhever Milošević kampen mot de uønskede kreftene i Kosovo 

som den viktigste oppgaven som står foran kommunistene i Serbia i tiden fremover: 

 

A pre svega na onim najvažnijim zadacima kao što je ta uporna 
borba za otklanjanje posledica kontrarevolucije na Kosovu 
(s.97) 
 

Han understreker også viktigheten av å jobbe for de menneskene i Kosovo som er 

utsatt for urett i Kosovo. Vi bør her huske på at provinsen kom i søkelyset fra begynnelsen av 

1986 med flere delegasjoner med serbere fra Kosovo som valfartet til Beograd for å forsøke å 

få myndighetene til å forstå hva slags forhold de levde under og dessuten kreve beskyttelse fra 

myndighetene. Det hele startet med en delegasjon på om lag 100 personer fra Kosovo som 

kom til Beograd den 26. februar. Videre skulle det vise seg at dette ble starten på en rekke 

besøk fra Kosovo, både offentlige og hemmelige, som konfererte med det politiske 

lederskapet i Serbia og Jugoslavia (Vickers 1998: 221).  Han tar altså ikke opp dette temaet ut 

fra intet, men som et aktuelt tema han knapt kunne unngå å forholde seg til. Milošević 

fremstår som en beskytter av ærlige folk, og etter eget sigende uten hensyn til nasjonalitet. 

Oppfordringen er interessant fordi han på dette tidspunktet fortsatt ikke identifiserer hvem 

som representerer de som angriper og hvem som blir utsatt for angrep. Med andre ord er ikke 

dette noe eksplisitt verbalt angrep på noen etnisk gruppe, selv om det er hevet over tvil hvem 
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som i serbisk media i denne perioden ble fremstilt som den lidende part og hvem som ble 

fremstilt som aggressor. Partilederen oppfordrer SK til å gjøre hva de kan for å lette 

situasjonen for de som blir utsatt for urettferdighet: 

 

Kada kažem energično, podrazumevam one mere i onu brzinu, 
koje će moći da otklanjaju nepravilnosti, nepravde, nevolje koje 
su poštene ljude na Kosovu snašle, bez obzira koje su 
nacionalnosti. Jer, nezaštićeni, očajni ljudi na Kosovu nemaju 
ništa od naših opredeljenja i obećanja, pogotovo, ako ih ne 
realizujemo. Nedavno su počele aktivnosti na realizaciji politike 
o Kosovu. Tu pre svega mislim na sprovođenje zakona i 
bespoštedan sukob sa svakim bezumljem i nasiljem, jer zakoni 
moraju sprovoditi i svaka opstrukcija u tom pogledu mora da 
snosi posledice (s.97-98) 
 

 Vendinger som ”bespoštedan sukob” og ”svaka opstrukcija u tom pogledu mora da 

snosi posledice”, vitner om en som ønsker å fremstå som en sterk leder og som ikke er redd 

for å ta i tu med problemene. 

Om han i talen fra juni 1986 ikke identifiserer hvem som utsetter hvem for overgrep i 

Kosovo, gjør han det i talen Srbija treba da postane republika fra desember 1986 og 

oppfordrer spesielt de albanske kommunistene til å ta ansvar for den håpløse situasjonen 

mange serbere befinner seg i for øyeblikket. Han frir til en fellesalbansk æreskodeks i håp om 

å få gehør blant albanerne. Ettersom Milošević høyst sannsynlig er klar over at albanerne har 

en svært sterk æresfølelse, spiller han bevist på dette ved bruk av ordet obraz, som kan 

oversettes med ære. Viktigheten av å opprettholde familiens ære har vi sett helt opp til vår tid 

i forbindelse med blant annet blodhevn. Det er faktisk umulig å undervurdere påvirkningen 

Lek Dugagjins Kanun har hatt på albanerne i Kosovo. Kanun, som altså er en slags lovtekst, 

styrte de fleste aspekter ved albanernes liv, og var i følge Edith Durham så sent som på 1920-

tallet viktigere enn De ti bud og de muslimske læremestrene sine befalinger. Edith Durhams 

oppfatninger om hvor sterkt Kanun stod i Kosovo på 20-tallet var sannsynligvis ikke like 

representativt på 80-tallet, men Kosovo var likevel på mange måter et samfunn bundet av 

gamle tradisjoner. Når Milošević kollektiviserer ansvaret for situasjonen og legger skylden 

over på albanerne, og spesielt de albanske kommunistene så vet han at dette kan ramme hardt. 

Uten å gå i detalj på loven til Lek Dukagjin, er det viktigste og mest grunnleggende prinsippet 

i hele loven prinsippet om personlig ære (Malcolm 1998: 18-19): 

 

Albanci na Kosovu, naročito albanski komunisti na Kosovu, 
sačuvaće svoj obraz pred drugim jugoslovenskim narodima i 
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pred svojim drugovima komunistima širom Jugoslavije, samo 
tako što će sa svoje strane zaštititi decu i nedužne ljude od 
šovinistickog terora kojem su izloženi (s.123) 
 

Partilederen tar ingen forbehold i beskrivelsen av situasjonen for barna og de 

uskyldige menneskene. De blir ikke bare utsatt for urett, men de må beskyttes fra 

”šovinistickog terora”. Sterkere ord finnes, men om det er slik at politikere til dels forsøker å 

tone ned sin språkbruk for å unngå å provosere og sette situasjoner på spissen i 

kompromissets og forsoningens tegn, er det ingen slike tegn i denne følelsesladede vendingen 

hos Milošević. 

Det er tydelig at Milošević har tatt klagemålene fra serberne i Kosovo på alvor og 

ordbruken er veldig hard. Endelig kunne det for serberne i Kosovo synes som det var en som 

til slutt tok deres klager på leveforholdene seriøst. Men å ta menneskene på alvor medførte 

også en ordbruk hos partilederen som også var egnet til å piske opp stemningen mer enn godt 

var for å løse kriser på en fornuftig måte. Krigsmetaforer er noe han gjør seg bruk av i 

sterkere grad enn godt er for å understreke sine poeng. Med det siste sitatet forsøker han 

utvilsomt å fremstå som en nådeløs leder overfor de som ikke forholder seg til lov og rett, og 

dermed kosovoserbernes redningsmann. I forhold til kontrarevolusjon og lovløshet er det en 

språklig kompromissløshet som fremvises. 

   I en tale fra november 1984 som jeg har omtalt i første kapittel, avviser Milošević på 

det sterkeste anklager som har blitt rettet mot de serbiske kommunistene om at de ønsker å 

gjøre noe for å innskrenke statusen til republikkene eller provinsene. Han avfeier anklagene 

som absurde. I desember 1986 viser det seg at denne anklagen som ble rettet mot de serbiske 

kommunistene var betinget. Memorandumet, som ble lekket til dagspressen i september 

samme år, synes å ha hatt en effekt også på Miloševićs mer direkte uttalelser rundt dette 

temaet. Men Milošević uttaler seg ikke om Memorandumet i en tidlig fase. President 

Stambolić er raskt ute med offentlig kritikk av skrivet, og kaller det et rekviem for Jugoslavia 

(Silber and Little 1995: 33). Milošević derimot kommer ikke umiddelbart med kritikk, og det 

kan synes som en taktisk manøver. Han unnskyldte seg med at det allerede var nok diskusjon 

omkring temaet. Året etterpå i juni 1987, kommer han til slutt med noe som må kalles en 

fordømmelse av innholdet: 

 

The appearance of the Memorandum of the Serbian Academy of 
Arts and Sciences represents nothing else butt he darkest 
nationalism. It means the liquidation of the current socialist 
system of our country, that is the disintegration after which there 
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is no survival for any nation or nationality…Tito’s policy of 
brotherhood and unity…is the only basis on which Yugoslavia’s 
survival can be secured (Judah 2000b: 160) 
 

 Det viktige med hensyn til denne uttalelsen, var at den kom til en engere krets av 

hemmelige politimenn (Judah 2000b: 160). På den måten fikk aldri denne uttalelsen noe 

publisitet. Dette ville i så tilfelle kunne ha fått nasjonalistene til å tvile på at de hadde en 

meningsfelle i Kommunistpartiets leder. 

Leser man hans taler som jeg har tatt for meg i det første analysekapitlet er det ingen 

tvil om at han står for en linje som stod for en mer sentralistisk styring av både republikken 

Serbia og føderasjonen Jugoslavia. Likevel er det først i desember 1986 han blir tindrende 

klar på dette spørsmålet og det bør her bemerkes at denne uttalelsen kommer omkring tre 

måneder etter at Memorandumet ble gjort kjent i media. I denne talen til organisasjonen 

Politički aktiv tar han bladet fra munnen, og tittelen på talen er Srbija treba da postane 

republika. Han bruker de samme argumentene som Det serbiske vitenskapsakademiet når han 

omtaler det problematiske ved dagens konstitusjonelle situasjon:  

 

Promene u političkom sistemu treba da omoguće SR Srbiji da 
ostvari status koji nema, status republike, ravnopravan sa 
statusom svih drugih republika u Jugoslaviji (s.121) 
 

 Og han fortsetter å argumentere videre for sitt syn med det følgende sitat: 

 

Srbija ne traži da bude više republika od drugih republika, ali, 
sigurno je, ne može dozvoliti ni da bude manje republika od 
drugih. To što Srbija u svom sastavu ima dve socijalističke 
autonomne pokrajine, ne može da bude razlog da se ona svodi 
na svoje područje, takozvanu Srbiju bez pokrajina. Odnosno, da 
Republika Srbija bude zbog toga lišena neophodnih političkih i 
pravnih ingerencija nad celokupnom svojom teritorijom, 
odnosno primorana da ih primenjuje samo na jedan deo svoje 
teritorije (s.121) 
 

Serbia må bli en republikk, på lik linje med de andre, i følge Milošević. Han antyder 

med andre ord at de ikke er en fullverdig republikk per i dag. Men han er påpasselig med å 

tillegge at Serbia ikke vil være mer republikk enn de andre, men de kan heller ikke godta å 

være ”manje republika od drugih”. Han tar til orde for at Serbia må ha ”neophodnih političkih 

i pravnih ingerencija nad celokupnom svojom teritorijom”. Ingerens er et juridisk begrep som 

betyr innflytelse over de nevnte områder. 
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Selv om kravet om forandringer i Serbias grunnlov kunne få albanerne i Kosovo og 

andre til å tenke på serbisk hegemoni, var det ikke slik at det var utbredt enighet om dette i 

Jugoslavia. Det kroatiske føderale presidentskapsmedlemmet Stipe Šuvar viser at det var flere 

som så det problematiske ved Serbias provinser og deres muligens for sterke stilling i 

republikken: ”Bilo je zaista čudno da se zakoni koje donosi Republika Srbija nisu protezali i 

na području pokrajina. To je trebalo ispraviti” (Perišin 2004 URL). 

 Man trenger ikke å være spesielt visjonær for å forstå at de forandringene som her 

antydes behovet for, kan bringe sterke reaksjoner. Ikke det at det tilsynelatende ligger noe 

aggressivt i å diskutere konstitusjonelle forandringer, som fra serbisk side syntes nødvendige 

for å få kontroll og styringsrett over hele sin republikk. Men underliggende her er det 

potensial til sprengstoff i politisk sammenheng, og ikke minst i Jugoslavia. Ved å dele opp 

Serbia etter Den andre verdenskrig ville man unngå at en republikk skulle bli for dominerende 

i forhold til de andre.  Denne linjen hadde således blitt fulgt opp og forsterket med grunnloven 

av 1974, som medførte en enda klarere deling av republikken Serbia. Derfor er det ikke å 

undres over at ved å begynne å snakke om selvbestemmelse og forandring av Serbias lovverk 

og derigjennom Serbias og provinsenes konstitusjonelle stilling, så vil dette fremkalle 

reaksjoner. Milošević innser dette: 

 

Promene koje sam pomenuo teško će ići. Protiv njih će biti one 
sredine i oni pojedinci čije interese ugrožavaju. Ali ti otpori 
moraju da budu savladani. Jer grčevito, tvrdoglavo, dogmatsko 
protivljenje svim promenama, pa i onima koje su nužne, u ovom 
trenutku ima isto dejstvo kao delovanje antisocijalističke 
opozicije (s.121) 
 

 Interessant er det å registrere hvordan han i sitatet stempler handlingene til de som er i 

mot, etter hans oppfatning, nødvendige forandringer som antisosialistiske, eller i hvert fall kan 

minne om slike handlinger. Hans linje må bli gjennomført, motstanderne må bli overvunnet. 

Motstanderne får merkelappen gjenstridige og dogmatiske. Samtidig som Milošević stempler 

sine motstandere og handlinger som dogmatiske, er det også de samme merkelappene 

Milošević får fra andre. Partilederen anser seg selv som en representant for det fremtidsrettede 

og progressive, mens hans motstandere ser på ham som en gammeldags sentralist og 

dogmatiker. 

I mange multinasjonale stater som Jugoslavia også var, vil det ofte bli stilt spørsmål 

ved hvorvidt en nasjon blir favorisert foran en annen. Å regulere forholdet mellom nasjonene 

blir derfor en oppgave som må behandles med største forsiktighet. Men hvordan skal så 
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politikerne forholde seg til dette spørsmålet? I Jugoslavia ble det gjort mange eksperimenter 

på området. Fra 50-tallets mislykkede forsøk på å skape et jugoslavisk menneske, 

undertrykkelsen og deportasjonene som gjorde seg sterkest gjeldende under innenriksminister 

Rankovićs periode, og 74-grunnloven med mer desentralisert makt til republikkene. Derfor, 

med en gang Serbia i denne perioden på 80-tallet begynte å fundere på å justere sin 

lovgivning ga det seg utslag i umiddelbare reaksjoner i form av samtykke eller motsatt, sterk 

motstand. Dette ville kunne komme til å forrykke den svært delikate nasjonale balansen 

innenfor staten.  

For Jugoslavia lå problemet stadig i å balansere nasjonene. Dilemmaet var klassisk. På 

den ene siden kunne man med sterk sentralistisk styring, og derved undertrykke den politiske 

makten til republikkene, risikere at nasjonalismen ville slå ut i full blomst i de lokale sentra. 

En annen tilnærming var å gi republikkene og provinsene mer selvstyre, men her lå selvsagt 

faren i at mer selvstyre ville kunne gi dem smaken på makt. Således ville man til slutt risikere 

at krav om stadig utvidede selvstyrerettigheter ville resultere i krav om uavhengighet fra 

republikkene eller provinsenes side. Det var denne sistnevnte situasjon Milošević og det 

serbiske politiske miljø mente å kunne se i blant annet Kosovo. Innrømmelsene overfor 

Kosovo i 74-grunnloven hadde gjort at Serbia proper hadde blitt umyndiggjort i egen 

republikk. Som partilederen antyder i det siste sitatet ville forandringene bli vanskelige å 

gjennomføre på grunn av at manges interesser vil bli truet. Utvilsomt en helt korrekt og 

ukomplisert analyse. Serbias interesser hadde blitt truet i Kosovo over flere år i følge 

Milošević, mens kosovoalbanerne hadde sett at utviklingen hadde gått mer i deres favør. 

Derfor ble problemet nå at når de lokale serberne og den serbiske republikkens interesser i 

Kosovo ble satt på dagsorden, ville dette umiddelbart bli oppfattet som en trussel mot de 

rettigheter og den selvbestemmelsesgrad som kosovoalbanerne hadde opparbeidet seg 

gjennom en lang etterkrigsperiode. Å få inndratt noe man mener rettmessig og på en 

demokratisk har tilegnet seg, vil man sannsynligvis ikke heller gi slipp på. Det lå definitivt i 

kortene at det kunne bli konfrontasjoner. 

 

3.3 Konklusjon 
 

 

Hvilken utvikling kan vi se fra den første perioden? Milošević har ikke gjennomgått 

noe direkte hamskifte, men han har etter min mening blitt mer tydelig på enkelte saker. 
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Spesielt gjelder dette Serbias stilling som republikk generelt, og forholdet til sine provinser 

spesielt. I desember 1986 uttaler han at Serbia må bli republikk på lik linje med de andre 

republikkene i Jugoslavia, men som nevnt i kapitlet var ikke dette en ny sak som Milošević 

brakte på den politiske dagsorden. Faktisk så tidlig som i 1977, og som en direkte følge av 

1974-grunnloven, ble det fra den politiske ledelsen i Serbia formulert krav om å redefinere 

statusen til provinsene. Fra 1982 til 1986 ble det nedsatt en arbeidsgruppe i sentralkomiteen i 

SKJ ledet av Milan Kučan som studerte forholdet mellom Serbia og dets provinser. De 

utarbeidet en tese som Det føderale presidentskapet tok inn i sitt arbeid med dette spørsmålet i 

perioden 1986 til 1990 (Perišin 2004 URL). 

Det som man likevel best biter seg merke i hva gjelder denne perioden, er måten han 

bringer Kosovo-spørsmålet på banen. Som vi vet ble Kosovo-spørsmålet stadig mer 

aktualisert gjennom hele 80-tallet, men det er først i juni 1986 Milošević for første gang 

refererer til spørsmålet som et problem. Hvor bevisst partipresidenten er i sin omtale av 

Kosovo kan man vanskelig svare på, men det synes som om han har fått mange innspill fra 

samtidig presse og publikasjoner. Ordbruken hans dras fort ut i ekstremer og han omtaler 

blant annet det serberne og montenegrinerne i Serbias sydlige provins blir utsatt for som 

šovinistički teror.  

Av andre fanesaker vil jeg trekke frem hans kamp mot etter hans oppfatning en 

impotens i Partiet. Han angriper sterkt Kommunistpartiets evne til å gjennomføre de 

resolusjoner som man har vedtatt.  

Milošević er således godt gjenkjennbar fra den første perioden. Kanskje har han ennå 

ikke forstått eller innsett den politiske kraften i Kosovo-spørsmålet da det ikke er tilstede i alle 

hans taler, men som vi skal se videre gjør han spørsmålet etter hvert til et hovedtema.  
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4. Analyse av talen på Kulturhuset i Kosovo Polje 24-25. 
april 1987 

 
 

4.1 Innledning 
  
 

Den 24. april 1987 var den dagen da Slobodan Milošević skulle starte sin virkelige 

opptur mot nye politiske høyder. Året i forveien, i mai 1986, ble det offentliggjort at 

Milošević var den nye lederen av kommunistpartiet i Serbia. Nominasjonen av ham ble 

foretatt 25. januar samme år. Det var åtte andre kandidater til vervet og spesielt den liberale 

fløyen av kommunistpartiet satte seg sterkt i mot nominasjonen av Slobodan da de så hva som 

skjedde i Sovjetunionen og med Gorbatsjov rundt dette tidspunktet. Men med støtte fra 

innflytelsesrike personer rundt seg som sin frue Mirjana, bedre kjent under sitt nom de guerre 

Mira, Marković og spesielt sin årelange kompanjong Ivan Stambolić, gikk det veien for 

Milošević som på kort tid hadde klatret raskt oppover i partihierarkiet i Serbia. Stambolić ble 

forfremmet til president i Serbia uten opposisjon (Doder og Branson 1999: 33).  

Ivan Stambolić var egentlig den som skulle dra til Kosovo for å snakke med 

representanter for kommunistpartiet i Kosovo. Stambolić hadde selv vært i Kosovo den 6. 

april 1986 da omkring 10 000 personer hadde protestert mot arrestasjonen av den lokale 

aktivisten Kosta Bulatović som hadde vært med å gjennomføre Petisjon 2016 høsten 1985. 

Men i stedet for å dra dit selv denne gang sendte han Milošević for å roe ned kosovoserberne 

som truet med masseutflytting på grunn av påstått forfølgelse av kosovoalbanerne.  I følge 

Silber og Little dro Milošević så selv til Kosovo den 20. april og ble der nede overtalt til å 

komme tilbake til provinsen den førstkommende fredagen, altså den 24. april. Det var blant 

annet lokale serbere som overtalte Slobodan til å komme tilbake fire dager etterpå for å 

fokusere mer på de lokale serberne og montenegrinernes besværligheter. De lokale serberne 

mente han ved det første besøket ikke hadde tatt på alvor problemene de hadde i den 

albanskdominerte provinsen. I disse dagene mellom første og andre besøk, gjorde Milošević 

det han kunne for å mobilisere folk til den påfølgende fredagen. Blant annet var en 

partifunksjonær blitt sendt ned uoffisielt allerede den 21. april for å planlegge fredagen, i 

følge Azem Vllasi, partiets albanske sjef i Kosovo. En av de som var med på å arrangere 

demonstrasjoner fra serbisk side var den lokale lederen Miroslav Šoljević. Han hadde fått 
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tilkjørt en lastebil med lasteplanet fullt av stein i nærheten av kulturhuset i Kosovo Polje, hvor 

Milošević skulle holde sin tale. Fredagen kom og møtet på kulturhuset i Kosovo Polje ble satt 

i gang. Etter hvert som møtet skred frem samlet det seg en del serbiske demonstranter utenfor 

som forsøkte å komme seg inn i bygningen for å få snakke med Milošević. Opptrinnet ble 

fulgt av provinsens eget politi og tv-kameraer fra Beograds fjernsyn. Etter hvert begynte også 

steinkasting, og politiet, som for øvrig i hovedsak var av etnisk albansk opprinnelse, forsøkte 

å holde demonstrantene tilbake med sine køller. Likevel ble de satt under sterkt press fra den 

store serbiske ansamlingen som hadde kommet til kulturhuset (Silber og Little 1995: 38-39). 

Akkurat hva som skjedde og hvor godt det var planlagt i forkant av Milošević og hans 

medhjelpere kan vi vanskelig få vite, men det som er helt sikkert er at den serbiske partisjefen 

etter hvert kom ut av bygningen for å se hva som foregikk utenfor. Det var da de nå så 

berømte ordene falt fra partsjefens munn: ”Ingen har rett til å slå folket” (Mønnesland 1995: 

244). Selv om Milošević ikke hadde gjort Kosovo-spørsmålet til noen hovedsak tidligere, 

hadde han tidligere vært inne på problematikken i flere tidligere taler ved forskjellige 

anledninger. På en konferanse med presidentene i Serbias kommunistparti i Beograd i juni 

1986, talte han for første gang om de kontrarevolusjonære kreftene i Kosovo. Men Milošević 

holdt også en tale den 24. april 1987 etter at han hadde sagt de berømte ordene jeg har nevnt 

ovenfor. Det er denne talen jeg nå vil ta for meg mer i detalj. 

Jeg vil i det følgende ta for meg hovedtrekkene i talen Noć i zora u Kosovu Polju fra 

aprildagen i 1987: hovedbudskap, virkemidler og forsøke å tolke taleren så godt det lar seg 

gjøre der hvor det måtte være uklart. I tillegg vil jeg dra inn historiske fakta som kan være 

med å belyse de utsagn og påstander Milošević kommer med i talen.  

 

4.2 Hoveddel 
 

Intensjonen med talen er etter min oppfatning at han forsøker å skape en slags ”vi – 

dere”-dimensjon slik at det er lett for tilhøreren å avgjøre hvem kampen for en bedre hverdag 

må føres mot. Dette sitatet fra begynnelsen av talen illustrerer dette ganske tydelig:  

 

Niti hoćemo, niti možemo da ljude delimo na Srbe i Albance, 
već moramo da pravimo razgraničenije na poštene i progresivne 
koji se bore za bratsvo i jedinstvo i nacionalno ravnopravnost i 
na kontrarevolucije i nacionaliste s druge strane (s.140) 
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Her støter vi umiddelbart på ord som i dag ikke brukes i stor grad og som i dag 

forbindes med kommunistretorikk. På den ene siden av skillelinjen har vi de ærlige og 

progressive menneskene. Progressiv er et begrep som hadde en veldig positiv klang hos 

kommunistene og står som en kontrast til konservativ eller regressiv. En definisjon av 

progresjon er en retning, en utvikling karakterisert ved overgang fra lavere til høyere 

utviklingstrinn, fra det mindre perfekte til det mer perfekte. Man kan snakke om progresjon i 

forhold til et helt system eller i forhold til enkelte elementer. Akkurat hva kommunistene la i 

dette uttrykket er mer uklart og det varierte over tid, men de ønsket i hvert fall en utvikling 

mot et bedre samfunn, mer presist et bedre kommunistisk samfunn. Ut ifra sitatet til Milošević 

ser det ut til at han setter likhetstegn mellom et progressivt menneske og en god kommunist. 

Det er tydelig at det er en hedersbetegnelse å være progressiv. For øvrig er progresjon og 

progressiv i forbindelse med politikk noe som kommunistene ikke hadde noen enerett på. 

Partier langt ute på høyresiden gjør og har gjort seg bruk av dette begrepet både i partinavn og 

ellers for å beskrive sin politikk.  

De ærlige og progressive menneskene kjemper også for ”bratstvo i jedinstvo”. Dette er 

begrepet Tito brukte som slagord for Jugoslavia og i 1987, syv år etter Titos død bruker 

Milošević fortsatt slagordet flittig. Han bruker begrepet fordi han som kommunistleder bør 

gjøre det i henhold til tradisjon, men muligens også fordi han ønsker å identifisere seg med 

den tidligere lederen. Vi skal heller ikke se bort i fra at han faktisk mener det når han sier at 

det er viktig å ta vare på ”bratsvo i jedinstvo” i Titos ånd. Rundt 1987 var det fortsatt et 

tilnærmet en gudestatus som omga den avdøde lederen. Men det hadde begynt å slå sprekker i 

det små. Spesielt kunne man se tegn i Slovenia hvor studentforbundet blant annet gikk inn for 

å avskaffe den årlige ungdomsstafetten til minne om Tito. Denne stafetten gikk gjennom alle 

landets republikker og ble avsluttet med en storslått markering den 25. mai hvert år ved Titos 

fødselsdag. 

Hvem er det så Milošević mener man må kjempe mot? Hvem er ”dere”? Motstanderne 

er nasjonalistene og de kontrarevolusjonære. En definisjon på en kontrarevolusjonær er rett og 

slett en motstander av kommunismen. Det er tydelig at han ser med stor frykt på de 

tendensene som utvikler seg i Jugoslavia generelt og Kosovo spesielt:  

 

Jugoslavija je kao zemlja uzdrmana na separatizmom i 
nacionalizmom kao što znate u mnogim svojim krajevima, mada 
ni izdaleka kao ovde na Kosovu, i najzad, kada su 
antijugoslovenske i antikomunističke snage sve prisutnije i sve 
agresivnije (s.141) 
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Her trer partipresidenten tydelig frem og han advarer mot en stadig sterkere indre 

fiende, men å si at Jugoslavia i sin helhet på dette tidspunktet var rystet av separatisme og 

nasjonalisme er å overdrive. Selv om han nevner Jugoslavias problem med separatisme, er 

Kosovo sterkest rammet på det området selv om vi heller ikke skal glemme den såkalte 

kroatiske våren på begynnelsen av 70-tallet. Problemet er som han sier rett ut ”albanski 

separatisti i nacionalisti” og deres ønske om et etnisk rent Kosovo. Kilden til denne 

oppfatningen om at albanerne, eller i hvert fall noen albanere i Kosovo ønsket en etnisk ren 

provins, har mange forklaringer. Det er sikkert flere forskjellige kilder partilederen støtter seg 

til når han påstår dette. Det var likevel én vitenskapelig publikasjon i 1985 som fikk stor 

oppmerksomhet og som startet en strøm av liknende utgivelser. Muligens gjorde denne boken 

og andre publikasjoner sitt til at Milošević lettere kunne hevde det avisene med sine 

fortellinger hadde ført som bevis i flere år. Vitenskapelig, eller i hvert fall med et skinn av 

vitenskapelighet, var disse bøkene og publikasjonene med på å gjøre det mer stuerent å 

snakke om separatister og nasjonalister i Kosovo. Partipresidenten og andre hadde 

vitenskapen i ryggen.  Forfatteren av den omstridte boken ”Knjiga o Kosovu” var Dimitrije 

Bogdanović. I denne boken forsøker Bogdanović å fortelle sin versjon om historiens utvikling 

i Kosovo helt fra før slaverne ankom disse landområdene syd på Balkan, til 1985. Bogdanović 

prøver ikke å pakke inn meningene sine, men sier tingene rett ut slik han mener situasjonen er 

og om serbernes stilling i provinsen: ”The problem cannot simply be reduced to the legal 

constitutional status of the Autonomous Province of Kosovo nor to the position of the 

Yugoslav Albanians. On the contrary, it is far more a question of the survival and position of 

the entire Serbian nation – in Kosovo, in Yugoslavia, in the Balkans” (Bogdanović 1985: 

283). En annen forfatter, Noel Malcolm, karakteriserer boken som følger: ”In 1985 an openly 

polemical survey of the history of Kosovo, Dimitrije Bogdanović’s Knjiga o Kosovu (”A 

Book about Kosovo”) was published, which accused the Albanian population there of 

working to create an ”ethnically pure” province” (Malcolm 1988: 338). På høstparten i 1985 

kom  også en annen publikasjon, en petisjon underskrevet av 2016 kosovoserbere1 (senere 

kjent under navnet Petisjon 2016): ”We , the undersigned Serbs from  Kosovo and Metohija, 

as victims of violence unprecedented in peacetime history in the cradle of our fatherland, are 

making the last effort to protect in a legal manner the right of our families to their lives. The 

situation is appalling: a part of Yugoslavia, the land which is a part of our historical and 

                                                 
1 Petisjonen ble til slutt underskrevet av 80 000 serbere 
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national being, has been taken over, and facist genocide against us, the Serbs in Kosovo and 

Metohija, has been legitimized”. Petisjonen ble stillet til presidentskapet i Jugoslavia og 

Serbia, forsamlingen i Serbia, biskopenes råd og noen store aviser i Beograd. Den inneholder 

femten punkter fra innbyggerne i Kosovo blant annet med krav om garanti for grunnleggende 

menneskerettigheter og at Serbia skal ha den samme status som stat som de andre 

republikkene i Jugoslavia. Det mest radikale kravet er at de albanerne som har kommet til 

Jugoslavia ulovlig siden 6. april 1941 må bli utvist fra landet. I følge forfatterne dreier det seg 

om et antall på opptil 260 000 mennesker (Petković red. 1989: 360). Disse tallene blir av blant 

annet Noel Malcolm avvist som en sterk overdrivelse (Malcolm 1998: 339). 

Men tilbake til Milošević, og hvordan han uttrykte at det var et problem med 

nasjonalisme og separatisme blant albanerne. Han så hvilke strømninger og hvilken stemning 

som rådet i samfunnet. I den stillingen han hadde som partileder for det serbiske 

kommunistpartiet ville det være merkelig om han ikke så på med bekymring disse tendensene 

til irredentisme og separatisme blant kosovoalbanerne og for så vidt også i resten av 

Jugoslavia. I stedet for en konfrontasjonslinje mot separatistene faller han ikke ned på den 

krasse retorikken man blant annet finner i Petisjon 2016. Han presenterer i dette tilfellet en 

oppfordring til albanerne om å ikke gå den nasjonalistiske veien:  

 

[…] takav stav nije u interesu albanskog naroda. Ovakav 
nacionalizam icključio bi ga iz okruženja i ne samousporio već 
zaustavio njegov razvoj i u ekonomsom i uopšte u duhovnim 
smislu. Kao što je Enver Hodža svojom politikom, inače mali 
albanski narod i jedno već jako nerazvijeno društvo, isključio iz 
Evrope, lišio ga mogućnosti da učestvuje u dinamičnom životu 
savremenog sveta (s.143)  

 

Partipresidenten spiller her på en frykt for det ukjente og advarer kosovoalbanerne ved 

å gi en elendighetsbeskrivelse av Albania. Beskrivelsen av Albania er ikke uriktig, om enn 

overflatisk. Til tross for dette var det selvfølgelig ingen naturlig følge av Kosovos eventuelle 

frigjøring fra Jugoslavia at de ville ha blitt isolert og bli stoppet utviklingsmessig. Her ligger 

det ingen automatikk. 

Et annet problem partisjefen tar opp er økonomi, og det med god grunn. Rundt disse 

tider opplever Jugoslavia sine verste tider etter krigen også rent økonomisk. "Jugoslavia må 

nå forhandle med sine vestlige kreditorer om en delvis utsettelse i tilbake betalingen av sin 

gjeld på nesten 20 milliarder dollar, som sluker over 40 prosent av inntektene i hard valuta. 

Hvis sentralregjeringen i Beograd ikke klarer å stanse den galopperende inflasjonen, vil 
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prisstigningen komme opp i 170 prosent før årets slutt" (Savik 1987). For Kosovo sin del var 

situasjonen enda verre enn for Jugoslavia som helhet. Eksempelvis lå Gross Material Product 

(varer utenom tjenester) per capita i Kosovo på 27 prosent av gjennomsnittet i Jugoslavia i 

1988, i forhold til 43 prosent i 1953. Dette var den største nedgangen fra 1953 av alle 

republikkene og de autonome provinsene. Veksten i GMP per capita i 1988 lå på 2,6 prosent, 

også det lavest i Jugoslavia (Lampe 1996: 332). Arbeidsledigheten i provinsen lå på 

begynnelsen av 80-tallet på 67 000 av en populasjon på ca. 1,6 millioner mennesker. Det 

reelle arbeidsledighetstallet ble dog estimert til om lag 250 000 (Malcolm 1998: 337). Dette er 

bare et par av mange faktorer som viser hvilken situasjon Kosovo var i rent økonomisk  

Utflyttingen til montenegrinere og serbere fra provinsen, er også noe Milošević 

fokuserer på:  

 

A proces iseljavanja Srba i Crnogoraca pod ekonomskim i 
političkim ili običnim fizičkim pritiskom predstavlja verovatno 
poslednji tragični egzodus evropskog stanovništva. Poslednji put 
takve povorke očajnih ljudi kretale su se u srednjem veku (s. 
142) 

 

Dette var et svært hett tema på 80-tallet og jeg vil vise til noen tall som illustrerer hva 

som skjedde fordi den påståtte utvandring av serbere og montenegrinere fra Kosovo-

provinsen til dels ble noe overdrevet fra serbisk side. Fra serbisk side ble det i 1990 påstått at 

det i løpet av de to siste tiårene hadde utvandret 400 000 serbere og montenegrinere fra 

provinsen. Men ser vi på antall serbere og montenegrinere bosatt i Kosovo finner vi at antallet 

i 1961 var 264 604, mens det i 1991 var 215 346. Vi ser altså en klar nedadgående tendens i 

antallet, men at 400 000 skulle ha utvandret er ikke sannsynlig (Malcolm 1998: 329). Hvis vi 

så ser på den prosentvise andelen av serbere og montenegrinere i Kosovo så ser bildet mer 

likevel mer dramatisk ut. Det viser at andelen har sunket fra 27.5 prosent i 1948 til 14.9 

prosent i 1981 og videre til 10.9 prosent i 1991 (Judah 2000a: 44). Den viktigste 

årsaksfaktoren til at den totale andelen av albanere i Kosovo prosentvis har økt fra omkring 67 

i 1948 til om lag 82 prosent i 1991, er den høye fødselsraten hos albanske kvinner. I 1981 var 

fødselsraten hos albanske kvinner bosatt i rurale strøk 6,7 barn i gjennomsnitt, mens kvinnene 

i urbane strøk lå på 2,7 barn. Den gjennomsnittlige serbiske kvinnen i Kosovo fikk i 1981 3,4 

barn (Malcolm 1998: 332). Denne faktoren for hvorfor den demografiske utviklingen hadde 

utviklet seg som den hadde, nevner ikke Milošević overhodet i talen sin. Det han imidlertid 

fokuserer på er økonomiske og politiske årsaker, i tillegg til de som har flyttet ut under fysisk 
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press. Den økonomiske situasjonen har jeg behandlet over. Det mest interessante han trekker 

frem som årsak til utflytting, er fysisk utpressing. I hvor stor grad har fysisk press på serbere 

og montenegrinere vært en faktor for deres utvandring? I en undersøkelse fra Det serbiske 

vitenskapsakademiet på midten av 80-tallet ble 500 serbiske familier som hadde flyttet til 

indre Serbia fra Kosovo spurt om årsaker til at de hadde flyttet. Av de spurte sa 41 prosent at 

de hadde flyttet som en følge av ”indirekte albansk press”, 21 prosent hadde flyttet på grunn 

av direkte press. Av disse siste 21 prosentene var 8,5 prosent blitt utsatt for muntlige trusler, 

7,4 prosent hadde opplevd materielle ødeleggelser, og 5 prosent hadde blitt utsatt for fysisk 

vold. Ser vi på andre offisielle tall så sier de noe ganske annet enn det som var tilfellet i 

Vitenskapsakademiet sin undersøkelse. I perioden 1983-1987 ble 14 921 serbere som hadde 

forlatt Kosovo om deres grunn til utflytting. Av disse emigrantene sier 95 prosent at de flyttet 

på grunn av økonomiske eller familiære årsaker (Malcolm 1998: 331). Spriket i tallmaterialet 

er dramatisk. 

Når det gjelder påstanden om at det ikke har vært sett slike store antall som har 

utvandret siden middelalderen, må det kunne det kunne sies at han overdriver sterkt. 

Eksempelvis var utvandringen eller utdrivelsen av tyskere fra Mellom-Europa etter andre 

verdenskrig var enorm i antall. Dette gjaldt også Jugoslavia og Serbia. I Serbias nordlige 

provins, Vojvodina, bodde det ved opprettelsen av Jugoslavia en betydelig tysk minoritet. I 

følge tall hos Lampe dreier det seg om et antall på om lag 500 000 tyskere i 1918 (Lampe 

1996: 114). Andre tall viser at det i 1941 bodde 318 259 tyskere i Vojvodina, 19,4 prosent av 

den totale populasjonen i Serbias nordlige provins. Så tidlig som i 1948 var det registrert kun 

28 869 tyskere igjen, bare 1,8 prosent av totalpopulasjonen. Og til slutt i 1991 var det kun 

3873 tyskere igjen, 0,2 prosent av den totale populasjonen (Fernandez 1999 URL). 

Påstandene Milošević kommer med kan på bakgrunn av disse tallene avvises som et falsum 

eller i det minste en svært diskutabel omskrivning av faktiske forhold. 

 

Kanskje mer interessant enn de problemene som Milošević skisserer og til dels 

overdriver er hans forslag til løsninger på problemene. Det er først her vi kan få øye på hva 

slags leder han egentlig er. Han har utvilsomt en urokkelig tro på at problem må løses i 

fellesskap, innenfor rammene av kommunistpartiet:  

 

Da bismo rešili probleme na Kosovu, kao i sve druge probleme 
koje imamo, neophodan nam je jedinstven Savez komunista i to 
jedinstvo je najvažnji zadatak s kojim je Partija danas suočena. 
Taj zahtev za jedinstvom uputio je skoro svaki govornik sa smo 
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mi napravili krupan korak ka jedinstvu i SK Srbije i SKJ. I 
zaista, jedinstvom možemo da rešimo mnoge probleme, gotovo 
sve. Bez jedinstva ne možemo nijedan (s.141)  

 

En tydelig illustrasjon av viktigheten av enhet finner vi i dette sitatet at ordet jedinstvo 

i forskjellige former er gjentatt intet mindre enn seks ganger. Dette er et typisk trekk ved flere 

av Miloševićs taler. Understrekingen av fellesskapet, at man må dra lasset sammen er et helt 

tydelig og gjennomgående prinsipp og det som er overordnet alt annet. Han forsøker også å 

skape et inntrykk av, sant eller usant, om at en ny tid har kommet. Tidligere var ”de”, 

kommunistene splittet, men ”vi”, kommunistene av i dag må handle samlet for å møte 

utfordringene. Han oppfordrer til en partioffensiv som omfatter alle kommunistiske krefter for 

å hindre videre spredning av separatisme og nasjonalisme, bøte på økonomiske problemer, 

stanse utflytting av serbere og montenegrinere. På dette tidspunkt er han nok veldig klar over 

at det i Partiet har dannet seg to fløyer, med han som hovedfigur på den ene siden og hans 

ennå tilsynelatende gode venn Ivan Stambolić på den andre. 

Milošević spiller også på strenger for å vekke nasjonalfølelsen hos tilhørerne. Her ser 

han sannsynligvis tilbake på det som etter partisjefens oppfatning ærerik historie for det 

serbiske folk blant annet i slaget på Kosovo Polje, montenegrinerne som opprettholdt sin egen 

stat under tiden mye av Balkan var under tyrkisk herredømme og det serbiske folks innsats 

under andre verdenskrig. Uavhengig av hva han tenker på, spiller han på disse strengene fordi 

han regner med å få klangbunn for slike argumenter i det publikumet han henvender seg til:  

 

Nećete valjda napustiti svoju zemlju jer se u njoj teško živi, jer 
su vas pritisli nepravda i poniženje. Nije nikad bilo svojstveno 
duhu srpskog i crnogorskog naroda da ustukne pred preprekama, 
da se demobiliše kad treba da se bori, da se demorališe kad mu 
je teško. Treba da ostanete ovde i zbog predaka i zbog 
potomaka. Pretke biste obrukali, potomke razočarali (s.144) 

 

Han oppfordrer dem også til å gjøre noe aktivt for å bedre situasjonen for dem selv, til 

å være offensive i hverdagen i møte med problemer:  

 

Ali je vam ne predlažem da ostajući trpite, izdržavate i 
podnosite stanje kojim niste zadovoljni. Naprotiv. Treba da ga 
menjate, zajedno sa svim progresivnim ljudima ovde, u Srbiji i u 
Jugoslaviji (s.144) 
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Et sympatisk trekk ved Miloševićs tale er at det må et overordnet mål for arbeidet med 

situasjonen i provinsen at hatet ikke eskalerer. Problemer gir grobunn for hat, men det må 

unngås: ”Ali naš cilj je da izađe iz stanja mržnje, netrpeljivosti i nepoverenja. Da svi ljudi na 

Kosovu žive dobro”. Eller som i sitatet: ”Niti hoćemo, niti možemo da ljude delimo na Srbe i 

Albance”. Dette viser at han i hvert fall i ord vil gjøre alt han kan for å unngå en 

konfrontasjonssituasjon med albanerne. 

Tar man et skritt tilbake og ser på disse såkalte tiltakene som presidenten fremmer 

synes de ganske så innholdsløse. Som mange andre politiske taler blir det mye ord, men fra 

partipresidenten som så mange andre blir det snakket lite om helt konkrete tiltak.  Det fine 

med Milošević i denne talen er at selv om han maler på om samhold og samarbeid, så 

kommer han faktisk inn på ganske konkrete tiltak som jeg vil ta for meg i teksten videre.  

I serbisk media florerte det med artikler om lovløsheten i Kosovo på 80-tallet. 

Kriminaliteten som ble referert til i media dreide seg om voldtekter på serbiske jenter av 

albanske menn, stjeling av buskap hos forsvarsløse serbiske bønder og ødelegging av serbisk 

eiendom. Men hvor stor var egentlig denne påståtte lovløsheten i Kosovo? At det fantes 

kriminalitet er det ingen tvil om, men i hvilken grad? Etter å ha gått gjennom Statistisk årbok 

for Jugoslavia (Statistički godišnjak SFRJ) i årene fra 1976 til 1987 danner det seg et ganske 

klart mønster. Kosovo er et samfunn med hvor antallet anmeldte lovbrudd ikke skiller seg ut i 

negativ grad fra de andre republikkene i stor grad, selv om dette er å være veldig 

generaliserende. Men på ett punkt ser man noe bemerkelsesverdig. I kriminalitetsstatistikken 

finner vi en kategori som heter Protiv društvenog uređenja i bezbednosti SFRJ, med andre ord 

Forbrytelser mot rikets sikkerhet. Fra 1976 til 1980 er tallet anmeldelser i Kosovo i denne 

kategorien lavt. I denne perioden står provinsen Kosovo for 3,0 prosent av det totale antall 

anmeldelser i Jugoslavia i nevnte kategori. Fra 1981 til 1987 forandrer dette bildet seg ganske 

dramatisk. Av totalt 3261 anmeldelser i denne kategorien er Kosovos andel på hele 1228. For 

å gjøre det enda tydeligere er altså andelen på 37,7 prosent for Kosovo sin del av denne typen 

anmeldte forbrytelser. Nå sier ikke kriminalstatistikken i Statistički godišnjak SFRJ noe om 

antall forbrytelser mot serbere eller serbisk eiendom fra albaneres side. Ei heller sier 

statistikken noe om tilbøyelighet til å anmelde forhold til politiet. Men det vi kan lese ut av 

statistikken er at det skjedde lite med hensyn til hyppigheten av annen kriminalitet i Kosovo 

etter 1980 enn nettopp Forbrytelser mot rikets sikkerhet. Det er sannsynligvis ikke tilfeldig at 

den store økningen i antall anmeldelser i denne kategorien kom etter Titos død.  Anmeldelser 

i de andre kategoriene i kriminalstatistikken som for eksempel kategorien Forbrytelser mot liv 

og helse (Protiv života i tela) og Forbrytelse mot eiendom (Protiv imovine) har holdt seg på et 
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jevnt nivå i perioden fra 1976 til 1987 for Kosovos del. I kategorien Forbrytelse mot liv og 

helse står Kosovo for 4,4 prosent, og i Forbrytelser mot eiendom for 3,0 prosent av totalen i 

hele Jugoslavia. Tatt i betraktning at folketallet i Kosovo i følge folketellingen av 1981 var på 

1 584 440 eller med andre ord 7,1 prosent av den totale befolkningen i Jugoslavia på 

22 424 731 mennesker gir ikke dette noe bilde av en provins hvor lovløsheten råder. Dette 

understreker mitt poeng om at den lovløsheten som Milošević vil gjøre noe med er en 

lovløshet som ikke er spesielt stor, i hvert fall ikke i forhold til resten av Jugoslavia. 

Lovløsheten som råder forefinnes i stor grad, i hvert fall i henhold til statistikken, i tilknytning 

til virksomhet som går på bekostning av rikets sikkerhet. Å karakterisere tilstanden i Kosovo 

som en tilstand av lovløshet er i beste fall en sannhet med store modifikasjoner. Men like fullt 

er det den påståtte lovløsheten og problemene som partipresidenten er rede til å ta hånd i 

handske med. Respekt for loven skal igjen bli opprettet i provinsen: 

 

Taj posao, posao dosledne primene Ustava i Zakona na Kosovu 
je u interesu svih njegovih stanovnika. I Srba i Crnogoraca, ali i 
Albanaca, drugovi. Jer, ako legalizujemo stanje bezakonja, onda 
su svi koji su bezakonju izloženi krajnjoj liniji ugroženi. Danas 
od neprimene zakona trpe najviše Srbi i Crnogorci, ali već sutra 
to bi mogli biti Albanci (s.144) 

 

Han tillegger også følgende: ”To je prva hitna stvar koju moramo zajedno završiti na 

Kosovu”. Her tas det tilsynelatende parti for den ene siden, noe også Stambolić senere blir 

klar over og ikke minst overrasket over (Doder and Branson 1999: 44). Lovløsheten som 

Milošević sikter til er det serbere og montenegrinere som lider under. Lidelsesaspektet hos 

serberne er vel kjent fra langt tilbake i historien og kan dateres til slaget mot tyrkerne på 

Kosovo Polje i 1389. Lidelsen har blitt en del av den nasjonale bevisstheten med hjelp av 

kirken: ”The Serbian Orthodox church sees itself as a suffering church, an idea which was 

brought to its apogee in the first half of the twentieth century by the Serbian bishop and the 

theologian Nikolaj Velimirović. Velimirović (together with the other major Serbian 

theologican of this century, Justin Popović) adapted this mindset of Serbian the nation-state, 

transforming the suffering of the church into the suffering of the Serbs as a nation”. I tillegg 

har oppfatningen vedrørende nasjonens lidelse blitt sementert gjennom kirkens og nasjonens 

tap gjennom den andre verdenskrig der mange ortodokse klostre og kirker ble ødelagt, 

serbisk-ortodokse prester ble drept og mange sivile liv gikk tapt i kamphandlingene 

(Duijzings 2000: 179). 
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Selv om det utvilsomt foregikk lovbrudd mot blant annet serbisk eiendom i Kosovo og 

mye av det kan dokumenteres, har altså ikke omfanget slik det går frem av 

kriminalstatistikken vært større enn i andre republikker i Jugoslavia. Men det som slår en er at 

en del av hendelsene har en tendens til å bli tåkelagt og satt spørsmålstegn ved, enten fra 

serbisk eller albansk side. Et godt eksempel på dette er brannen i patriarkatet i Peć natten til 

den 15. mars 1981, altså i perioden da studentopprørene i Priština pågikk. Brannen ved 

patriarkatet ødela den gamle gjestehusvingen, områdene der hvor munkene bodde og en rekke 

bøker og møbler. Dette ble av serberne sett på som et angrep mot alle serbere, og spesielt de i 

Kosovo. Albanske irredentister ble umiddelbart mistenkt fra serbisk side. Men det ble satt i 

gang etterforskning av hendelsene og konklusjonen ble at brannen hadde startet som en følge 

av feil i det elektriske anlegget, i følge den albanske dommeren Hoti (Vickers 1998: 197). Et 

annet eksempel er tilfellet Martinović i mai 1985 hvor en serbisk bonde ved Gnjilane ble 

fraktet til sykehuset i Priština med alvorlige skader. Han hadde etter eget utsagn blitt voldtatt 

av maskerte albanske menn som hadde trykket en ølflaske inn i baken på den serbiske 

bonden. Fra albansk side ble det hele avfeid med at Martinović hadde hatt et uhell i det han 

tilfredstilte seg selv. Konklusjonen ble til slutt at begge forklaringer var sannsynlige (Malcolm 

1995: 338). 

For å hindre utvandringen av flere serbere og montenegrinere mener Milošević at det 

må satses på å få tilbake ekspertene. Ser vi på tall fra 1988 som omhandler sosio-økonomiske 

faktorer, finner vi blant annet at legedekning i Kosovo er den laveste i Jugoslavia med 1067 

innbyggere per lege, deretter kommer Bosnia-Hercegovina med 680 innbyggere per lege. 

Typisk nok har de med ressurser flyttet fra et samfunn som synes som det ikke har noen 

fremtid. Dette er en samfunnsutvikling som man også ser i u-land, hvor de med utdannelse 

flytter ut og landet blir på den måten tappet for ressurser. De ressurssterke må tilbake, og det 

skal gjøres fort ved å legge forholdene best mulig til rette:  

 

A obično u našem političkom jeziku govorimo kako nismo za 
kampanju, već trajan proces. U ovom slučaju stanje je tako 
alarmantno da moramo povesti kampanju i to pravu kampanju 
za vraćanje 50, pa 100, pa 200 profesora, lekara i drugih 
neophodnih stručnjaka, kvalifikovanih radnika, a onda i ostalih 
(s.145)  

 

Kjenner man historien til Kosovo går kanskje tankene til et fenomen som man blant 

annet så i mellomkrigstiden og etter den andre verdenskrig. I det minste i mellomkrigstiden 

var det snakk om en kolonisering av området. Koloniseringen ble fra serbisk side forklart som 
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et bi-produkt av en jordbruksreform, men bare en fjerdedel av eiendommene som ble delt ut 

som en følge av denne reformen kom både lokale slavere og albanere til gode. Storparten av 

koloniseringen kom fra 1918, og fra da ble det utstedt dekreter og lover med ulike ordninger 

om hvordan jord skulle bli delt ut til kolonister. Det betydde gratis jord til de som hadde 

kjempet på serbisk side under krigen, en del eksil-serbere og en hel rekke privilegier til disse 

gruppene, noe som de lokale slaverne og albanerne ikke satte stor pris på. Det totale antall 

kolonister som hadde bosatt seg i Kosovo per 1928 var på omkring 70 000 mennesker. Den 

serbiske andelen av den totale populasjonen i Kosovo hadde økt fra 24 prosent i 1919 til hele 

38 prosent i 1928. Målene for kolonisering var å forandre den nasjonale sammensetningen, 

men også å hindre at serbere og montenegrinere utvandret blant annet til Amerika (Malcolm 

1998: 278-281). Selv om det er fristende å trekke paralleller, kan man ikke på noen måte 

fastslå at det var en re-kolonisering i den forstand man så i mellomkrigstiden som Milošević 

var ute etter. Tilbakeflyttingen av eksperter og andre skulle være frivillig og forholdene skulle 

bare legges til rette. Likevel ser vi at argumentasjonen for å forsøke å få folk til å flytte dit 

eller eventuelt returnere er gjenkjennbar fra mellomkrigstiden:  

 

Mi ne možemo u očigledno vreme da vratimo nacionalni sastav 
kosovskog stanovništva u pređašnje vreme. Ali možemo da bar 
zaustavimo iseljavanje, da obezbedimo uslove da svi ljudi koji 
na Kosovu žive budu kod svoje kuće, da žive ravnopravno i da 
ravnopravno dele sudbinu kosovskih ekonomskih prilika pre 
svega, a onda i svih drugih prilika (s.144)  

 

Det at eksperter og andre skulle vende tilbake betyr ikke automatisk at det skulle gå ut 

over en annen part, les: albanerne. En forutsetning for at folk skulle kunne bo der var blant 

annet at barna måtte få undervisning av kvalifisert personell og at de hadde helsetjenester. Og 

faktum var at den slaviske befolkningen som hadde flyttet ut representerte en stor andel av 

faglærte og spesialister som hadde bodd og arbeidet i provinsen (Vickers 1998: 195). Dermed 

ville man med stor sannsynlighet kunne forvente at andelen slavere i provinsen ved 

tilbakevending av eksperter ville øke. 

Hva de egentlige intensjoner ved Miloševićs forslag om tilbakevending av eksperter 

og andre var på det tidspunktet blir å spekulere, vi vil aldri kunne konkludere, men det må 

likevel være lov å forsøke å identifisere ulike tolkningsmuligheter. 
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4.3 Konklusjon 
 

 Med denne talen og de ordene som falt utenfor kulturhuset i Kosovo Polje, ble 

Milošević kosovoserbernes store redningsmann. Det synes relativt klart at han har tatt parti i 

ordkrigen som foregikk mellom serberne og albanerne i provinsen. Med denne talen ble det 

helt klart at Kommunistpartiet i Serbia var delt i to fløyer. Ivan Stambolić så at hans 

etterfølger definitivt hadde tatt en annen vei enn den han personlig stod for. Milošević hadde 

valgt side i den stadig mer oppildnede konflikten og hans mentor var mildest talt rystet over 

utviklingen hos sin trofaste følgesvenn. Den serbiske partilederen skjønte at han kunne dra 

nytte av å spille på den gryende serbiske nasjonalismen, mens det ikke kunne falle inn 

Stambolić å bygge oppunder slike bevegelser. Han var ikke rede til å møte dem på samme 

måte som Milošević gjorde.  

Som jeg har forsøkt å dokumentere i dette kapitlet gå Milošević ut og har 

tilsynelatende bitt på mange av de historiene som blir presentert som fakta fra serbisk side. 

Spesielt denne kvelden og natten i kulturhuset var det mange serbere som fikk komme på 

talerstolen og fortelle sine historier om forfølgelse og overgrep fra albaneres side. Nå kan 

sikkert ikke alle historiene som fremkom avvises som løgn, men stemningen og den ensidige 

fremstillingen kunne sikkert noen og enhver bli påvirket av. Var han bare blitt offer for en stor 

påvirkningskampanje fra serbiske nasjonalister?  Svaret må likevel bli nei. Han kan vanskelig 

unnskyldes. En mann i hans posisjon burde ha tilgang på de data som var nødvendig for å gi 

et mer edruelig bilde av tilstanden i provinsen, årsaken til utflytting og andre forhold. I stedet 

velger han å henge seg på en retorikk og en bevisførsel som er høyst tvilsom. På denne måten 

setter han seg i bås med nasjonalistene, muligens uten å selv ville identifisere seg med dem, 

men han kan likevel ikke unngå å bli nettopp det. Han serverer overdrivelser som skal 

forklare årsakene til hvorfor et stort antall serbere og montenegrinere har flyttet fra provinsen, 

samtidig som han oppfordrer albanerne til å ikke gå den nasjonalistiske veien. Som nevnt i 

begynnelsen mener jeg at talen var ment å skape en ”vi-dere-dimensjon” hvor han deler 

verden mellom ærlige arbeidende folk på den ene siden og nasjonalister på den andre. 

Milošević anser seg definitivt ikke som nasjonalist. Men ved å komme med påstander som 

ikke har hold i virkeligheten og som blir oppfattet som et angrep mot en folkegruppe, hjelper 

ikke oppfordringer om å unngå hat mellom folkegrupper særlig mye. Hvis han virkelig mente 

at ”[…] naš cilj je da izađe iz stanja mržnje, netrpljivost i nepoverenja”, var det et dårlig 

utgangspunkt å slenge ut påstander som ikke var basert på fakta og som overforenklet bildet 
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av tilstanden i Kosovo. Dette bidro i større grad til å bygge høye murer fremfor å bygge broer 

mellom de to folkegruppene. 

 I tillegg til de påstandene han serverer som i stor grad i beste fall er halvsannheter er 

det også en tydelig utvikling i den forstand at han i større grad spiller på serbernes og 

montenegrinernes ærefulle historie. Ved å snakke om ansvaret for forfedre og etterkommere 

til de som bor i provinsen bidrar han til å fyre opp under en stemning og den nasjonalistiske 

vind som blåste. 
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5. Mobilisering av massene 
 
 

 

5.1 Innledning 
 
 
 September 1987, den åttende kongressen i Det serbiske kommunistpartiet skulle 

komme til å representere et veiskille i serbisk og for så vidt også jugoslavisk politikk. Det 

hadde dannet seg to fløyer i Det serbiske kommunistpartiet. På hver sin side av skillelinjen 

stod de gamle vennene Ivan Stambolić og Slobodan Milošević. Rå maktkamp, skittent spill og 

et sterkt ønske om å trumfe igjennom sine oppfatninger, gjorde at Milošević ble stående igjen 

som seierherre. Stambolić ble presset ut av partiet, og i desember 1987 forlot han Partiet for 

godt. Fløyen til Stambolić og Beograds partisjef Dragiša Pavlović som stod for en forsonlig 

linje i forhold til Kosovo, ble marginalisert. Miloševićs fløy, med støtte fra Beograd fjernsyns 

mektige Dušan Mitević, hadde utmanøvrert Stambolić. Milošević hadde bevist sine taktiske 

egenskaper. Men det var ikke slik at det bare var manipulasjon som hadde brakt 

partipresidenten frem til maktens tinder, men også at han forstod tidsånden. Mihailo 

Crnoboja, sjefsøkonomen i Beogradska Banka, uttalte følgende: ”In those days, unfortunately, 

most of the people felt that Milošević was right. There was an impatience, and an underlying 

sense that Serbia was getting a raw deal and that Stambolić was not doing enough. He was 

working slowly and patiently to change attitudes and views by balancing political forces, not 

by forcing people to arms” (LeBor 2002: 92-95). 

 Tiden fra den åttende kongressen i Det serbiske kommunistpartiet frem til den store 

talen på Gazimestan i juni 1989 skulle bli noe som kunne minne om en hylningsferd for 

Partipresidenten i Serbia. Støttet av sine tilhengere fra Kosovo, med blant annet Miroslav 

Šoljević i spissen ble det gjennomført såkalte mitinzi, også kalt mitinzi istine. Disse møtene 

hadde et tydelig preg av folkelig spontanitet, men en del av deltagerne ble fraktet med buss til 

stedene hvor møtene skulle holdes. Slik sett kan man si at det var preget av folkelighet, men 

ikke bare spontane demonstrasjoner, men nøye planlagte hendelser. Parolene på disse møtene 

gikk i all hovedsak ut på støtte til kosovoserberne som i følge demonstrantene ble fordrevet 

fra Kosovo, og angrep et tungrodd byråkrati som man mente ikke gjorde annet enn å mele sin 

egen kake. Avgangen til den daværende partiledelsen i Vojvodina kom til slutt som et resultat 

av et stort møte i Novi Sad den 5.oktober 1988. Resultatet ble at Milošević-tro ble innsatt i 
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partiledelsen. Det var dette som senere skulle bli kalt joghurt-revolusjonen fordi 

demonstrantene var bevæpnet med joghurt som de kastet på parlamentsbygningen med krav 

om at partiledelsen i provinsen måtte gå av. Deretter fulgte Montenegro bare to dager etterpå, 

den 7. oktober 1988, hvor partiledelsen i republikken ble satt under stort press av 

demonstranter som blant annet protesterte mot politiundertrykkelse etter at politiet hadde brutt 

opp en samling av streikende stålarbeidere. Momir Bulatović, en tydelig tilhenger av 

Milošević, klarte deretter etter et par måneders kamp å få partiledelsen til å trekke seg. 

Deretter gjenstod Kosovo hvor Partiledelsen ble tvunget til å gå av 17. november 1988. Det 

ble større problemer i denne provinsen siden befolkningen i stor grad var albanere som ikke 

uten kamp ville tillate at Partiledelsen, med Azem Vllasi i spissen skulle gå av. Men 

Milošević fikk til slutt presset gjennom sin vilje. Dermed lå veien åpen for opphevelse, eller i 

hvert fall kraftig innskrenking, av autonomien til provinsene klar. Med solid støtte fra sine 

meningsfeller i Montenegro kontrollerte plutselig Milošević fire av åtte plasser i det føderale 

presidentrådet i Jugoslavia. Det ble for mye for de andre republikkene å godta. Serbia ble med 

ett altfor dominerende i forhold til de andre republikkene (LeBor 2002: 105-106). 

 Jeg vil nå ta for meg talene til Milošević i perioden fra etter sin opptreden i Kosovo 

Polje i april 1987 frem til den store talen ved 600-års jubileet for slaget på Gazimestan i juni 

1989, for å se hva han la vekt på i denne perioden. Hvilke temaer tok han opp, hvordan 

argumenterte han og er det mulig å identifisere en utvikling både retorisk og innholdsmessig i 

talene fra denne perioden? 

 

5.2 Hoveddel 
  

  

Det første tema jeg vil ta opp er Miloševićs forhold til nasjonalisme. Temaet blir 

naturlig aktualisert i Serbia og i det øvrige Jugoslavia på 80-tallet. Som vi har sett i tidligere 

taler tar han sterkt avstand fra nasjonalisme i alle dens ekstreme former, så også i denne 

perioden. Han erkjenner alle nasjoners rett til å identifisere sine nasjonale interesser innenfor 

multinasjonale stater som Jugoslavia, men dette må ikke gå på bekostning av fellesskapets 

interesser. I en tale ved åpningen av en slovensk kunstutstilling i Beograd i mai 1987 kommer 

han inn på nettopp dette: 

 

 47



U svakoj višenacionalnoj zajednici, pa prema tome i našoj, 
svaka nacija, pogotovu ako je dugo bila potlačena, nastoji da 
identifikuje svoj nacionalni interes, da nađe prostor  za svoj 
slobodan razvoj. To je logično. Ali pri tom treba imati u vidu 
razliku između te opravdane borbe za interese nacije od 
nacionalizma koji, zna se, ima u vidu samo sopstvene interese, 
potcenjuje i ponižava druge nacije i druge ljude (s.150) 
 

  
 Dette høres ut som en mann som snakker i Titos ånd. Likevel kan man ikke unngå å 

spekulere i om han sier dette for å rettferdiggjøre de endringer som skal komme i den serbiske 

lovgivningen. Det er lett å trekke paralleller mellom de han omtaler som nasjoner som i årevis 

har blitt undertrykt og det serbiske folk. Jeg tror ikke det er tilfeldig at han legger frem dette 

på den måten han gjør. Selv om åpningen av en kunstutstilling ikke umiddelbart synes å være 

det rette forumet, gjør han muligens dette for å rettferdiggjøre og også avdramatisere 

eventuelle forandringer som måtte komme i republikken Serbia. Han forsøker, som han selv 

sier, å skille mellom nasjonalisme og en nasjons rett til å ”identifikuje svoj nacionalnoj 

interes”. Det kan synes som om dette er å dra det vel langt, men i Miloševićs tilfelle skal vi se 

videre at det ikke er tatt ut av det blå: Vi kan se en klar tendens til at han fort stempler andres 

handlinger som nasjonalistiske, mens de handlinger han selv står bak, i følge ham selv ikke 

faller i samme kategori.  

 Man skulle kanskje tro at han kun tar oppgjør med nasjonalister i andre republikker og 

provinser, men så er ikke tilfelle. Ved flere tilfeller går han knallhardt ut mot de som utnytter 

serberne og montenegrinernes misnøye i Kosovo. I talen Kosovo – kada su u pitanju nepravda 

i poniženje, apeli za strpljenje zvuče licemerno fra juni 1987 vil han prøve å distansere seg fra 

identifisering med nasjonalistene: 

 

Mnogi u Jugoslaviji su s pravom zabrinuti i uznemireni zbog 
delovanja srpskih nacionalista koji zloupotrebljavaju opravdano 
nezadovoljstvo i gnev Srba i Crnogoraca na Kosovu […] (s.154) 
 

  
 Utsagnet viser at han selv ikke anser at han utnytter situasjonen. Han er selv en del av 

Partiet. En person som Miroslav Šoljević som hjalp Milošević å organisere mitinzi faller 

heller ikke han inn under definisjonen nasjonalist da han i 1987 også var medlem av Partiet. 

Šoljević går for øvrig ut og erklærer seg selv som nasjonalist i BBC-produksjonen The Death 

of Yugoslavia (BBC 1995). Milošević forsikrer likevel at Serbias kommunistparti tar 

problemet med nasjonalister på alvor, nå som tidligere. 
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Srpski komunisti i srpski narod nikada nisu imali razumevanja 
za svoje izdajnike. I danas se s gnušanjem pamte, i nove 
generacije opominju na četništvo kao najveću izdaju u istoriji 
srpskog naroda. Zato, svi u Jugoslaviji treba da znaju da, kao ni 
u ratu, ni danas, ni staro ni novo četništvo, ni stari ni novi 
nacionalizam u Srbiji neće proći (s.154) 
 

 Egentlig er det litt merkelig å se hvordan Milošević plasserer de serbiske 

kommunistene og det serbiske folk i samme kategori og sier at de aldri har hatt forståelse for 

sine izdajnici. I denne kategorien faller tsjetniker i følge partilederen. Med dette angriper han 

faktisk en stor del av den serbiske befolkningen under Den andre verdenskrig som faktisk var 

tilhengere av de kongetro tsjetnikene. Ved flere tilfeller hyller han det serbiske folk sine 

kamper for frihet for seg selv og andre opp i gjennom tidene, men denne nye arven tar han 

avstand fra. Hva gjelder ”novo četništvo” sikter Milošević til de nye nasjonalistiske kreftene 

som vokser frem i Serbia på 80-tallet. Ved å ta avstand fra disse kreftene, både under krigen 

og i ny tid, vil han markere seg som en rettroende kommunist. Men dette synes nok en gang å 

være en del av et dobbeltspill, nemlig å basere seg på støtte fra miljøer han offisielt tar 

avstand fra. 

 I et intervju med det serbiske tidsskriftet NIN fra juni 1988 som også er gjengitt i 

denne boken, svarer han følgende når han blir konfrontert med påstander om at serberne blir 

beskyldt for nasjonalisme: 

 
Borba za ekonomske, socijalne, političke i kulturne interese 
jedne nacije koja ne dovodi u pitanje interes i dostojanstveno 
drugih nacija nije nacionalizam, nego patriotizam. Naročito je 
tako u vreme krize (s. 233) 

 

 Når det gjelder mitinzi, så påstår jeg ikke at alt var et resultat av pur nasjonalisme. 

Men, en del av det var utvilsomt nettopp det. Likevel det virker som om Milošević nekter å 

akseptere at disse massebevegelsene kunne bli oppfattet som nasjonalistiske. Partilederen 

forklarer fremveksten av disse møtene som et resultat av at de lovnadene som ble fremmet på 

den niende kongressen til CK SKJ i juli 1987 om Kosovo, viste seg ikke å ha blitt 

gjennomført og folket hadde fått nok av å vente: 

 

Ovog leta je tom strpljenju došao kraj. Pre nešto više od godinu 
dana, na 9. sednici CK SKJ o Kosovu, utvrđeni su zadaci kako 
da se zaustavi kontrarevolucija i otklone njene posledice. 
Godinu dana posle toga, jula meseca ove godine, na Plenumu 
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CK SKJ razmatrano je ostvarivanje tih zadataka i ocenio je da 
oni nisu ostvareni (s. 257) 
 

Samtidig som han i ord tar avstand fra serbisk nasjonalisme så støtter han seg på den i 

det virkelige liv for å få bredest mulig støtte i sin kamp for makt. Milošević tviholder på sitt 

og strekker seg ikke lenger enn å kalle det for ”patriotizam”. Milošević støtter seg altså på 

nasjonalistene for å befeste sin posisjon, men holder stadig flagget høyt mot nasjonalisme, og 

også mot hat mellom folk. Slik sett kommer hans stadige advarsler mot dette i et litt merkelig 

lys. Det hele blir lite troverdig. Utsagn som tidligere i karrieren kunne ses på sympatiske og 

forsonende, kan vanskelig oppfattes som det etter hvert. Samtidig som han serverer 

overdrivelser og til dels løgner om tilstanden i Kosovo, oppfordrer han til fred og forsoning 

som i den ovennevnte talen fra juni 1987: 

 

Zato sada, na Kosovu, treba da povedemo zajedno još jednu 
bitku za izlazak iz krize, ali i izlazak iz mržnje, jer su, uveren 
sam, kriza i mržnja išle zajedno i jedna drugu hranile (s. 155) 

 

  Hvorvidt han selv var nasjonalist eller ikke blir et definisjonsspørsmål. Milošević 

forsøker å definere seg bort fra det. Ved å bruke de populistiske metodene han gjorde, og ved 

å gjøre seg bruk av støtte fra nasjonalister, blir det nærmest irrelevant hvorvidt han selv var 

nasjonalist eller ikke. Det skaper lite tillit å samarbeide med nasjonalister i det virkelige liv, 

samtidig som man i ord prøver å distansere seg fra dem. Nasjonalisme var likevel ikke det 

mange forbandt med Milošević i begynnelsen. Etter utpressingen av Ivan Stambolić og 

Dragiša Pavlović på den åttende kongressen i Det serbiske kommunistpartiet, var det flere 

som i hvert fall i utgangspunktet ikke var spesielt redde for Milošević. Kroaten Stipe Šuvar 

som i 1987 var sin republikks representant i det føderale presidentskapet, var glad kvitt 

Stambolić som blant mange gikk for å være en knallhard motstander i politikken. Milošević 

fryktet han ikke: 

 
Stambolić was the most feared politician on the Yugoslav scene, 
so the grey bureaucrat Milošević made us feel that we could 
control him. You must remember he was clearly not a nationalist 
– everything he did was in the name of Yugoslavia – and his 
argument that the Albanians were secessionists was basically 
right (Silber and Little 1995: 47) 
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 Jeg tror det er tvilsomt om Šuvar ville ha gitt den samme beskrivelsen av Milošević 

noen år senere. Det er som han selv sier sannsynligvis mer et resultat av at denne nye 

politikeren var et ubeskrevet blad. 

 

 Jedinstvo er stadig et begrep som dukker opp i talene hos Milošević. Dette er den 

viktigste forutsetningen for å komme ut av krisen. Jedinstvo i forhold til Det serbiske 

kommunistpartiet får etter hvert en spesiell betydning. I talen Odgovornost za Kosovo ne 

snose samo Albanci već i Srbi fra september 1987 er det hans motstanderne innad i Partiet 

som får høre det. Vedtatte bestemmelser og tiltak for å løse krisen i Kosovo blir ikke fulgt 

opp, og han er ute etter de som ikke gjør jobben sin. Dette er en del av den politikken som ble 

kalt diferenciacija og som i realiteten ikke var annet enn å presse ut motstandere fra Partiet. 

Etter hvert var det også mange ikke-lojale ledere og andre arbeidere som mistet jobbene sine i 

bedrifter. De som fikk sparken ble ofte erstattet av folk som stod på den riktige siden, altså 

Milošević-sympatisører (LeBor 2002: 101).  

Det har blitt skapt et politisk skille innad i Det serbiske kommunistpartiet i forhold til 

blant annet Kosovo. Milošević står på siden til ”hard-linerne” og tar i dette sitatet opp 

misnøyen som brer seg blant folk: 

 

Deo tog nezadovoljstva vidimo kroz sredstva javnog 
informisanja, nešto kroz svakodnevne kontakte sa ljudima. 
Nezadovoljstvu zbog lošeg stanja na Kosovu pridružilo se još 
jedno nezadovoljstvo – zbog nesprovodjenja principijelnih i 
jednoglasno prihvaćenih Zaključaka i zadataka CK SKJ i CK 
SK Srbije (s.162) 
 

 Dette sitatet er et tydelig tegn på at han ønsker utskiftninger, og utskiftningene 

kommer. Allerede i de påfølgende dagene på den etter hvert så kjente åttende kongressen i 

Det serbiske kommunistpartiet når hans linje frem. Og som tidligere nevnt blir noen av hans 

sterkeste motstandere der presset ut. Jedinstvo blir i denne sammenheng dermed knyttet til 

hvorvidt man er enig med Milošević eller ikke. Kun de som er enige i hans linje kan fortsatt 

bli med på laget. Dette illustreres tydelig i talen hans fra den åttende partikongressen i 

september 1987 med tittelen Raskid sa nejedinstvom u rukovodstvu Srbije: 

 

Da li će se kriza rešavati i kojom brzinom nije više stvar o kojoj  
sebi mogu dopustiti da diskutuju, pa čak i odlučuju, sami 
rukovodioci. O tome da kriza treba da se rešava i to što pre, 
odlučilo je članstvo Saveza komunista, odlučila je čitava naša 

 51



javnost. Na odgovornim i rukovodećim funkcijama mogu da 
budu samo oni koji su spremni i sposobni da odlučnost i 
raspoloženje čitave naše javnosti sprovedu u delo (s. 179) 

 

 I forhold til politikken i Kosovo mener han de gamle kommunistlederne har sviktet 

kapitalt. Han anklager dem for å ha sittet i ro da de burde ha handlet etter opprørene i 

provinsen i 1981: 

 

Apele za hladnom i mirnom glavom slušali smo kada je Kosovo 
u pitanju, na primer, šest godina. Ta politika se pokazala na delu 
kao potpuno pogrešna. Hladna glava, kao što se danas vidi, nije 
zaustavila nego podstakla silovanje, poniženje, iseljavanje 
(s.160) 

  

 
 I denne perioden ble Kosovo et tema som i større eller mindre grad dukket opp i 

nesten alle Miloševićs taler. Fra 1984 til juni 1986 ble ikke Kosovo nevnt som et problem hos 

Milošević i det hele tatt. Men fra juni 1986 aktualiserer han det stadig mer. Men som jeg har 

vært inne på før, er det ikke slik at det bare er partilederen som bidrar til aktualiseringen, men 

også media og samfunnet for øvrig. Likevel ser det ut til at han er den politikeren som i størst 

grad ser det finnes muligheter til å slå politisk mynt på dette. Det finnes mange eksempler på 

at han beskriver situasjonen for serbere og montenegrinere i Kosovo som kritisk. I en tale fra 

slutten på april i 1987 uttaler han blant annet følgende: 

 

Ovih godina se ovde događaju stvari koje se u civilizovanim 
zemljama sveta he događaju već nekoliko vekova. Siluju žene i 
decu, ponižavaju ljude, fizički maltretiraju (s. 147) 

  

Dette er ikke noe enestående eksempel på et sitat som må kunne karakteriseres som en 

overdrivelse. At vi må tilbake til middelalderen for å finne tilsvarende situasjon er intet 

mindre enn sterkt overdrevet. Milošević visste selvfølgelig dette. Men hvis man fremstiller 

ting som usannheter som sannheter lenge nok, begynner til slutt om ikke en selv, noen andre å 

tro på det.  

 Voldtekter kommer stadig vekk opp i beskrivelsen av situasjonen i Kosovo. Voldtekter 

av serbiske kvinner, og barn, som Milošević legger til, var omstridt. Man får en følelse i 

lesningen av hans taler av at dette foregikk stadig vekk. Det forekom voldtekter, men ved 

stadig å trekke frem dette bidrar dette til en oppfatning av at dette er normalen snarere enn 

unntaket. Ikke det at Milošević bare nevner det, men det blir snarere en karakteristikk og en 
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generell beskrivelse av tilstanden. Statistikk omkring voldtekter er ofte omstridt siden de som 

blir utsatt for overgrep ofte vil søke å unngå å fortelle om overgrep da det er forbundet med 

mye skam. Dermed blir også påliteligheten til statistikkene dårligere. Det finnes dog en 

undersøkelse som regnes for å være relativt pålitelig. Den ble gjennomført av Forum for 

Human Rights i 1990, og tok for seg forekomsten av nettopp inter-etniske voldtekter i Kosovo 

i perioden 1986 til 1988. Undersøkelsen ble gjennomført på bakgrunn av at det, som 

Milošević også er et bevis på, stadig dukket opp påstander om voldtekter. Undersøkelsen 

konkluderte med at inter-etniske voldtekter var relativt sjeldne. Noe mer presist sa den at ”the 

proportion of Albanians who perpetrate rape is less than their proportion in the total Yugoslav 

population” (Allcock 1998: 234). 

 I juli 1988, om lag et år etter den åttende kongressen i Det serbiske kommunistpartiet, 

i talen Jedinstvo nije uspostavljeno da bi u harmoniji protekli naši mandati, konstaterer han at 

en del positive ting har skjedd i Kosovo. Først og fremst peker han på viktigheten av at 

offentligheten har fått vite om sannheten i Kosovo, at SKJ på sin niende kongress satte 

Kosovo på dagsorden som en nasjonal sak, og til slutt at årsaken til krisen i Kosovo har blitt 

avmystifisert. Det han ikke er fornøyd med går på sikkerheten til serberne og 

montenegrinerne i provinsen: 

 

Ali ti rezultati – kako smo danas konstatovali – nalaze u senci 
činjenice da nije osigurana bezbednost ljudi i imovine koja će 
svim građana, a pre svega Srbima i Crnogoracima na Kosovu, 
omogućiti da žive bezbedno i spokojno. Zato je glavni zadatak 
na Kosovu u ovom trenutku da se obezbedi fizička  i pravna 
sigurnost građana. Najbolje je kada se ona može bezbediti 
političkim sredstvima. Ona međutim, u postojećoj situaciji nisu 
dovoljna (s.249) 
 

 Det er vanskelig å si seg uenig i at grunnleggende menneskerettigheter i et land må 

sikres for alle dets innbyggere og han argumenter her for at mer sikkerhetsstyrker må settes 

inn. Men på hvilket grunnlag mener han det er nødvendig med mer ordensmakt? Som i det 

foregående kapitlet kan det være interessant å se på kriminalstatistikken for perioden, denne 

gang for 1988-1989. Ikke slik å forstå at en statistikk gir et fullstendig bilde av situasjonen, 

men samtidig er materiale fra Statistički godišnjak SFRJ av det mer pålitelige man kan 

oppdrive fra denne perioden da det ble sådd tvil om sannferdigheten i mange av 

massemediene i republikken. Som i forrige kapittel finner jeg at det er en kategori der Kosovo 

skiller seg negativt ut på kriminalstatistikken. Ser vi på antall siktelser tatt ut i kategorien 

Protiv društvenog uređenja i bezbednosti SFRJ, altså Forbrytelser mot rikets sikkerhet, samlet 
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for 1988 og 1989 finner vi alarmerende resultater. Kosovo alene stod for 52,4 prosent av 

siktelsene i denne kategorien. Herunder faller det som i Jugoslavia ble karakterisert som 

kontrarevolusjonær aktivitet. Ser vi på andre kategorier er bildet et annet. Selv om statistikken 

ikke sier noe direkte om sikkerheten til bestemte folkegrupper i Kosovo er bildet av den 

generelle sikkerheten i provinsen svært lite alarmerende. Hvis vi tar for oss de samme 

kategoriene som i forrige kapittel, finner vi den samme tendensen som tidligere. I kategorien 

Forbrytelser mot liv og helse (Života i tela) er Kosovos andel for hele Jugoslavia på kun 3,4 

prosent i perioden. Forbrytelser mot eiendom (Imovine) holder seg også lavt med 2,7 prosent 

av det totale antall siktelser tatt ut i hele Jugoslavia i perioden. Når vi så vet at antallet 

mennesker i Kosovo i følge folketellingen i 1981 var 7,1 prosent av det totale antallet i 

Jugoslavia, gir dette et bilde av en provins hvor det generelle inntrykket er at nivået på 

kriminaliteten faktisk i alle kategorier er lavt sammenliknet med de andre republikkene, 

bortsett fra kategorien Forbrytelser mot rikets sikkerhet. Tar vi med at andelen av Kosovos 

befolkning i Jugoslavia som helhet hadde økt i årene fra 1981, taler dette sitt tydelige språk. 

Når Milošević sier at sikkerheten er dårlig for serbere og montenegrinere i provinsen trenger 

ikke dette være blank løgn, men ut i fra det statistiske materiale jeg har tilgang på kan det 

virke som om han svartmaler situasjonen vel mye.  

Hva gjelder Kosovos prosentandel for Forbrytelser mot rikets sikkerhet, sier Amnestys 

rapport fra 1988 at politiske fanger, som i stor grad var albanere, stort sett ble tiltalt i henhold 

til den føderale straffeloven paragraf 133, som handler om ”fiendtlig propaganda”, eller 

paragraf 136 som omhandler ”medvirkning til fiendtlig virksomhet”. Et eksempel som er 

trukket frem, er en albaner som i brevs form ”har hånet det jugoslaviske politiske system” 

(Amnesty International 1988: 205). Som vi ser skulle det etter en vestlig oppfatning ikke mye 

til for å bli tiltalt. Når det er sagt, var dette virkeligheten i den kommunistiske staten, ja store 

deler av den kommunistiske verden, og den gjaldt like mye for kroater, serbere og albanere og 

de øvrige nasjoner og nasjonaliteter i Jugoslavia.   

 Tallmaterialet går i retning av å støtte påstandene fra Milošević om 

”kontrarevolusjonær” virksomhet blant kosovoalbanerne. Når det gjelder forbrytelser for 

øvrig i provinsen kan det antydes at han har en tendens til å overdrive. 

 

I tidlige taler har Milošević vært opptatt av å fjerne byråkratiske og administrative 

stengsler som er til hinder for økonomisk utvikling og utvikling i samfunnet for øvrig. Denne 

tendensen holder seg også i denne perioden. Som jeg nevnte i innledningen gikk mange av 

parolene i de såkalte mitinzi på kritikk av byråkratiet. De lød blant annet ”Dole foteljaši” 
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(NIN 1988: 11). Foteljaši var et begrep som ble brukt om byråkrater som i henhold til 

kallenavnet antyder at de satt godt, og kanskje for godt, i sine stoler. Det blåste en ny politisk 

vind. Milošević går i januar 1988 i front i kritikken av den byråkratiske kulturen som 

Jugoslavia var svært preget av: 

 

Zato smatram da kad su u pitanju naši ciljevi, očuvanje tekovina 
revolucije i dalji uspešan socijalistički razvoj ne treba da se 
plašimo kritičkih mišljenja pa i radikalnih zahteva radnih ljudi 
građana, već se treba plašiti žilavog otpora birokratije koja je 
navikla da uvek bude po njenom, a koja će i u ovoj stvari 
pokazati da ne želi ništa da menja ili bar ne ništa bitno (s. 189) 
 

 Milošević fortsetter også som tidligere å snakke et språk som kan forveksles med en 

vestlig markedsøkonoms oppfatninger: 

 

Promene treba da, pre svega, obezbede funkcionisanje 
jedinstvenog jugoslovenskog tržišta kao i njegovu ravnopravnu 
dostupnost svim ekonomskim subjektima. Jedinstveno 
jugoslovensko tržište je prvi uslov za postojanje Jugoslavije kao 
jedinstvene zajednice i kao zavremene države. Ni jedna država u 
ovom vremenu, bila ona kapitalistička ili socijalistička, ne može 
ni da funkcioniše ni da se razvija bez jedinstvenog tržišta (s. 
190) 

 

 Igjen vil, i hvert fall hans motstandere spørre seg om dette virkelig var et uttrykk for 

vilje til markedsøkonomi eller bare nok et påskudd for å gjeninnføre en mer sentralistisk 

styring av staten Jugoslavia. 

 Som tidligere er også nødvendigheten av grunnlovsendringer av det mest presserende 

å få gjennomført. Serbias lovgivning må igjen gjelde for hele Serbia, ikke bare for Serbia uten 

provinsene. Dette uttaler han i juli 1988 bare noen få måneder før den de facto opphevelsen av 

provinsenes selvstyre blir gjennomført: 

 

Savez komunista Srbije i, mogu slobodno da kažem, radni ljudi i 
građani Srbije su snažno i ozbiljno mobilisani da se kosvoski 
problemi reše. Dobar deo tog rešenja vezan je za promene Ustav 
Srbije. Radi se o promenama koje će omogućiti Srbiji da se 
konstituše kao Republika i lišiti je pozicije u kojoj je nenadležna 
u bitnim državnim funkcijama, na delu svoje teritorije, čak i 
kada se na njemu dogodila kontrarevolucija (s. 254) 
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Her er det flere interessante poeng. Det første er at når han nevner lovendringer gjør 

han stort sett dette på bakgrunn av situasjonen i Kosovo, men nevner stort sett aldri 

Vojvodina. Om han har innsett det eller ikke, så ser han at det vil by på større problemer å 

oppheve Kosovos autonomi, kanskje er det derfor han understreker viktigheten av 

lovendringer for å få kontroll på situasjonen der. Dessuten er det Kosovo som på sommeren i 

1988 er på alles lepper i Serbia. Vojvodina kunne han ikke i samme grad trekke frem som en 

sak han kunne samle støtte på. Når det ikke kunne bli en fanesak, unnlot han også å 

kommentere det, slik enhver populist ville ha vurdert situasjonen og stemningen som i denne 

perioden rådet i republikken. 

Enda mer interessant er det faktum at Milošević i sin omtale av lovendringer ikke 

kommer inn på det problematiske som vil skje hvis autonomien blir opphevet. Han visste 

definitivt at balansen i Jugoslavia ville bli drastisk forrykket. Med kontroll over provinsene, 

som hadde egne representanter i det føderale presidentskapet, ville Serbia bli en for dominant 

aktør i forhold til de andre. Selv etter at opphevelsen av autonomien var et faktum nevner han 

ikke dette i noen taler, i hvert fall i denne boken, med ett eneste ord. Dermed blir taler hvor 

Milošević sier at Serbia ikke har ambisjoner om å være mer republikk enn noen andre (se kap. 

2) uttalelser som man til slutt ser ikke var sanne. Når vi så vet at Milošević har messet på 

dette temaet siden 1986 må han ha visst at dette ville bli vanskelig å forsvare overfor de andre 

republikkene og provinsene. Noe av ideen med Jugoslavia var organiseringen. Den var 

utarbeidet for å unngå at en eller flere av republikkene skulle bli for dominerende. Når vi i 

tillegg vet at SKS, med partipresidenten i spissen uttaler følgende i november 1988, er det 

ikke spesielt mystisk andre republikker følte seg truet: 

 

Savez komunista Srbije se zato zalaže za jačanje neophodnih 
jedinstvenih funkcija Federacije i u privrednom i u političkom 
smislu (s. 288) 

 

 Nok en gang høres det tilforlatelig ut, men på bakgrunn av det som skjedde i 

november-dagene fikk denne typen uttalelser mer styrke. Man kunne øyne et mønster i viljen 

til overføring av makt til føderalt nivå samtidig som man så at Serbia styrket sin stilling 

føderalt ved å oppheve autonomi, og renske unna Milošević-illojale i Montenegro og 

provinsene. Frykten for serbisk hegemoni ble etter hvert ikke bare noe som hang igjen siden 

Det første Jugoslavia, men frykten ble etter hvert reell når man så hvordan utviklingen gikk i 

føderasjonens mest folkerike republikk. Som om ikke det var nok, var det enda et par ting 

 56



som kunne bidra til å spre bekymring blant de andre republikkene. I et intervju med NIN i 

juni 1988 gjengitt i boken uttaler han følgende som indikerer støtte til sine tilhengere i JNA:  

 

Naša država odumre tamo gde ne treba, a i jača tamo gde ne 
treba. Na jednoj strani traži ukidanje armije, a ta bezbednosna, 
odbrambena funkcija je posledna koje država treba da se liši, 
pogotovu u uslovima kada se ceo svet organizovani u obliku 
država koje imaju pretenzije jedne na druge, i koje u cilju 
ostvarenja tih pretenzija raspolažu sve većim i jačim vojnim 
snagama (s. 230) 
 

 Med vissheten om at JNA hadde overvekt av serbiske offiserer og også hadde en 

føderal funksjon som skulle beskytte Jugoslavia mot ytre og indre fiender, var også dette et 

skremmeskudd for flere Milošević-tvilere. 

 Ingen av disse argumentene kan føres som bevis for det ene eller andre, men uttalelser 

kombinert med hendelser i virkeligheten får likevel et preg av at Milošević følger en 

utarbeidet slagplan om å få størst mulig makt, ikke bare i republikken Serbia, men også i 

Jugoslavia.  

 

 På samme tid som han allierer seg med, dog uten å innrømme det, med serbiske 

nasjonalister, snakker han fortsatt et ortodoks Tito-språk og hyller fortsatt Jugoslavias store 

landsfader. Han er skarp i kritikken av de som rører ved ikonet. I talen Budućnost će ipak biti 

lepa i nije tako daleko fra september 1987, omtaler han de som angriper den politiske 

helligdommen på denne måten. De han omtaler er det slovenske ungdomsbladet Mladina i 

Slovenia: 

 

Huliganski napad na Tito, koje smo mogli uočiti proteklih 
meseci, nisu sredstva političke borbe i oblik ispoljavanja 
mišljenja, već oblik inferiorne mržnje koja se ne sme dopustiti ni 
prema jednom čoveku, a pogotovu ne prema najvećoj ličnosti 
jugoslovenskih naroda (s. 168) 
 

 Her ser vi hvordan Milošević spiller på strenger for å få gehør hos generasjonen som 

hadde gode minner fra tiden under Tito, i foregående sitat så vi hvordan han spilte på støtten 

til de militære. Vi har også sett hvordan han har forsvart folket i gjennomføringen av sine 

mitinzi og derigjennom få støtte fra de brede lag av folket på saker som Kosovo og kritikken 

av byråkratiet. I det ser vi populisten Milošević som har forskjellige budskap til forskjellige 

publikum. Han appellerer til forskjellige grupper ved hjelp av ulik argumentasjon. Men vi ser 
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også hvordan han avfeier Mladina. De uttaler seg ikke i henhold til hans oppfatninger, og får 

dermed det glatte lag. På den ene siden forsvarer han altså folket til å ytre sin mening i 

mitinzi, men de samme spillereglene gjelder øyensynlig ikke for ungdommene i studentavisen 

i Slovenia. Deres skriverier blir avfeid som ”huliganski napad”. Hans prinsipper er som vi ser 

ikke spesielt sterke, men avhengig av den enkelte situasjon og hans personlige oppfatning av 

denne. 

 

 Språklig sett forsetter han på samme måte som i foregående perioder, og jeg klarer 

ikke å øyne noen særlig utvikling i denne perioden i forhold til ordvalg. Kompromissløshet 

fremvises i stort monn med hensyn til spesielt ”kontrarevolusjonen” og beskrivelsen av 

lidelsene til serberne og montenegrinerne i Kosovo-provinsen. Dette eksemplet er fra 

september 1988: 

 

Tačku i treba da stavimo. Ali tako što ćemo likvidirati 
kontrarevoluciju i teror nad Srba i Crnogorcima, a ne tako što 
ćemo žrtvama nasilja narediti da moraju da ćute i trpe nasilje (s. 
259) 
 

 Teror og nasilja er nok en gang svært sterke ord. Og dess mer han benytter seg av 

denne av denne typen ord, dess vanskeligere blir det å finne adekvate ord for å beskrive 

situasjoner som kanskje kunne kreve sterk ordbruk. Han har nærmest ingenting å gå på, og det 

går en inflasjon i bruk av sterke uttrykk. Dette sitatet beskriver godt hvilke krigstyper han ofte 

slenger rundt seg. Det virker som han beskriver en krigstilstand, men det er kanskje også 

poenget. Når det er sagt, har han en tendens til å bruke krigsretorikk i flere sammenhenger. En 

tale fra oktober 1988 viser nettopp dette. Her er det økonomi det er snakk om: 

 

A štednja treba da obuhvati sve u našem radu – od povećanja 
radne discipline do smanjenja i likvidiranja svih nepotrebnih 
troškova (s. 273) 
 

 ”Likvidiranje” er eksempel på ord som naturlig hører hjemme i andre sammenhenger, 

men Milošević har en hang til å bruke krigstyper i flere situasjoner enn det som synes 

naturlig. 

 En liten utvikling er dog mulig å finne i slutten perioden, og det er tendensen til å 

forsøke å samle nasjonen gjennom å peke på fiender, og gå i forsvarsposisjon for å 

rettferdiggjøre handlinger. På møtet over alle møter i Beograd 1988, når nasjonalismen i 
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Serbia etter min mening sitt foreløpige høydepunkt. Akkurat i denne passusen ser man ikke 

mye til reformatoren Milošević, men mer til hærføreren: 

 

 
Bitku za Kosovu mi ćemo dobiti bez obzira na prepreke koje 
nam se postavljaju u zemlji i van zemlje. U njih ubrajam i 
zbrkane zaključke, tajne sastanke, konfuzna saopštenja, 
kafanske pregovore, beslovesna tumačenja jugoslovenske 
stvarnosti po svetu, navodno dvomislene a u stvari neprijatelske 
izjave za štampu, pregršt malih i prljavih lukavstava da se bar 
umiru, ako ne može da uplaši, jedan u srci veliki narod. 
Pobedićemo, dakle, bes obzira što se i danas, kao nekad, protiv 
Srbije udružuju njeni neprijatelji van zemlje sa onima u zemlji. 
Njima poručujemo da uopšte nismo plašljivi, da u svaku bitku 
ulazimo s namerom da je dobijemo, da nepravedne i nepoštene 
bitke, na štetu drugih naroda, nikada nismo vodili (s. 275) 

  

 Her understrekes en styrken til det serbiske folk, et ”veliki narod”, bestående av 

rettroende, underforstått Milošević-lojale mennesker. Man er omringet av fiender både i og 

utenfor landets grenser, men det serbiske folk går alltid inn i ”bitka” med intensjon om å 

vinne. Det er ganske synlige undertoner i dette sitatet hvor han spiller på Kosovo-myten. Så 

lenge kampen er rettferdig går man uredd inn i den uten å tenke på hvilke følger den måtte få. 

Det underliggende er at enhver god serber må gå i kamp for Kosovo. For å illustrere dette 

velger jeg her å ta med inskripsjonen på monumentet på Kosovo Polje: 

 

Ko je Srbin i srpskoga roda 
A ne došo na boj na Kosovo 

He imao od srca poroda 
Ni muškoga ni devojačkoga 
Od ruke mu ništa ne rodilo 
Rujno vino ni pšenica bela 

Rđom kapo dok mu je kolena 
(Sveti Arhijereski Sinod 1989) 

 

5.3 Konklusjon 
 
  
 Sammenliknet med forrige kapittel ser vi at Milošević fortsetter den linjen han har lagt 

seg på. Jeg har forsøkt å vise hvordan han i stor grad distanserer seg i forhold til nasjonalisme. 

Han er utad i sine taler en sterk motstander av nasjonalisme, men bedriver samtidig en lefling 

med den mellom linjene, og også i handlinger med sine støttespillere. 
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 Han står fortsatt frem som en sterk tilhenger av Tito og avviser ethvert angrep som 

måtte komme mot den avdøde lederen. Men vi ser at Titos jedinstvo etter hvert får en 

merkelig klang. Jedinstvo blir knyttet opp mot enhet i Partiet og i samfunnet for øvrig. Det 

skapes en forståelse av at de som er for jedinstvo er de som er for Milošević, og de som ikke 

er for Milošević er samtidig mot jedinstvo. I forlengelsen av dette kom politikken som ble kalt 

diferencijacija. Den ble et redskap for å luke ut de som ikke var effektive nok, både i 

byråkrati og partiapparat, men samtidig for å luke ut motstandere som han meget gjerne kunne 

klare seg uten. 

 Kosovo-spørsmålet fortsetter å være hovedtema i denne perioden. Som jeg viste i 

forrige kapittel valgte han, til tross for spede muntlige forsøk på det motsatte, å henge seg på 

krisemaksimeringen av situasjonen i Kosovo. Disse argumentene ble brukt for å legitimere 

deployeringen av sikkerhetsstyrker i provinsen og dermed også sikre grepet politisk på 

provinsen. 

 Viktigheten av grunnlovendringer blir også et hovedtema i dette tidsrommet. Dette blir 

gjentatt stadig vekk og Milošević påstår at Serbia ikke vil være noe mer enn en republikk enn 

noen andre av de jugoslaviske republikkene. Problemet er som jeg har vært inne på at de ble 

det. Partilederen på sin side ser ikke på dette som noe problem og det står i skarp kontrast til 

det han selv sier. 

 Symptomatisk er også hans forsvar av folket, og ikke minst massemøtene. Han 

forsvarer det som folkets solklare rett til å si sin mening, i det minste så lenge deltagerne ytrer 

seg i samsvar med hans egen oppfatning. Hans motstanderes meningsytringer blir derimot 

karakterisert som blant annet huliganisam. 

 Verdt er også å merke seg hans stadige hentydninger til det serbiske folks storhet og 

historiske bravader. Han spiller stadig mer på en slags nasjonalromantisk retorikk, særlig i 

forhold til Kosovo. Her dreier det seg om å forsvare æren til forfedre og etterkommere for 

enhver pris. 
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6. Analyse av Slobodan Miloševićs tale på Kosovo Polje 28. 
juni 1989 
 
 

6.1 Innledning 
 
 
  Slobodan Milošević var på denne tiden Serbias sterke mann. Etter å ha presset ut sin 

tidligere kollega og støttespiller Ivan Stambolić, var han blitt leder for kommunistpartiet i 

Serbia allerede i september 1987. Den 8. mai 1989 skulle Milošević så bli valgt til president i 

Serbia av det serbiske parlamentet. Som president på det tidspunktet var det ikke unaturlig at 

det var nettopp han som skulle holde en tale ved 600-års jubileet for slaget ved Kosovo Polje. 

Stedet hvor monumentet for slaget står, heter for øvrig Gazimestan. Derfor vil man ofte finne 

dette navnet brukt i tillegg eller i stedet for navnet Kosovo Polje i forbindelse med denne 

talen. Den 28. mars 1989 ble Kosovos autonomi opphevet av det serbiske parlamentet i 

Beograd (Malcolm 1998: 344). I september 1989 vedtar så Serbia ved endringer i grunnloven 

opphevelsen av både Vojvodina og Kosovos autonomi. Det historiske faktum at Serbia i 

konstitusjonell forstand ble én enhet igjen i 1989 er viktig å ha i bakhodet ved en analyse av 

talen, rett og slett for å forstå innholdet og ordbruken bedre. 

Den 28. juni 1989 var det samlet omkring en million mennesker (Judah 2000a: 56), i 

all hovedsak serbere, for å feire og for å høre på talen til en person hadde slått seg opp politisk 

ved bruk av Kosovo-saken. Sett på bakgrunn av antall serbere bosatt i Kosovo, var antall 

serbere som var samlet til feiring formidabelt. I følge folketellingen i 1981 og 1991 lå antallet 

serbere på henholdsvis 209 498 og 195 301 (Judah 2000b: 345) i Kosovo. Dette viser at 

mobiliseringen i forkant av jubileet var enorm. Omkring 800 000 serbere fra andre deler av 

Jugoslavia, men også eksil-serbere fra andre deler av verden, hadde altså kommet til Kosovo 

Polje for å ta del i feiringen. Massemønstringer, eller såkalte mitinzi eller mitinzi istine, var for 

øvrig som vi har sett fra midten av 1988 slett ikke uvanlig, og Milošević og hans medhjelpere 

stablet på bena hundretusentalls mennesker ved ulike anledninger. Serbernes hylling av den 

serbiske presidenten nærmet seg tilstander som enkelte sammenliknet med mottakelsene Tito 

fikk på sin tid. 

 Men over til poenget med dette kapitlet. Hva var det egentlig Milošević sa i denne 

talen på Gazimestan? Var det en tale preget av nasjonalisme og stor-serbisme som mange 
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hevder, eller var det noe ganske annet? Jeg vil i det følgende ta for meg hovedbudskap og 

også komme inn på virkemidler han bruker i talen. Deretter vil jeg ta for meg påstander om og 

kommentarer til talen fra en del personer og organisasjoner og se hvorvidt det finnes grunnlag 

for disse dette i tekstmaterialet.  

Taleteksten har jeg fra et serbisk tidsskrift (NIN 2. juli 1989) og i en oversatt versjon 

på mikrofilm fra BBC fra en av deres tilstedeværende utsendinger (ICDSM 2002 URL) og i 

bokform (Krieger red. 2001: 10) (kildeoversikt for disse referansene gjenfinnes i 

primærkilder). Det viser seg at teksten fra de tre kildene ikke avviker nevneverdig 

innholdsmessig, og det burde således ikke noen grunn til å tvile på at det gjengitte innholdet i 

tekstene er det som faktisk ble sagt. I teksten fra mikrofilmen er det dog et par steder hvor 

reporteren ikke helt har hørt hva Milošević har sagt, men dette er som sagt detaljer. 

 

6.2 Hoveddel 
 
 
 Ved første gangs gjennomlesning av talen synes ikke dette å være en tale som preges 

av serbisk nasjonalisme, men la oss ta for oss bit for bit i en noe grundigere analyse. De første 

ordene jeg vil ta for meg er sloga og nesloga. Oversatt til norsk betyr ordparet henholdsvis 

enhet og splittelse. Disse ordene går igjen svært ofte i talen. Begrepet jedinstvo er som vi ser 

byttet ut i anledning festtalen, men betydningsmessig er det omtrent likt. Med det følgende 

sitatet forsøker han å fremstille serberne som ofre, ikke bare som ofre for andres handlinger, 

men kanskje først og fremst som ofre for indre splid og forræderi i den serbiske nasjonen:  

 

Nesloga i izdaja na Kosovu pratiće dalje srpski narod kao zla 
kob kroz čitavu njegovu istoriju   

 

Nesloga og izdaja nevner han først i forbindelse med slaget på Kosovo Polje. Det han 

her refererer til er en person som har blitt valgt ut til å være forræderen i forbindelse med 

slaget, nemlig Vuk Branković.  Grunnen til at jeg sier ”valgt ut til å være forræder” er at det 

ser ut til å være delte meninger om rollen til Branković under slaget. ”A Serbian monastic 

chronicle, written perhaps thirteen years after the battle, says rather hesitantly: ”I do not know 

what to say in truth about this, whether Lazar was betrayed by one of his own or whether 

God’s judgement was fulfilled” ” (Malcolm 1998: 65). En annen forklaring som en katalansk 

forfatter skal ha plukket opp noen år etter slaget antyder at: ”[…] Lazar’s son son-in-law (Vuk 
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Branković) not for a conspiratorial act of treachery, but simply for abandoning the field after 

Lazar had been killed: “he returned to his territory to be a lord” ” (Malcolm 1998: 65). Den 

første skriftlige kilden som antyder at Branković var en forræder kommer fra en historiebok 

fra 1601 av en munk ved navn Mavro Orbini fra datidens Ragusa. Han antyder at Branković 

hadde hemmelige forhandlinger med tyrkerne før slaget (Malcolm 1998: 66). Som Malcolm 

også sier, var altså denne kilden fra over 200 år etter at slaget fant sted og den var i tillegg 

preget av en folkediktningstradisjon. Dette knippet av kilder er bare et lite utvalg som sier noe 

om Brankovićs rolle under slaget. Jeg kan vanskelig ta stilling til om den ene er mer troverdig 

enn den andre. Det som er interessant er dog at det finnes mange kilder, men det er ikke slik at 

alle går i samme retning. Hvorvidt det er sant eller ikke at det fantes en forræder på 

slagmarken er i denne oppgaven også noe underordnet. Poenget her er, myte eller ei, at 

Branković har blitt stående i serbisk tradisjon og folkediktning som en forræder, kanskje den 

mest kjente av alle. Milošević bruker denne myten for det den er verdt i talen. Selv om det 

historisk sett er omdiskutert om Branković var en forræder, fremlegger presidenten denne 

hendelsen/myten som et faktum selv om han i forkant har sagt følgende: ”Danas je teško reći 

šta je u Kosvskog bici istorijska istina, a šta legenda”. Slik holder han legenden levende. 

 Den andre hendelsen Milošević knytter nesloga til er Den andre verdenskrig:  

 

I u poslednjem ratu ta nesloga i ta izdaja uvele su srpski narod i 
Srbiju u agoniju čije su posledice u istorijskom i moralnom 
smislu prevazilazile fašističku agresiju   

 

I forbindelse med slaget på Kosovo Polje er det relativt lett å identifisere hvem eller 

hva som i følge Milošević stod for forræderiet. Når han så nevner nesloga i forbindelse med 

Den andre verdenskrig er det vanskeligere å peke ut en spesiell person eller hendelse. Jeg 

antar at han sikter til splittelsen av det serbiske folket. Det er denne splittelsen den kjente 

forfatteren, vitenskapsakademimedlemmet og politikeren Dobrica Ćosić skriver om i sin bok 

Deobe fra 1961 (Ćosić 1961). Det serbiske folket ble delt mellom henholdsvis tsjetniker og 

partisanere. Tsjetnikene var en kongetro bevegelse under ledelse av Draža Mihailović og 

kjempet for et Stor-Serbia. Partisanene var en kommunistisk motstandsbevegelse under 

ledelse av kommunistpartiets generalsekretær Josip Broz, bedre kjent som Tito, som var 

dekknavnet hans under krigen. Selv om tsjetniker og partisanene i en initial fase av krigen 

hadde samarbeidsmøter om motstandskampen, kom det til brudd og etter hvert ble de bitre 

fiender. Tsjetnikene skulle komme til å samarbeide med qusling-regjeringen i Serbia, og 

okkupasjonsmaktene i andre deler av Jugoslavia for å nedkjempe de kommunistiske 
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partisanene. Med serbere på hver side skulle dette komme til å sette dype spor i den serbiske 

befolkningen. Etter krigen ble det veldig tydelig hvem som var på taper – og vinnersiden. Tito 

ble eneveldig president i Jugoslavia, mens tsjetniklederen Draža Mihailović i 1946 ble dømt 

til døden for landsforræderi (Mønnesland 1995: 190-196). 

 Ved opprettelsen av det kommunistiske Jugoslavia etter Den andre verdenskrig mener 

Milošević at det serbiske lederskapet var for svake og delte og således representanter for den 

nesloga som hadde plaget nasjonen gjennom århundrer. Dette er det tredje eksemplet på 

nesloga han trekker frem:  

 

Pa i kasnije kada je formirana socijalistička Jugoslavija, srpski 
vrh je u toj novoj zemlji ostao podeljen, sklon kompromisima na 
štetu sopstvenog naroda. Ustupke koje su mnogi srpski 
rukovodioci pravili na račun ovog naroda, ni istorijski, ni 
etnički, ne bi mogao da prihvati ni jedan narod na svetu  

 

Ved opprettelsen av den nye staten etter krigen i 1945, var det mange serbere som 

følte at det ble gjort urett overfor dem. ”Nasjonalistiske serbere følte den nye føderale 

strukturen som en vingestekking av Serbia. For det første ble opprettet tre ”nye” nasjoner, 

makedonere, montenegrinere, og noe senere, muslimer, som før krigen hadde blitt ansett som 

serbere. Dessuten ble det opprettet to autonome provinser innenfor republikken Serbia, 

Vojvodina og Kosovo, som reduserte det ”egentlige” Serbia til stort sett grensene fra før 1912 

(Mønnesland 1995: 203). 

 I alle tre av disse tilfellene peker den serbiske presidenten på hvordan nasjonens 

lederskap har utført sine plikter på en dårlig måte. En måte som ikke har gagnet nasjonen. 

Han forsøker å vise, og overbevise, hvordan nasjonens ledelse tidligere ikke har vært tro mot 

sitt folk, men utvist dårlig dømmekraft med den konsekvens at det serbiske folk har blitt ført 

ut i elendighet: 

 

 Nesloga srpskih političara unazađivala je Srbiju, a njihova 
inferiornost ponižavala je Srbiju. Tako je bilo decenijama, 
godinama. Evo nas danas na polju Kosovu da kažemo – da više 
nije tako 

 

 Han sier at nesloga er hendelser som hører fortiden til. Det han impliserer er at 

Serbias lederskap har blitt nytt, sterkere og villige til å gå i bresjen for serbernes rettigheter. 

Dette mener han å kunne si med god samvittighet fordi han tidligere det året som nevnt har 

gjort Serbia til en hel stat igjen i konstitusjonell forstand. 
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 Det motsatte av nesloga er sloga, og det er nettopp dette siste ordet Milošević er 

veldig opptatt av i av talen sin som en kontrast til nesloga:  

 

Srbija je danas jedinstvena, ravnopravna sa drugim republikama 
i spremna da učini sve da poboljša materijalni i društveni život 
svih svojih građana. Ako bude sloge, saradnje i ozbiljnosti, ona 
će to uspeti” og ” […] će sloga u Srbiju omogućiti prosperiteti 
srpskom narodu i Srbiji i svakom njenom građaninu, bez obzira 
na nacionalnu ili versku pripadnost  

 

Han fremstiller sloga som en forutsetning for Serbias fremgang og ordet blir i talen et 

slags gjennomgående mantra. 

 Sloga og heltemot, som en kontrast til nesloga og svik blir på dramatisk vis helt først i 

talen knyttet til den store helten i slaget på Kosovo Polje i 1389, nemlig Miloš Obilić, hvis 

etternavn sannsynligvis egentlig var Kobilić. En rekke kilder (Malcolm 1998: 68-75) forteller 

på ulike måter hvordan drapet på den ottomanske sultanen Murat ble gjennomført. Det som 

har blitt stående i den serbiske folketradisjonen er at Miloš tok livet av sultanen på heltemodig 

vis. Dette står i skarp kontrast til Vuk Branković som er forræderen i folkevisene og det 

serbiske folks bevissthet. 

 Hvordan skal man tolke denne understrekingen og viktigheten av sloga? Den kan 

utvilsomt tolkes på forskjellige måter. Hvis man i utgangspunktet er positivt innstilt til 

innholdet i talen, vil man høyst sannsynlig se på det som noe positivt. Det at alle innbyggerne 

i et land må dra i samme retning, stå på for hverandre og for fellesskapet er gode verdier. Men 

ordet, og understrekingen av det, kan også sees på som svært negativt. Dersom det er slik at 

sloga betyr at man for enhver pris skal stå i sammen og ikke har lov til å komme med kritiske 

bemerkninger eller endog å protestere mot utviklingen samfunnet er inne i, vil det av de fleste 

bli oppfattet som heller negativt. Presidenten angriper ingen spesielle grupper direkte, bortsett 

fra det serbiske lederskapet, i talen. Men selv om han ikke gjør det, kunne det og kan det 

oppfattes fra kosovoalbanernes side som et angrep på dem som han har hatt for vane i noen av 

de tidligere talene. Hadde kosovoalbanerne stått for en irredentisme og izdaja slik under tiden 

i Jugoslavia og Serbia at det var på tide å innskrenke deres rettigheter? Var det derfor Serbia 

inndro selvstyrerettighetene til provinsen? Er det i realiteten også kosovoalbanerne Milošević 

har i tankene når han snakker om svik og splittelse? Nok en gang blir dette spekulasjoner, 

men det er slett ikke umulig å tolke presidenten på denne måten. Men skal vi holde oss til det 

presidenten faktisk sa så angrep han ikke albanerne direkte.  
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 Hvilke andre karakteristika finner man så i talen? Det første jeg vil trekke frem er 

talens inkluderende karakter: 

 

 U Srbiju nikada nisu živeli samo Srbi. Danas u njoj, više nego 
pre, žive i građani drugih naroda i narodnosti. To nije hendikep 
za Srbiju. Iskreno sam uveren da je to njena prednost 
 

  Her er det ingen som blir holdt utenfor, men alle inkluderes i fellesskapet. Det er ikke 

første gang vi ser forsøk på forsoning. Men i fortsettelsen av dette kommer han inn på 

problemer som har rammet Jugoslavia på flere områder, det være seg kulturelt, sosialt, 

religiøst og annet. Det mest dramatiske problem som rammer multikulturelle samfunn, og 

som har rammet Jugoslavia, er nasjonalitetsproblematikk, mener Milošević: 

 

 Otkada postoje višenacionalne zajednice, njihova slaba tačka su 
odnosi koji se između različitih nacija uspostavljaju. Kao mač 
nad njihovim glavama, prisutna je neprekidna pretnja da se 
jednog dana pokrene pitanje ugroženosti jedne nacije od drugih i 
time pokrene talas sumnji, optužbi i netrpeljivosti koji po 
pravilu raste i teško se zaustavlja 

 

Nøkkelen er å løse problemene knyttet til dette. Derigjennom vil det bli lettere å løse 

de andre problemene som rammer en multikulturell nasjon som Jugoslavia. Milošević 

kommer ikke i stor grad inn på detaljer i talen sin og derfor kommer han heller ikke med 

spesielt detaljerte løsninger på hvordan Jugoslavia og Serbia skal hanskes med sine 

problemer, men fremholder edle verdier som gjensidig harmoni og solidaritet mellom 

mennesker. Men dette er i større grad en festtale en mange av de andre talene og derfor 

unngår han den tunge politiske argumentasjonen. 

 Et annet poeng Milošević trekker frem er rollen Serbia har spilt som frigjører, ikke 

bare for sin egen del, men også for andre:  

 

Pogotovo što Srbi kroz čitavu svoju istoriju nisu nikada osvajali 
i eksploatisali druge. Njihovo nacionalno i istorijsko biće kroz 
čitavu istoriju i kroz dva svetska rata kao i danas je – 
oslobodilačko. Oslobađali su večito sebe i, kada su bili u prilici, 
pomagali su drugima da se oslobode. 

 

Disse påstander er det umulig å karakterisere som enten sanne eller usanne. Han har 

blant annet rett i at Serbia etter hvert frigjorde seg selv fra tyrker-åket på 1800-tallet, men 

mange albanerne i Kosovo vil sikkert si seg uenige i at serberne aldri har utnyttet andre med 
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tanke på at Kosovo ble innlemmet i Serbia og Jugoslavia etter andre verdenskrig til tross for 

at det ble luftet tanker fra Edvard Kardelj om at Kosovo burde innlemmes i Albania (Malcolm 

1998: 315). Så denne delen av talen må kunne karakteriseres å være noe sjåvinistisk. Men ved 

å unngå å komme inn på for mye detaljer kan heller ikke Milošević i så stor grad bli tatt eller 

kritisert på faktafeil og han maler derfor heller, muligens bevisst, med bred pensel og med 

store ord. 

 Ettersom talens festkarakter avviker en del fra hans politiske taler i Godine raspleta, er 

det ikke så mye kommunistisk retorikk som vi har sett ellers, men eksempler finnes det 

likevel. Så selv om kommunisten er i ferd med å miste makten i Øst-Europa på dette 

tidspunktet, viser Milošević at han fortsatt står på kommunistisk ideologisk grunn. Den siste 

kongressen i SKJ blir ikke avholdt før i januar 1990. Dette sitatet er et godt eksempel: 

”Socijalizam kao progresivno i pravedno demokratsko društvo pogotovo ne bi smelo da 

popusti da se ljudi dele nacionalno i verski”.  

 Et punkt i talen som har vært gjenstand for stor diskusjon er følgende:  

 

Šest vekova kasnije, danas, opet smo u bitkama, i pred bitkama. 
One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene. Ali bez 
obzira kakve da su, bitke se ne mogu dobiti bez odlučnosti, 
hrabrosti i požrtvovanosti. Bez tih dobrih osobina koje su onda 
davno bile prisutne na polju Kosovu. Naša glavna bitka danas 
odnosi se na ostvarenje ekonomskog, političkog, kulturnog i 
uopšte društvenog prosperiteta 

 

  Hva er det Milošević her sier? Han sier at Serbia kan stå foran slag. De er ikke 

væpnede slag, men det kan ikke utelukkes. Dette er det eneste stedet i talen hvor presidenten 

kommer inn på muligheten for væpnede konfrontasjoner. Det kan likevel knapt kalles noen 

direkte trussel. Men hvis han med dette mente å true, gjorde han det på en taktisk smart måte. 

Det er en selvfølge at han ikke ville kunne ha truet noen ved å si det rett ut i en slik tale. 

Mannen var smartere enn som så. Man må huske på at Jugoslavia i juni 1989 fortsatt var en 

realitet. Milošević ville på en dag som denne ikke fremstå som en krigshisser når han visste at 

presseoppslutningen også fra internasjonal presse var omfattende. Ved å fremføre det på 

denne måten burde han ha visst at det kunne avstedkomme reaksjoner. Men som han selv 

understreker skal de viktigste slagene i dag utkjempes på det økonomiske, politiske og 

kulturelle – ikke på slagmarken.  
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I forhold til min tekstuelle analyse og tolkning av talen er det interessant å forsøke å 

finne ut av på hvilken måte andre har tolket den. Denne talen skiller seg i så måte ut fra de 

andre talene jeg har analysert. Det finnes ingen andre taler hos Milošević som har blitt mer 

diskutert og analysert enn nettopp denne. Jeg vil derfor i det følgende tar for meg noen utsagn 

om og tolkninger av talen fra ulike personer og organisasjoner og forsøke å finne ut av 

hvorvidt det er et rimelig grunnlag for disse tolkningene i teksten. 

En tilstedeværende ved talen, Fader Sava ved Visoki Dečani uttalte følgende om sin 

opplevelse i etterkant:  

 

In the late eighties we felt the national change and thought it 
would be a good thing. But I was at Gazimestan in 1989 and 
then I saw it was the wrong way. We thought he would come to 
(the church of) Gračanica to bow down to the ideals of the past, 
the good, the spiritual, moral traditions, but he did not. He 
appeared like an antique god by helicopter. I saw at that moment 
the change was going in the wrong direction (Judah 2000b: 164) 
 

Fader Sava går ikke her inn og kommenterer talen direkte, men prøver heller å 

formidle stemningen som rådet og en beskrivelse av Milošević. Selvsagt er dette en personlig 

oppfatning fra Fader Sava sin side, men like fullt en beskrivelse det er verdt å ta med seg. 

Man kan godt lese talen til presidenten og tolke den ut i fra det som står skrevet, men da 

mangler nettopp dette momentet med stemningen rundt og rammebetingelsene. Den kan man 

vanskelig få tilgang til hvis man bare har en ren tekst å forholde seg til. Det å få en 

beskrivelse av en førstehåndskilde er således etter min oppfatning verdifullt. Fader Sava er 

bare en stemme, og ikke nødvendigvis representativ for oppfatningen av situasjonen og talen, 

men jeg velger likevel å ha den med i fremstillingen. 

 Den andre kommentaren jeg vil ta for meg, er tidligere utenriksminister i 

Storbritannia Robin Cook i en appell han holdt til det serbiske folk på Vidovdan den 28. juni 

1999, ti år etter 600-års jubileet og talen til Milošević. Det bør her anføres at på det tidspunkt 

Cook holdt denne appellen, hadde FNs sikkerhetsresolusjon 1244 blitt godkjent den 10. juni 

1999. Britiske og russiske tropper hadde rykket inn i Kosovo og NATO-bombingen av 

Jugoslavia var avsluttet (Judah 2000: 331). Cook begynner appellen som følger:  

 

Ten years ago today, Slobodan Milošević, then a senior official 
of the Serbian Communist Party, visited Kosovo Polje. It was 
the site of Serbia’s famous defeat by the Turks in 1389. 
Elsewhere in Europe at that time, the great debate was about 
Glasnost and Perestroika and the end of one-party rule. But 

 68



Milošević used this important anniversary not to give a message 
of hope and reform. Instead, he threatened force to deal with 
Yugoslavia’s internal political difficulties. Doing so thereby 
launched his personal agenda of power and ethnic hatred under 
the cloak of nationalism (Cook 1999 URL) 
  

Det kan være vanskelig å følge Cooks vurdering av talen her. Som jeg har vært inne på 

er det egentlig kun ett sted i talen hvor Milošević antyder at det kan komme til væpnede 

konfrontasjoner. Slik jeg leser talen er ikke det at han truer med makt som er det mest 

fremtredende, men den ene passusen hvor presidenten sier at ”[…] opet smo u bitkama, i pred 

bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene” kan selvfølgelig tolkes slik. 

Likevel tror jeg at Cooks beskrivelse av talen kommer i etterpåklokskapens lys, etter at vi vet 

hva som skjedde i Jugoslavia på 90-tallet. Nettopp det at Cook i 1999 visste hva som hadde 

skjedd på 90-tallet tok han som et bevis på at det som kunne tolkes som trusler om maktbruk i 

talen fra 1989 var reelt, og en del av en plan Milošević hadde staket ut. Dette kan være sant, 

men ikke nødvendigvis. På det tidspunkt talen ble holdt var det fortsatt slik at Jugoslavia var 

en føderasjon og Berlinmuren falt ikke før i november samme år. Milošević kunne rett og slett 

ikke forutse hva som kom til å skje med resten av Øst-Europa og heller ikke hvordan noen av 

de jugoslaviske republikkene ville bryte ut. Cook karakteristikk av talen bærer preg av 

etterpåklokskap, så isolert sett mener jeg karakteristikken er overdrevet. Legger vi til grunn de 

andre talene og hva som faktisk skjedde i hele perioden fra 1984-1989, kan beskrivelsen 

likevel forsvares. 

En liknende tolkning som utenriksminister Cook kommer avisen The Economist med 

om lag ti år etter at talen ble holdt: ”It was a stirringly virulent nationalist speech he made in 

Kosovo, in 1989, harking back to the Serb Prince Lazar’s suicidally brave battle against the 

Turks a mere six hundred years ago […]” (Economist 1999). I forhold til min analyse av talen 

kan jeg vanskelig være helt enig i den karakteristikken. Den var utvilsomt nasjonalistisk, men 

virulent, altså hatsk, er etter min oppfatning å overdrive. Den var nasjonalistisk i den forstand 

at den hyllet den serbiske nasjonen i forbindelse med 600-års jubileet, noe som ikke var 

unaturlig. Kanskje hadde den undertoner av en mer dunkel nasjonalisme, men den er etter min 

mening ikke så lett å påvise at talen skal kunne gis en helhetlig karakteristikk som The 

Economist gjør. I likhet med Cooks kommentar virker denne karakteristikken noe farget av 

krigene på Balkan i løpet av 90-tallet. 

En samtidig kommentar fra den britiske avisen Independent sine reportere i den 29. 

juni i 1989 viser at oppfatningen av talen i samtiden i hvert fall ikke var entydig i sin dom av 
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den og ikke helt på linje med Cook og The Economist sin kommentar ti år senere. 

Journalistene fra The Independent skriver blant annet følgende:  

 

 The climax of the two years of Serbian national awakening he 
has led – the 600th anniversary of the Battle of Kosovo Polje – 
brought an unexpectedly conciliatory speech. The Serbian 
President made not one aggressive reference to “Albanian 
counter-revolutionaries” in Kosovo province. Instead, he talked 
of mutual tolerance, “building a rich and democratic society” 
and ending the discord which had, he said, led to Serbia’s defeat 
here by the Turks six centuries ago (Steen og Tanner 1989)  
 

Ser vi på våre egne avisers omtale av talen er også de av den oppfattelsen at Slobodan 

Milošević i hvert fall ikke denne gang går til angrep på albanerne i provinsen. Aftenpostens 

Øst-Europa korrespondent skriver:  

 

Milosevic ankom Trostefeltet i helikopter, og holdt som vanlig 
en oppildnende tale, men denne gang uten å komme med noen 
utfall mot albanerne, som utgjør 90 prosent av befolkningen i 
Kosovoprovinsen. Milosevic brukte slaget som tsar Lazar tapte 
for 600 år siden til å kritisere Serbias indresplittelse i tidligere 
tider, og roste samtidig seg selv som mannen som nå har 
gjenopprettet den serbiske republikkens "nasjonale og åndelige 
integritet". Han understreket flere ganger at en forutsetning for 
at Jugoslavia skal kunne slå inn på "den moderne sivilisasjons 
vei", er at alle befolkningsgrupper nyder godt av like rettigheter 
(Savik 1989) 
 

Nå er ikke disse sistnevnte tolkningene av på noen måte noe representativt utvalg av 

tolkninger. Likevel antyder de utsendte reporterne fra The Independent og Aftenposten sine 

samtidige rapporter at tolkningen av talen har blitt noe farget av tiden hvis vi sammenlikner 

med Robin Cook og The Economist sine uttalelser omtrent ti år etter at talen ble holdt.  

Spørsmålet er hvorvidt det er lov å se på en slik festtale isolert sett for å skape seg et bilde av 

politikeren og maktmennesket Milošević. 

  

  

Konklusjon 
 
 
 Denne talen, kanskje den mest kjente av alle Miloševićs taler, er egentlig ikke direkte 

sammenliknbare med de andre talene jeg har analysert i oppgaven. Men med tanke på 
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publisiteten og omtalen den har fått, følte jeg at det var riktig å ta den med. Talen bærer preg 

av å være en festtale og det er ikke en tale hvor han som i mange andre taler går inn og tar opp 

konkrete problemstillinger i samme grad. 

 Det første man biter seg merke i etter å ha lest talen er hvordan han har byttet ut 

jedinstvo med sloga. I motsetning til tidligere bruker han dette ordet helt konsekvent. 

Jedinstvo og sloga har omtrent sammen betydning, men jedinstvo var veldig knyttet til Tito 

sin person. Sloga kunne Milošević i større grad gjøre til sitt begrep som en ny maktperson, ja 

kanskje endog en ny Tito i Jugoslavia. Sloga er hva han krever og hva han mener er 

nødvendig for et fremgangsrikt Serbia. Nettopp denne nødvendige enheten er det som har 

gjort at Serbia nok en gang er samlet.  

 Han tar et oppgjør med tidligere mangel på enhet i hos det serbiske lederskap og også 

hos det serbiske folk, spesielt under Den andre verdenskrig. Men det er noe som på den dagen 

i 1989 var et tilbakelagt kapittel. Serbia hadde fridd seg fra underdanighet og redsel fra dets 

politikere, redsel for å kreve sin rett.  

 For øvrig spiller talen på det serbiske folks storhet, som i følge Milošević, på tross av 

sin styrke aldri har utnyttet dette til egen fordel, men heller har spilt rollen som frigjører og 

beskytter av hele Europa. 

 Uten i ord å gå til angrep på albanerne i Kosovo en eneste gang er talen preget av 

forsoning og inkludering. Men nå hadde også Milošević oppnådd en del av det han ville med 

agitasjonen mot albanerne, nemlig å gjennomføre opphevelsen av Kosovos, og Vojvodinas, 

autonomi. Den politiske makten over provinsene var sikret. 

 Isolert sett er ikke denne talen er uttrykk for aggressiv nasjonalisme, men sett i 

sammenheng med de andre talene danner den et hele som gjør at den kommer i et annet lys. 

Den utgjør på mange måter en avslutning på en ferd mot å gjøre Serbia til den desidert mest 

dominante republikken, og Milošević til den utvilsomt mektigste politikeren i Jugoslavia. En 

tale i forsoningens og forståelsens tegn ja vel, men den ble holdt i etterkant av et foreløpig fait 

accompli. 
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7. Mot oppløsning 
 

 

7.1 Innledning  
 
 
 

Året 1989 skulle bli et år som førte med seg store omveltninger i Europa. Den 

verdensorden som hadde utviklet seg etter Den andre verdenskrig var i ferd med å gå i 

oppløsning. Landene i Øst-Europa var på vei ut av Sovjetunionens dominans og 

kommunismen som ideologi fikk seg et kraftig skudd for baugen. Det beste symbolet på den 

kalde krigen i Europa var Berlin-muren. Den ble åpnet 9. november 1989 av øst-tyske 

myndigheter og den endelige gjenforeningen av de to tyske statene lå bare et knapt år frem i 

tid. Per desember 1989 hadde kommunistene mistet makten i Øst-Tyskland, Polen og Ungarn 

og de andre skulle følge i rask rekkefølge på våren 1990. Selv om flere av kommunistene 

mistet sin monopolsituasjon på makt var det ennå tidlig, og mange av kommunistpartiene 

skiftet simpelthen navn ved de nye valgene, mens politikken og apparatet i mange tilfeller 

forble relativt uforandret. Men uansett var det en ustoppelig bølge som hadde startet 

(Palmowski 2003: 241). 

Hvor stod så Milošević i denne perioden? Jugoslavia knaket også i 

sammenføyningene, men hvordan kom det til uttrykk i talene? Jeg vil i det følgende ta for 

meg talen Veliki dani Srbije han holdt på den ellevte partikongressen i Det serbiske 

kommunistpartiet som ble holdt den 17. desember 1989 som stod gjengitt i avisen Politika 

dagen derpå (Politika 1989). Deretter vil jeg avslutningsvis kort kommentere en 

avslutningstale Milošević holdt ved en SPS-konferanse i januar 1990.  

 

7.2 Hoveddel 

 

 

En del av poenget med denne kongressen var å velge ny sentralkomité til Serbias 

kommunistparti, men også delegater til den 14. ekstraordinære kongressen i SKJ som skulle 

finne sted i januar 1990. Dessuten skulle det serbiske partiet diskutere hvordan de kunne bidra 
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til løsninger for Jugoslavia. Bakgrunnen for den ekstraordinære kongressen i januar var de 

hendelser som hadde funnet sted i Europa og i Jugoslavia i den senere tid. 

 Likevel er det ikke de hendelsene som foregår i Øst-Europa eller Jugoslavia i vid 

forstand som opptar Milošević i denne avslutningstalen ved kongressen. Det er Serbia og 

landets økonomiske reformer som er det viktigste: 

 

Celovit program reforme je već počeo da se ostvaruje i narodne 
(sic) četiri godine treba da proteknu u znaku njegove realizacije 
 

 Her snakker Milošević om Serbia spesielt og nevner ikke overhode de forsøk på 

reformer som Jugoslavias statsminister Ante Marković hadde iverksatt. Tilsynelatende hadde 

Milošević en meningsfelle i Marković i forbindelse med reformeringen av det økonomiske 

systemet. Men i følge LeBor var ikke Milošević spesielt interessert, selv om mange av de 

reformene Marković var i gang med å gjennomføre minnet om de reformer som Milošević 

hadde promotert i sin reformkommisjon hvor han selv var president. LeBor skriver som 

følger:  

 

By autumn 1989 Milošević had abandoned modernization for 
nationalism. For the Serbian leader a healthy economy, freedom, 
human rights and democracy would be an absolute disaster. 
Milošević knew he would never be able to retain power in a 
modern Yugoslavia of six republics that peacefully co-existed. 
Ante Marković had to be stopped (LeBor 2002: 131) 
  

Marković var svært markedsorientert og sa at ideologi ikke var viktig, men det var 

derimot økonomi. Til tross for det LeBor skriver i boken at Milošević hadde forlatt 

modernisering til fordel for nasjonalisme, gir likevel Milošević uttrykk for at økonomi er det 

viktige, men er ganske vag i sin omtale: 

 

Mislim da izražavam raspoloženje delegata ovog kongresa, ali i 
najšire javnosti u Srbiji, kad kažem da centar te društvene 
reforme treba da bude ekonomska reforma odnosno 
poboljšavanje ličnog i društvenog standarda 
 

 Standardhevningen skal i det minste komme folket og samfunnet til gode. Det var jo 

folket Milošević ga seg ut for å kjempe for. Dessuten var hele prosessen med de store 

massemøtene fra sommeren 1988 en folkebevegelse, det vil si, det var i hvert fall slik man 

ville fremstille det. Derfor synes jeg den sjarmerende skrivefeilen Politika har begått i det 

første sitatet jeg har med her, er betegnende for de siste par årene under Miloševićs innflytelse 
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på det serbiske og jugoslaviske samfunnet. Den gir en dobbel betydning. Det var ikke 

Milošević som hadde fått reformene igangsatt, men folket. Det var faktisk et uttrykk som het 

desio narod, som altså betydde at folket hadde handlet. Foran dem står altså fire ”folkeår” i 

henhold til feilsiteringen. 

 Samtidig med understrekingen av fokus på økonomi fremover er det også en svært 

positiv partipresident som allerede ser tegn til bedringer: 

 

Naš ekonomski život već pokazuje prve znake pozitivnih 
promena. Rastu motivizanja i inicijativa mnogih kolektiva i 
pojedinaca 
 

 Hvordan han har målt disse faktorene, og om de i det hele tatt har vært målt er 

tvilsomt, men han uttrykker dette for å skape en positiv ånd. Det er i det hele tatt en svært 

positiv ånd over talen. Fylt av pågangsmot mener han at Serbia går mot en lys fremtid til tross 

for de problemene og hindrene man står overfor: 

 

Ovaj kongres pokazuje da SK Srbjie i Srbija danas imaju sve 
uslove za uspeh 
 

 Sett i etterkant må det sies at Milošević ikke var spesielt visjonær på dette punktet. 

Som kjent skulle ikke SKS bestå veldig mye lenger. Hva gjelder påstanden om at Serbia 

hadde alle muligheter for suksess er også det noe som kan motsies. Men han skal ha ros for 

forsøket på å holde motivasjonen oppe i Partiet. Og i fortsettelsen hyller han også Serbia for 

det som har skjedd og det som skal komme:  

 

Posledne dve godine su predstavljale velike dane za Srbiju – ona 
se ujedinila, mobilisala i sada je spremna za društvenu reformu 
kojom će dominirati bar u naredne četiri godine privredna 
reforma 
 

 Og vi kan gi Milošević rett i at store ting har skjedd med Serbia i de to siste årene. 

Serbia har blitt samlet  igjen ettersom provinsenes selvbestemmelsesrett har blitt borte, men 

samtidig er det tydelig at han er på vei mot nye mål. Kosovo er ikke lenger et tema i, men han 

bare konkluderer med at Serbia er samlet. Utviklingen av det serbiske samfunn har likevel et 

stykke å gå. 

 Det er ikke mye nytt å spore i denne talen. Milošević er som tidligere opptatt av 

reformer og økonomi, men Kosovo-spørsmålet er foreløpig et tilbakelagt stadium. Han 
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kommer ikke med spesielle utfall mot noen, men andre av hans fanesaker kjenner vi igjen fra 

tidligere argumentasjon: 

 

[…] neophodna nam je uvernost da radimo za ekonomski, 
demokratski i kulturni prosperitet svoje Republike i svoje države 
– da izađemo iz ekonomske nerazvijenosti, da otklonimo 
birokratsko mišljenje i ponašanje, da se rešimo kompleksa 
balkanske zaostalost da rehabilitujemo istorijske tekovine i 
kulturne vrednosti koje som zaboravili a svet o njima zna samo 
fragmentarno ili nikako. 
 

 Her er det først enkelt å kjenne igjen hans kamp mot byråkratiet. På slutten av sitatet 

ser man også spor av den nasjonale oppvåkningen som har pågått i Serbia og Jugoslavia de 

siste årene på 80-tallet. Serbernes nasjonale bevissthet vekkes til live, den jugoslaviske 

bevisstheten synes mindre viktig. Selv om det er en avslutningstale for SKS er det likevel en 

kjensgjerning at han ikke nevner Jugoslavia med ett ord, ei heller kommer han inn på 

hendelsene i Øst-Europa. Han fremstår som han fortsatt har stor tro på kommunismen, mens 

varsellampene blinker uavlatelig rundt ham. 

 Problemet for Milošević var nå at de sakene han hadde bygget populariteten sin på var 

oppnådd. Han kunne ikke lenger på samme måte gjøre Kosovo-spørsmålet til noen kampsak 

etter at han hadde vunnet kampen. Med den såkalte differensieringspolitikken hadde han fått 

byttet ut mange mennesker som ikke var lojale mot ham. Ved hjelp av folket i den ”anti-

byråkratiske” revolusjon var Serbia igjen blitt et helt land. Dermed var det nå oppstått et slags 

vakuum med hensyn til saker. Så etter å ha konsolidert makten hjemme i Serbia var det 

naturlig å tenke på den serbiske nasjons ve og vel i vid forstand, også utenfor republikken 

Serbias grenser.  

 Og så, etter den fjortende partikongressen i SKJ i januar 1990 som man senere skulle 

erfare ble den siste i Jugoslavias historie, var det knapt nok noe igjen av Jugoslavia. 

Slovenerne marsjerte ut fra kongressen, og fikk følge av Kroatia som ikke ville finne seg i en 

kongress med SKJ uten at Slovenia var representert. Det ble åpnet for flerpartivalg i de 

jugoslaviske republikkene og Slovenia var først ute i april 1989. Republikkenes lover ble 

vedtatt satt over de føderale lovene. Alt gikk i retning av en totalt ny organisering av 

føderasjonen Jugoslavia, senere på året også høylytte krav om oppløsning av staten. Også i 

Serbia ble åpnet for flere partier. Ut fra en koalisjon hvor store deler av venstrekreftene i 

republikken ble samlet, ble det nye serbiske sosialistpartiet SPS dannet (Mønnesland 1995: 

252-253).  
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 Ved avslutningen av den første kongressen til SPS holder Milošević en tale som viser 

at han har tatt innover seg at kommunismens er forbi, og han er kritisk til en del av det som 

karakteriserte den (Milošević 1990). Den måtte være litt problematisk for en tidligere så i 

manges øyne hengiven ortodoks kommunist å skulle ta avstand fra en del av det de 

tilsynelatende hadde stått for: 

 

If there is anything our political behaviour and hitherto habits 
that we should get rid of, then it is certainly the narrow-
mindedness and vindictiveness which often characterised 
socialist and communist leaderships when dealing with any 
opinion that was at variance with current policy and the activity 
of politicians in power  
 

 Var det noe Milošević hadde vært en eksponent for var det strengt tatt blant annet 

dette, nemlig intoleranse og lite respekt for andres meninger. Han hadde kjørt en kampanje for 

å kvitte seg med motstandere i det politiske liv i flere år og slett ikke bare med demokratiske 

virkemidler. Likevel ser det ikke ut til at han med disse uttalelsene erkjenner at han møter seg 

selv i døra.  

Målene han skisserer for det serbiske samfunnet i regi av SPS er et ideelt mønster på et 

demokratisk samfunn, men strengt tatt er ikke dette annet enn fine ord. Det ligger lite 

forpliktelser i det han sier: 

 

We wish to build a rich society in which each individual will 
have equal conditions to prosper, to be politically free and 
active, to educate himself, to travel extensively and safely, and 
of course, to live in peace. These are our commitments today as 
we establish the Socialist Party of Serbia. Peace, economic 
prosperity, a free man and equal people are the values which the 
Socialist Party of Serbia is today putting forward as its 
commitment before its people and the citizens of Serbia 

 

 Demokratiske verdier ble holdt høyt av alle de nydannede partiene i Jugoslavia. Men 

det var likevel det nasjonale og delvis nasjonalistiske som ble det viktigste. Dette så vi ikke 

bare i Serbia, men også i Kroatia hvor HDZ vant valget i mai 1990 og fikk en Franjo Tuđman 

som president. Det ble overalt viktigere å fokusere på det særegne for nasjonen enn å forsøke 

å spille på det som var felles for Jugoslavias innbyggere. Det ble en stadig svekkelse av det 

føderale systemet som manglet legitimitet i forhold til de republikkenes egne folkevalgte som 

i løpet av 1990 var blitt valgt i frie valg. Republikkenes lover ble satt over de føderale og 
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maktfordelingen ble svært uklar på republikk-nivå kontra føderalt nivå. Det gikk bare en vei – 

mot oppløsning (Mønnesland 1995: 263-264). 
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8. Hovedkonklusjon 
 
  
 Skjeler vi til problemstillingen, var målet mitt å finne ut hvorvidt man kunne spore en 

utvikling i Miloševićs taler i perioden 1984-1990. Gikk Milošević fra å være en ortodoks 

kommunist til å bli en ytterliggående nasjonalist?  Ettersom jeg har hatt og har interesse for 

personen og politikeren Milošević, ville jeg forsøke å undersøke et materiale som ikke i altfor 

stor grad har vært gjenstand for oppmerksomhet, nemlig hans taler og intervjuer i nevnte 

periode. Selv etter å ha gått gjennom et ganske omfattende materiale av taler og intervjuer, 

kan jeg umiddelbart si at denne politikeren fortsatt er omgitt av et visst mystikkens slør. Her 

støter vi med en gang på det problematiske forholdet mellom det fra Miloševićs side talte, og 

det som han faktisk iverksatte eller i det minste ble gjort med støtte fra ham. Når man sier en 

ting, men gjør noe annet – hvor mye tiltro skal man da ha til det som blir sagt? Slik sett kan 

man si at en studie av taler bare vil bli en del av en helhet. Det vil ikke gi noe helhetlig bilde 

av politikeren Milošević. Derfor har jeg også forsøkt å trekke inn historiske fakta som kan 

belyse de utsagn, påstander og argumenter han formulerer. Men, utgangspunktet mitt er talene 

fordi jeg som nevnt mener at de tidligere har kommet i bakgrunnen i det som har blitt skrevet 

i biografier og historiebøker. Så om en del forhold rundt politikeren og Milošević som person 

synes å ha blitt tonet ned i oppgaven, er dette helt bevisst fra min side for å forsøke å forstå 

ham fra et annet utgangspunkt enn det som er rådende. Mitt bidrag blir således et forsøk på å 

få frem et materiale basert på hans taler og intervjuer fordi det, om ikke isolert sett i 

oppgaven, men i et større perspektiv kan bidra til et mer helhetlig bilde i studiet av Milošević. 

 Hvilke store temaer er så fremtredende? Og er det mulig å se noen utvikling innen 

disse temaene? Jeg vil ikke her ta for meg alle detaljer fra delkonklusjonene, men nøye meg 

med hovedtrekk.  

 Jedinstvo, enhet og fellesskap. Dette er verdier som Milošević fronter gjennom hele 

perioden. Slik sett er båndene til Tito-perioden tilsynelatende sterke. I likhet med Tito 

fremstår han som en sterk forkjemper for Jugoslavia gjennom hele tidsrommet jeg har sett på. 

På bakgrunn av dette kunne man karakterisere Milošević som en ortodoks kommunist som 

følger i sporene til Tito. Problemet var bare at med bortfallet av Tito var det ingen lenger som 

tilsynelatende kunne holde den nasjonale oppblomstringen blant nasjonene i sjakk, spesielt 

ikke i en økonomisk sett svært vanskelig periode for landet. Sentralisering av makt som 

Milošević stod for, var ikke en linje som flere av de andre republikkene kunne slutte seg til. 
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Og når de føderale institusjonene til stadighet ble svekket, ble de enkelte republikker og 

nasjoner viktigere enn Jugoslavia. Så kan man si at Milošević selv bidro til å dra fokus vekk 

fra det som samlet og heller kjempet for det som splittet. Det finnes flere argumenter også for 

en slik påstand. Det kan også hevdes at Milošević stod for en reaksjonær linje i synet på 

Jugoslavia. Han, i likhet med en del andre serbiske politikere var, som jeg har vært inne på, 

for en revurdering av 1974-konstitusjonen. Han ville etter det jeg kan lese ut av tekstene bort 

fra en i hans øyne desintegrasjon av Jugoslavia. Som vi ser, finnes det argumenter for å kalle 

ham reaksjonær, i den forstand at han ville tilbake til et Jugoslavia før 1974 eller enda før det. 

Samtidig vil hans tilhengere argumentere for at han kjempet for en tettere integrasjon av 

staten, altså for Jugoslavia, en ekte jugoslavist. 

Et annet gjennomgående tema er kampen mot byråkratiet. Dette er utvilsomt en av de 

store kampsakene til Milošević. Dessuten var dette en potensiell oppslutningsmagnet blant de 

som følte byråkratiet som en byrde for landet. Samtidig vet vi at mange nøt godt av å sitte i 

posisjoner som var en del av byråkratiet. Slik sett var dette en sak som Milošević ikke 

nødvendigvis kom til å få oppslutning fra hele befolkningen på, men hos den jevne arbeider 

fikk han gehør. Kampen mot byråkratiet forsatte ut hele perioden, og betegnende nok fikk 

også de store massemøtene med forandringene de medførte merkelappen ”Den anti-

byråkratiske revolusjon”. Noen særlig utvikling i forhold til temaet er det ikke mulig å spore, 

men ettersom han fikk mer makt ble kampen som han hadde ført mot byråkratiet helt fra 

begynnelsen av mer tydelig i det virkelige liv. 

Økonomi er også et stadig tilbakevendende tema. På dette området synes Milošević å 

være en moderne økonom. Parallelt med sin tro på markedet, er han dog en ubetinget 

forkjemper for den jugoslaviske veien gjennom samoupravljanje. Men uansett står han frem 

som en reformator i jugoslavisk politikk i denne sammenheng. Dette temaet kan for øvrig ikke 

sees uavhengig av temaet byråkrati. Milošević er svært opptatt av å fjerne hindringer, 

deriblant også byråkratiske, for at det jugoslaviske markedet skal åpne seg og derigjennom 

utvikle seg og fungere mer optimalt. På bakgrunn av disse to siste temaer er det mulig å 

identifisere ham som en reformator. 

Det etter hvert mest fremtredende tema i Miloševićs taler er forhold rundt Serbias 

provinser og spesielt Kosovo. I forhold til dette temaet er det mulig å se en helt klar utvikling 

i perioden. Fra han blir partisjef i Beograd i 1984 er ikke Kosovo et tema i hans taler før i juni 

1986 da han nevner Kosovo eksplisitt som et problem. Fra da av ser det ut til at Kosovo blir 

det temaet som er viktigst. Som tidligere nevnt er det ikke bare Milošević sin fortjeneste at 

spørsmålet kommer på dagsorden. Kosovo blir naturlig aktualisert i forbindelse med blant 
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annet Serbias konstitusjonelle posisjon i føderasjonen hvor mange politikere og akademikere i 

Serbia, deriblant Ivan Stambolić og Dobrica Ćosić, mener at republikken har mindre å si enn 

de andre republikkene. Dette er også tilfellet med Milošević. Fra juni 1986 igangsettes det 

dermed en kampanje fra Milošević for at Serbia skal bli republikk på lik linje med de andre. 

Men Milošević argumenterer også med viktigheten av at Serbia må ta kontroll over Kosovo 

på grunn av den uholdbare sikkerhetssituasjonen for serbere og montenegrinere i provinsen. I 

denne situasjonen ser det ut til at han biter på det nasjonalistiske agnet som har ligget der en 

stund. Beskrivelsen av forholdene serberne og montenegrinerne lever under overdrives fra 

hans side. Det gis et inntrykk av at voldtekter og serbiske kvinner og barn er vanligere enn det 

er, at fraflyttingen fra provinsen er noe man ikke har sett maken til siden middelalderen, for å 

gi et par eksempler. Milošević bidrar til å nøre opp under hat mellom folkegrupper gjennom 

sine beskrivelser. Så selv om han i ord enkelte ganger gjør spede forsøk på å få til forsoning 

mellom albanerne på den ene siden og serberne og montenegrinerne på den andre, river han 

det han tilsynelatende forsøker å bygge opp ned igjen like fort med sin argumentasjon som 

mange ganger er preget av overdrivelser og løgn. Kosovo er temaet som gjør at Milošević i 

størst grad bygger opp og kan konsolidere sin makt i Serbia. 

 Hva sitter vi så igjen med?  For det første er det viktig å understreke at Balkan-

krigene på 90-tallet ennå ikke har begynt i den perioden jeg har analysert. Dette har vært et 

forsøk på å se på tiden forut for disse. Sett på bakgrunn av den perioden mener jeg det er et 

mer mangesidig bilde av Milošević som trer frem enn den karakteristikken som er rådende i 

dag i etterkant av det som skjedde på 90-tallet. Jeg har nevnt karakteristikker som reformator 

og jugoslavist. Likevel er det den mer negative siden av ham som får mest oppmerksomhet. 

De negative sidene ser ut til å bli mer fremtredende etter hvert som han ser det enorme 

maktpotensiale som lå i å utnytte nasjonalismen, spesielt fra 1987 og utover. Nasjonalisme 

kombinert med en personlighetsfaktor preget av et voldsomt maktbegjær, midler som 

utpressing, og villighet til å bruke de fleste måter for å oppnå og befeste sin posisjon, vil disse 

sidene overskygge de mer positive hos Milošević for ettertiden. 
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