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Sammendrag 
Religion og politikk er felt som mange mener burde holdes separat, imidlertid kan man 

likevel se at religion spiller en stor rolle i det politiske landskapet. Denne oppgaven 

undersøker hvilken rolle religion hadde under krigen i Bosnia og Hercegovina. Den 

undersøker også om man kan se endringer i den religiøse identiteten hos befolkningen etter 

Daytonavtalen, som er navnet på fredsavtalen som endte krigen. Dette har jeg svart på ved å 

se på utvalgt materiale og diskutert dette i lys av blant annet Émile Durkheim, Samuel 

Huntington og Jonathan Sacks. Religionens rolle i krigen fremgår som kompleks, og har hatt 

innvirkning på hvordan befolkningens religiøse identitet har utviklet seg etter Daytonavtalen. 

Tekstmaterialet peker også på hvordan nasjonalistiske krefter brukte religion som et middel til 

makt.  
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1 Innledning 
Claire Mitchell (2006, s. 14) hevder at religion er med på å danne mening til en felles 

gruppeidentitet. Gruppeinndelinger som dette kan lede til en tydelig markering mellom vi og 

de, oss og dem. En slik inndeling kan komme tydelig frem i konflikter og når samfunn blir 

satt under press. Dette er av betydning når man undersøker konflikten i Bosnia og 

Hercegovina. Konflikten utspilte seg fra 1992 til 1995 etter Jugoslavia sitt sammenbrudd. 

Krigen endte etter lange forhandlinger og en endelig fredsavtale ble forhandlet frem på 

militærbasen i Dayton, november 1995. I min oppgave ønsker jeg å undersøke hvilken rolle 

religion hadde under krigen, og hvordan religiøse ledere forholdt seg til dette, både  under 

krigen, og i etterkant. Jeg vil også undersøke om det fremgår endringer i den religiøse 

identiteten hos befolkningen i Bosnia og Hercegovina etter fredsavtalen.  

 

1.1 Problemstilling 

Denne oppgaven ser nærmere på religion under konflikten i Bosnia og Hercegovina, og den 

rollen religion utspilte. Den undersøker i tillegg i hvilken grad fredsavtalen som endte 

konflikten, som fikk navnet Daytonavtalen, førte til endringer i den religiøse identiteten til 

innbyggerne i landet. Problemstillingen er todelt og lyder som følgende: 

Hvilken rolle spilte religion i konflikten i Bosnia og Hercegovina og hvilke endringer kan 

man se i den religiøse identiteten hos befolkningen etter Daytonavtalen? 

 

For å svare på problemstillinger på best mulig måte finner jeg det nødvendig å foreta noen 

avgrensninger av oppgaven.  

 
1.2 Avgrensning av oppgaven 

Oppgaven vil begrense seg til å ta for seg utformingen av den religiøse identiteten fra ca. 4 år 

før krigen, og under krigen, samt hvordan man kan se endringer i den religiøse identiteten i 
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årene etter fredsavtalen, som ble signert i sent i 1995. Derfor vil det avgrense seg til et 

tidsaspekt på omlag 30 år.  

 

Et essensielt forbehold ligger i at jeg, i denne oppgaven, kun har undersøkt en liten del av 

bildet. Dette kan virke begrensende blant annet ved at det vil være vanskelig for meg å si noe 

konkret om akkurat hvilke endringer Daytonavtalen har ført til, men dette har for meg 

fremgått som den beste måten å løse oppgaven på. Det er flere grunner til dette, blant annet at 

jeg fant litteraturstudie som det best egnede med tanke på tidsperspektivet og tidligere 

forskning. Videre vil det også være grunn til å tro at den delen av bildet jeg undersøker vil 

kunne fortelle meg noe om religionens rolle under krigen, og hvilke endringer og tendenser 

som kan se ut til å ha skjedd i Bosnia og Herzegovina etter fredsavtalen.   

 
1.3 Bakgrunn for oppgaven 

Min personlige bakgrunn for oppgaven stammer fra 2014 da jeg var på en studietur til Bosnia 

og Hercegovina, Serbia og Kroatia i forbindelse med mitt år på folkehøgskole. I løpet av turen 

besøkte vi flere steder, blant annet Beograd, Sarajevo, Mostar, Srebrenica og Zagreb. 

Fortellingene om de grusomme hendelsene som hadde foregått satte dype spor, og en 

interesse for å forsøke å se religion sin rolle i konflikten ble vekket til live. Jeg har i ettertid 

også tenkt på hvor lite jeg lærte om krigen i Bosnia under min grunnskoleutdanning, og 

hvordan dette fremgår som merkelig da landet ligger en kort flytur fra Norge. Den korte 

geografiske avstanden mellom Norge og Bosnia og Hercegovina, samt at dette er en konflikt 

som har pågått i min levetid gjør at det fremstår som nærmere enn mange andre historiske 

grusomme hendelser 

 
1.4 Oppgavens oppbygning 

Den kommende delen av teksten vil fortsette med kapittel to som tar for seg det teoretiske 

rammeverket jeg vil benytte meg av i min oppgave. Her vil jeg gi en introduksjon over  

hvordan man kan forstå religion og religiøs identitet, før jeg videre presenterer de ulike 

teoretikerne jeg har funnet essensielle for å kunne svare på min problemstilling. I kapittel tre 

vil jeg presentere og redegjøre for de to metodene jeg har valgt å anvende i forbindelse med 

min oppgave. Videre vil jeg i kapittel fire gi en historisk introduksjon. Dette kapittelet gir en 

ganske kortfattet innføring i mye av Bosnia og Hercegovina sin historie. Jeg finner det viktig 

å ha et historisk bakteppe for å på best mulig måte kunne svare på oppgavens problemstilling. 

Hvis man skal forstå religionen sin rolle i konflikten, vil det være viktig å kunne vite noe om 
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hva slags rolle religion tidligere har spilt i Bosnia og Herzegovina. Den historiske 

introduksjonen vil i aller høyeste grad også være aktuell for å svare på om Daytonavtalen 

førte til endringer i den religiøse identiteten hos befolkningen i Bosnia og Hercegovina. I 

kapittel fem vil jeg se på nasjonalisme og hvordan denne ideologien har påvirket landets 

utvikling, før jeg i kapittel seks ser på Daytonavtalen. Kapittel sju vil omfavne det religiøse 

aspektet i krigen. I kapittel åtte vil jeg se nærmere på ulike tendenser og utfordringer som har 

preget det bosniske samfunnet etter 1995, før jeg i kapittel ni vil ha et fremtidsrettet blikk som 

har ulike pek fremover i det bosniske samfunnet. Kapittel ti vil være den avsluttende delen av 

denne oppgaven.   

2 Teoretisk rammeverk 
For å kunne svare nærmere på oppgavens problemstilling på best mulig måte vil dette 

teorikapittelet være todelt. I første del er det en introduksjon til ulike tenkere omkring deres 

syn på religion og religiøs identitet. Der viser jeg hvordan man kan forstå begrepene religion 

og religiøs identitet, og ser nærmere på hvordan Émile Durkheim og Jonathan Sacks mener 

disse begrepene operer i samfunnet. I den andre delen er fokuset på Samuel Huntington og 

hans tese om Clash of Civilizations. Teorien til Huntington handler om hvordan konflikter i 

fremtiden vil være mellom ulike kulturelle og religiøse skillelinjer, og ikke mellom 

nasjonalstater, som tidligere har vært det vanlige. Et viktig aspekt ved min oppgave er 

hvordan man skaper skiller mellom oss og dem. Dette er noe teoretikerne i denne oppgaven 

enes om og vil være essensielt for hvordan man forstår grupperingene i forbindelse med 

krigen i Bosnia og Herzegovina.    

 
2.1 Religion og religiøs identitet 
Ved å snakke om religion og religiøs identitet er det viktig å ha en viss oversikt over hvordan 

man kan forstå disse begrepene. For å kunne se hva slags rolle religion har spilt i konflikten 

kan det være nødvendig å danne et bilde av religion i den bosniske og herzegovinske 

konteksten, både i en historisk og nåtidig sammenheng. Det som har vært blant de største 

utfordringene ved definisjon av religion er hvordan definisjonen i seg selv kan få et 

etnosentrisk preg. Dette kan ikke sies å være overraskende, da man naturligvis ofte vil ha 

bedre kjennskap til én religion. Ved en etnosentrisk definisjon kan man risikere å danne et 

bilde av den religionen man selv kjenner best, og lengst har hatt kjennskap til. Den religionen 

vil dermed kunne fremstå som den opprinnelige og normale, og man kan med bakgrunn i 
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dette danne et hierarki av de ulike religionene og kan brukes som målestokk for å forstå andre 

(Furuseth og Repstad, 2016, s.26). 

 

Claire Mitchell (2006, s. 13) har publisert mye litteratur omkring religion og identitet, da med 

fokus på Nord – Irland, men jeg finner flere av hennes definisjoner og tanker fruktbare også i 

den Bosniske konteksten. Mitchell skriver at den religiøse identiteten blir dannet ved 

individets egen forståelse av seg selv, og videre hvordan denne forståelsen skjer gjennom 

sammenligning med det helthetlige bildet man danner av hvordan man selv passer inn i 

samfunnet. Ut ifra dette kan man forstå det dithen at ens identitet blir til noe den andre ikke 

er. Religiøs identitet kan dermed forstås som den identiteten man inntar i religiøse kontekster, 

som da blir stående i kontrast både til mennesker som har en annen religiøs tilhørighet og 

mennesker som ikke er religiøse (Mitchell, 2006, s. 12). Videre hevder Mitchell at religion er 

med på å danne mening til en felles gruppeidentitet, altså er det en bakenforliggende årsak til 

at mennesker kan føle tilhørighet og fellesskap med andre mennesker innenfor en gruppe. 

Mitchell skriver at religion kan bidra til å etablere en verdi, struktur og mening til en 

skillelinje til de andre ulike religiøse gruppeidentitetene. Man kan ut ifra dette forstå det som 

at Mitchell ser religiøse ulikheter som stabile fordi religiøse ulikheter fortsetter å eksistere for 

å kunne skille de som har en felles tilhørighet fra de med en annen tilhørighet (Mitchell, 2006, 

s. 14). 

 

Mitchell mener at der hvor det er felles tilhørighet vil religion operere som en sosial 

institusjon. Dette kan bidra til å øke distansen til andre religiøse grupper ved at det dannes et 

skille som ellers ikke ville hatt mening. De ulike religiøse tilhørighetene kan dermed være 

med på å gjøre disse skillene meningsfylte. Det oppstår da en tydelig markering av vi og de; 

vi som er innenfor og de som er utenfor. Mitchell skriver at man lett kan tenke at de som er 

utenfor gruppen nærmest kan bli ansett for å være like, men dette er også mennesker som er 

svært ulike. Det er naturlig for menneske å kategorisere, og da også hvem man vil identifisere 

seg med, og hvem man ikke vil identifisere seg med. I det henseende vil religion også spille  

en viktig og bestemmende rolle. Mitchell sine refleksjoner omkring religiøs identitet vil være 

relevant i den bosniske konteksten, blant annet for å undersøke hvordan religion opererer som 

meningsskapende for en gruppetilhørighet, og hvordan dette igjen styrker fellesskapsfølelsen 

for de innenfor gruppen, men skaper større avstand til de utenfor (Mitchell, 2006, s.13).  
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2.1.1Émile Durkheim 

En av de første sosiologene som griper fatt om rollen til religion i samfunnet er Émile 

Durkheim. Durkheim var svært opptatt av hvordan samfunnet kunne sammenlignes med en 

levende organisme, hvor moral og sosialt samhold er essensielle faktorer (Furuseth og 

Repstad, 2016, s.46). Han mente at parallelt med de endringene samfunnet gjennomgikk, fra å 

være et tradisjonelt samfunn til å bli et moderne samfunn, foregikk det endringer i det 

religiøse og moralske uttrykket. Ettersom samfunnet endrer seg så må også det religiøse og 

moralske uttrykket gjøre det samme. Durkheim argumenterer for at individet og egoet fikk en 

større plass i samfunnet, og det kollektive samholdet mellom mennesker ble nedprioritert. I 

den konteksten mente Durkheim at religion, som en moralsk faktor, kunne operere som en 

viktig bidragsyter til sosialt samhold i den moderne verden. Durkheim var funksjonalist og så 

på hva slags rolle hver del hadde, og hva det ville si for helheten. Videre anså han religion for 

å være en mekanisme for å styrke fellesskapet. Noe av det mest banebrytende med Durkheim 

sine tanker omkring religion er hans påstand om hvordan religiøse ritualer egentlig er en 

tilbedelse av samfunnet (Furuseth og Repstad, 2016, s.47-48).   

 

Durkheim viser hvordan religion kan bidra til å styrke og å bekrefte fellesskapet innad i en 

gruppe. Dette vil kunne bidra både til å skape og å opprettholde et skille mellom oss og dem, 

og i denne konteksten vil den religiøse identiteten bli tydelig i samfunnet. Det er ulike 

faktorer som er med å etablere de religiøse skillene i samfunnet, og dermed er det ulike 

faktorer som er med å definere de religiøse identitetene. Som Mitchell skriver så mener også 

Durkheim at religion og religiøs identitet vil kunne være en viktig faktor for å kunne holde en 

gruppe sammen. Hvis en identitet blir skapt ved å foreta en sammenligning med andre, og 

sådan vektlegge hva man selv ikke kan kjenne seg igjen i, altså hvem man ikke vil bli 

sammenlignet med, så kan det tenkes at man skaffer seg en større bevissthet omkring det 

negative ved de andre, de utenfor gruppe. Dermed skaper man også en større avstand mellom 

ulike religiøse grupper (Mitchell, 2006, s.14-15). 

 

2.1.2 Jonathan Sacks  

Jonathan Sacks skriver om hvordan vår identitet, og gruppeidentitet, blir formet av fortiden og 

de vonde følelsene som eventuelt blir brakt frem. Ut ifra dette kan man forstå det dithen at 

hendelser som skjedde for 300 år siden fortsatt vil kunne sitte igjen i den kollektive 

hukommelsen til et folk. Videre kan det tenkes at en konflikt som foregikk på midten av 

1700-tallet vil kunne ha en betydning for mennesker sin identitet og i særlig grad 
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gruppeidentitet, den dag i dag. I likhet med Durkheim og Mitchell så understreker Sacks at 

religion bygger opp under mennesker sitt iboende behov for å danne grupper, og i den 

anledning opererer religion som et svært effektivt verktøy. Ikke bare skaper religion felleskap, 

men det bidrar også til å opprettholde det. Det er nettopp dette som er noe av grunnen til at 

religion er såpass kraftfullt; religion binder folk sammen og skaper en felles identitet mellom 

mennesker som har tro og livssyn til felles. På en annen side så vil dette, som Mitchell også 

skriver, bidra til å danne et vi og et oss, som igjen kan føre til ulike utfordringer (Sacks, 2017, 

30-31). Sacks skriver om patologisk dualisme og hvordan denne formen for dualisme kun 

oppstår under omstendigheter som er svært sjeldne og ekstreme. Sacks skriver at «(...) den 

fører regressiv adferd og den er bakgrunn for noen av de verste forbrytelser i historien, som er 

blitt begått i forbindelse med korstogene, og massemordene i Bosnia». Videre blir det skrevet 

om hvordan den patologiske dualismen får oss til å demonisere og å avhumanisere fiender, 

samt at den får oss til å se «oss» selv som ofre. Hvis man skal se på konflikten og dens 

forferdelige hendelser vil det fremstå som ganske tydelig at man må avhumanisere «de», for å 

kunne begå disse grusomme handlingene. Ifølge Sacks var det ytterst nødvendig for serberne 

å demonisere muslimene (Sacks, 2017, s.59-62). 

 

Jonathan Sacks fremmer at det er én ting som kan overvinne tendensen vi som mennesker har 

til å kategorisere etter ideen om et skille mellom «vi» og «de», og dermed kunne beseire 

denne patologiske dualismen. Han foreslår et rolleskifte. Sacks hevder at dette er det mest 

effektive verktøyet for å kunne overvinne eller unngå disse konfliktene. Et eksempel er 

hvordan en serber må kunne forestille seg hvordan det er å være en muslim i Bosnia, på lik 

linje må en muslim kunne forestille seg hvordan det er å være en serber i Bosnia. På denne 

måten vil det ikke i samme grad kunne eksistere et «vi» og et «de». Hvis man klarer å foreta 

et rolleskifte vil man ikke klare å distansere «oss» fra «de» (Sacks, 2017, s.199). 

 

2.2 Samuel Huntington  

Samuel Huntington sin utgivelse The Clash of civilizations and the remaking of world order 

skapte stor oppsikt da den ble gitt ut i 1996. Selv om teorien omhandler verden som sådan, vil 

jeg i denne sammenheng situere teorien i en bosnisk kontekst. Boken ble gitt ut i 1996, men 

essayet som boken tar utgangspunkt i ble utgitt i 1993. Essayet kom dermed ut da krigen i 

Bosnia stod på som verst. Videre ble boken gitt ut kort tid etter krigens slutt og man kan anta 

at mye av bokens innhold ble forfattet før krigen var avsluttet. Dette vil være viktig å ha i 
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minne når man skal forstå Huntington, og særlig hans bemerkninger omkring om det tidligere 

Jugoslavia og da spesielt Bosnia og Hercegovina (Huntington, 1996, s.13).  

 

Huntington hevder at den mest essensielle distinksjonen i etterkant av den kalde krigen er å 

finne i det kulturelle mellom mennesker, og ikke i det ideologiske og politiske som før hadde 

vært det vanlige (Huntington, 1996, s.21). Tidligere var det mer vanlig å spørre hva slags 

politisk ideologi tilhører du? sammenlignet med i dag hvor det er vanlig å spørre hvem er du? 

Denne søken etter å ha en identitet er viktig. Det er ulike faktorer man identifiserer seg med 

når man skal etablere en egen identitet, men det mest essensielle er hva man ikke identifiserer 

seg med. Man tar avstand fra grupper for å kunne vite hvem man ønsker å bli assosiert med. 

Tidligere har kriger og konflikter blitt utkjempet mellom grupper som gjerne har blitt ansett 

for å være økonomisk ulike, men Huntington mener at fremtidens konflikter vil være mellom 

mennesker som tilhører ulike kulturelle etnisiteter, og ikke nødvendigvis mellom ulike stater 

som tidligere har vært det mest normale (Huntington, 1996, s.28).  

 

Huntington mener at historien om mennesket er historien om sivilisasjoner. Sivilisasjoner har 

eksistert så lenge som menneskene. Når Huntington snakker om sivilisasjoner henviser han til 

kulturelle enheter. Dette kan forstås som kulturelle grupperinger bestående av mennesker som 

har en felles identitet, og dermed skapes det en distinksjon både til, men også fra, andre 

grupperinger. En sivilisasjon kan bestå av få mennesker, men også mange, det kan være 

etniske grupper, men også religiøse grupper. Det kan være en stat, men det kan også være 

snakk om flere stater. Dette kommer tydelig frem når Huntington snakker om Vesten som én 

sivilisasjon, og like så Islam som én sivilisasjon. Huntington (1996, s.42) hevder at det ofte er 

religion som er den viktigste faktoren i dannelsen av sivilisasjon. Til tross for at krigen i 

Bosnia ikke var en sivilisasjons konflikt, var religion av stor betydning, da den kunne påvirke 

sameksistens mellom de ulike religionene. Den kunne operere både som en splittende og en 

samlende faktor (Huntington, 1996, s.43-44). 

 

Religion er essensielt for en sivilisasjon, og dette kommer tydelig frem i Huntington sin 

referanse til Christopher Dawson «(...) the great religions are foundations on which the great 

civilizations rest» (Huntington, 1996 s.47). Her kommer relasjonen mellom religion, identitet 

og sivilisasjon frem. Tidligere var de ulike sivilisasjonene i større grad separert, det var ikke 

mye kontakt på tvers av sivilisasjonene. Det er flere årsaker til dette, men en viktig faktor er 

at man tidligere ikke hadde samme mulighet til å ha kontakt med mennesker verden over. Den 
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globaliserte verden gir et mye større omfang av påvirkning utenfra enn hva det noen gang 

tidligere har vært (Huntington, 1996 s.47-48).  

 

Ved etablering av identitet hos mennesker er religion viktig fordi det bidrar til å skape et 

skille mellom de ikke-troende og de troende. I det 20.århundre skjedde en oppblomstring av 

det religiøse liv, noe det kan sies å være flere ulike årsaker til. Huntington (1996, s. 109) 

skriver at særlig muslimer opplevde Islam som en kilde til stabilitet, makt, håp og dermed 

identitet. Man kan tolke Huntington dithen at behovet for identitet særlig gjør seg gjeldene når 

samfunnet forøvrig gjennomgår omveltninger. Religion blir i dette henseende viktig som 

identitetsmarkør, men også essensiell ved at Huntington mener det skapes et vakuum ved et 

sammenbrudd i et samfunn som ofte blir preget av religiøs vekkelse (Huntington, 1996, 

s.101). 

 

Sammenbruddet av kommunismen og dens ideologi ble på sett og vis erstattet av kultur og 

ulike etnisiteter. Etter krigen ble landet delt inn i nye enheter; inndelt langs det Huntington vil 

omtale som sivilisasjonslinjer (Huntington, 1996 s.138). Det vil dermed være mange tilfeller 

hvor det er ulike sivilisasjoner innad i en stat, ettersom svært få land er homogene når det 

kommer til blant annet etnisiteter og religiøse grupper. Huntington ser ikke en annen måte 

verden skal kunne organiseres på enn langs sivilisasjonslinjene, og religion er blant den 

viktigste definisjonen når sivilisasjonslinjene etableres (Huntington, 1996 s.156). 

 

Mot slutten av 1900-tallet økte graden av konflikt mellom Islam og Vesten, og Huntington 

nevner flere faktorer som har ført til dette. Blant annet har oppblomstringen av islam gitt 

muslimer en fornyet bevissthet og selvtillit når det kommer til deres religiøse identitet, og de 

verdiene deres sivilisasjon har sammenlignet med vesten. En annen viktig faktor kan være at 

kollapsen av kommunismen fjernet en felles fiende av Vesten og Islam, og det kan tenkes at 

dette førte til at man i større grad anså henholdsvis Vesten og Islam som fiender av hverandre. 

Huntington hevder at disse konfliktene mellom Islam og Vesten i mindre grad vil fokusere på 

områder og territorier, men i sterkere grad vil omhandle utfordringer og uenigheter når det 

kommer til spørsmål omkring menneskerettigheter, demokrati, terrorisme og migrasjon 

(Huntington, 1996, s. 211-212). 

 

Som nevnt tidligere definerer mange mennesker sin identitet ut fra et religiøst aspekt. Dette 

kan tydeliggjøre skillet mellom oss versus dem. Det som er spesielt med Islam og Vesten er at 



 17 

Islam tydelig er grunnet i det religiøse perspektivet, mens når man anvender termen Vesten 

viser man både til et geografisk avgrenset område, men også til en kultur. Denne kulturen vil 

mange hevde er forankret i kristendommen, men dette kommer ikke frem når man anvender 

termen Vesten. Dette kan overføres til krigen i Bosnia, hvor Bosnijakene var de de som ble 

betegnet med deres religiøse tilhørighet, mens serberne og kroatene til et geografisk område. 

Dette er relevant for å kunne forstå de betegnelsen som blir anvendt i resten av oppgaven, og 

for å forstå hvilken betydning disse betegnelsene hadde under konflikten (Huntington, 2013, 

11). 

 

3 Metode  
Oppgaven har to metodiske tilnærminger som henholdsvis består av innholdsanalyse og en 

hermeneutisk tilnærming til tekst. Den store tilgangen man i dag har på litteratur har gjort 

innholdsanalyse til en svært fruktbar metode. Den gjør det mulig å gå gjennom store mengder 

med informasjon, samtidig som den kan være med å gi verdifull kulturell og historisk innsikt i 

ulike forskningsspørsmål, som inkluderer min problemstilling. Man går gjennom ulike utvalg 

av tekster, så forsøker man å forklare tekstene og innholdet man finner. Innholdsanalyse kan 

anvendes innenfor ulike fagmiljøer, og Stausberg og Engler (2014, s.109) argumenterer for at 

innholdsanalyse vil være godt egnet for religionsstudier siden det gjør det mulig for forskeren 

å bevege seg utenfor det innholdet som fremtrer som mest åpenbart. Jeg finner det også 

naturlig og nyttig å implementere en hermeneutisk tilnærming til materialet jeg skal bruke. 

Hermeneutikk stammer fra det greske ordet hermeneutics og betyr å oversette, uttrykke og 

fortolke. Enkelt forklart kan man si at hermeneutikk er den vitenskapelige metoden som 

handler om tolkning og læren om fortolkning. Videre er målet med metoden er at man skal 

analysere disse fortolkningene (Stausberg og Engler, 2014, s.275-276). 

 

Jeg forsøker å se etter hvilken rolle religion spilte i konflikten i Bosnia, samt om man kan se 

endringer i den religiøse identiteten blant innbyggerne som følge av fredsavtalen.  Dette gjør 

det nødvendig for meg å ha en oversikt over det historiske bakgrunnsteppe i tiden før 

konflikten, og å se hva slags rolle religion spilte i samfunnet da, og hvordan den religiøse 

identiteten blant befolkningen fremstår i tekstmaterialet. Videre vil jeg se på et utvalg av 

litteratur som tar for seg Bosnia før og etter krigen, og jeg vil se hvordan den religiøse 

identiteten fremstilles i dette materialet. 
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3.1 Kvalitativ innholdsanalyse  

Innholdsanalyse kan utforme seg både i en kvalitativ og en kvantitativ variant. En kvalitativ 

innholdsanalyse tar for seg et mindre utvalg av materiale enn hva en kvantitativ analyse vil 

gjøre. Kvantitative innholdsanalyser og den store andelen av materiale vil derfor kreve en 

annen tilnærming. Det vil være større behov for kategorisering og systematisering, men dette 

betyr ikke at kvalitative analyser ikke skal være systematisert. Valg av metode vil avhenge av 

oppgaven, dens formål og problemstilling. I min oppgave finner jeg det mest hensiktsmessig å 

foreta en kvalitativ innholdsanalyse. Krippendorf (2004, s. 87) skriver at tekster i starten alltid 

vil kunne fremstå som at de best egner seg til en kvalitativ innholdsanalyse, og at 

distinksjonen som ofte blir satt mellom kvalitativ og kvantitativ analyse nærmest er kunstig 

skapt. Egenskaper både fra en kvalitativ og en kvantitativ tilnærming vil skape en verdifull 

analyse. Videre vil jeg fremheve at kvantitative analyser kan kritiseres for å lett overse 

poenger som det kan tenkes at lettere ville kommet frem i en kvalitativ undersøkelse 

(Krippendorf, 2004, s.10-11). 

 

3.2 Hermeneutikk 

Den hermeneutiske vitenskapelige metoden baserer seg på at man tenker over og analyserer 

hva som skjer når man fortolker. Dette gjør at man kan skape en dypere analyse av musikk, 

romaner, artikler, vitenskapelige bøker og lovverk. Materialet jeg leser vil jeg trolig forstå 

som en del av en helhet, og analysen vil basere seg på en rekke ulike faktorer. Noe som er 

essensielt ved en hermeneutisk analyse starter faktisk før man begynner å lese, og man må 

derfor være klar over de fordommene og forventningene man har til teksten. Videre er det 

viktig at man leser gjennom hele teksten sakte og nøye. For hver gang man leser teksten vil 

nye tolkninger og fordommer komme til, og dermed vil fortolkningen bli rikere. I 

masterprosjektet har jeg gått gjennom mye materiale og det er ikke mulig å lese alt like nøye, 

eller komme med like grundige analyser. Derfor vil jeg komplementere den hermeneutiske 

metoden med innholdsanalyse. Dette gjør at jeg kan komme gjennom mye stoff, men også at 

jeg kan foreta dypere analyser av det jeg finner essensielt. Dette vil igjen også kunne operere 

som en svakhet i min oppgave, men dette vil jeg komme tilbake til senere i dette kapittelet.  

 

Et annet viktig punkt ved den hermeneutiske metoden er konteksten og bakgrunnen til 

teksten. I min oppgave mener jeg dette vil være en svært essensiell faktor. Det vil være viktig 

å vite konteksten til materialet og hvorfor det er skrevet. Eksempelvis vil dette fremtre ved 
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fredsavtalen som ble etablert for å stanse krigen. Det er viktig å vite at den ble fattet i en 

veldig vanskelig situasjon hvor målet var å få stanset den horrible krigen som hadde preget 

landet i lang tid. Konteksten vil være avgjørende for hvordan man kan fortolke og forstå 

tekstens innhold. Dette er en krevende side ved min oppgave, og dersom det vil vise seg at jeg 

ikke får fullt innblikk i konteksten noe av materialet er skrevet i, er det noe jeg må ha i 

betraktning ved lesningen og fortolkningen av tekstene. På tross av dette vil jeg likevel 

forsøke å være klar over at noen av tekstene kan være skrevet av mennesker som hadde en 

nær relasjon til Bosnia og Hercegovina, eller mennesker som er derfra. Det er viktig å være 

klar over at forfatterne sine holdninger og meninger vil kunne sette stort preg på materialet 

(Stausberg og Engler, 2014, s. 276). 

 

3.3 Utvalg av materiale 

En viktig årsak til at jeg valgte de overnevnte metodene er at det gjør det mulig for meg å lese 

gjennom mye materiale, men samtidig foreta tolkning av tekstmaterialet. Utvalget av mitt 

materiale strekker seg fra bøker, tidsskrifter, forskningsartikler og selve fredsavtalen som 

endte krigen i Bosnia og Hercegovina.  

 

3.3.1 Personlig bakgrunn, utvalg av materiale og tolkning 

En forskning som bare baserer seg på litterært materiale er i seg selv begrensende, da man 

ikke gjør feltarbeid, og kun må basere seg på tekst som er skrevet av andre. Dette fører til at 

det blir viktig at jeg er bevisst på at jeg som leser av teksten kan forstå teksten på annen måte 

enn hva andre ville ha gjort. Min bakgrunn, tanker, og holdninger vil prege hvordan jeg 

oppfatter det som står skrevet. Dette vil på sett og vis være en tydelig svakhet ved oppgaven, 

men dette er en problemstilling som vil eksistere så lenge det er mennesker som leser teksten. 

Alle har ulik bakgrunn som er med å bestemmer hvordan man forstår og oppfatter tekster.    

 

Videre kan det tenkes at problematikk og vanskeligheter omkring språk vil være utfordrende. 

Dette vil kunne medføre at jeg går glipp av viktig materiale og innsikt som er skrevet på et 

språk jeg ikke behersker. I dette henseende vil det trolig dreie seg om avisartikler, og i visse 

tilfeller forskningsartikler som er skrevet på bosnisk. Dette kunne trolig ha vært viktig 

materiale og innsikt å ha med i forsøket på å besvare oppgavens problemstilling. Videre kan 

det tenkes av en ytterligere konsekvens av dette vil bli at jeg hovedsakelig kommer til å lese 

sekundærkilder. Det blir dermed viktig å ha i minne at dette er skrevet at personer som i likhet 
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med meg selv har en bakgrunn og forutinntatte holdninger som er med å former hvordan man 

forstår situasjoner og videre da hvordan teksten blir forfattet. Det er viktig å være klar over at 

holdninger som forfatterne av materialet jeg anvender for å besvare min oppgave har, vil 

gjenspeiles i innholdet i min analyse. Det kan tenkes at en vitenskapelig avstand kan gi et mer 

verdinøytralt perspektiv til innholdet.   

 

Daytonavtalen som primærkilde vil være en viktig del av oppgaven, men samtidig så vil jeg 

ikke basere oppgaven på selve lovverket. Det som trolig vil være viktig er å se hvordan 

fredsavtalen tar opp problematikken som ligger omkring nasjonalisme, etnisitet og som 

selvsagt i mitt henseende vil være essensielt; religion. Et annet eksempel jeg vil nevne blant 

kildene jeg vil bruke, er Birte Weiss. Hun er dansk journalist og tidligere politiker som har 

skrevet boken Krigens arvinger (2008). Her gjenforteller hun samtaler og møter hun har hatt 

med gjerningsmenn, krigsofre, bosniske politikere og religiøse ledere. Når jeg leser dette 

materialet er det viktig å være klar over Weiss sin bakgrunn og eventuelle forutinntatte 

holdninger hun måtte ha. Samt at jeg vil stå i fare for å bli indirekte påvirket av meningene til 

forfatteren. Dette blir særlig viktig i tilfellet med Weiss sin litteratur da hun fremstiller en 

rekke samtalepartnere og deres konversasjoner gjennom sine øyne. Det vil være uunngåelig å 

ikke skulle bli påvirket av hvordan forfatteren fremstiller materialet, men så lenge man er 

bevisst overfor dette kan dette fremtre som en styrke ved oppgaven snarere enn en svakhet.  

 

Som nevnt i kapittel 1.3 var jeg i 2014 på en studietur til Bosnia og Hercegovina, Serbia og 

Kroatia. Her opplevde jeg mye som har festet seg til hukommelsen. Det ville være naivt å 

ikke tro at dette er med på å påvirke hvordan jeg forstår krigen, og hvordan jeg oppfatter de 

ulike partene i krigen.  

 

Klassen og jeg hadde en sjåfør som kjørte oss fra Beograd til Srebrenica, byen som under 

krigen ble erklært som sikker sone, men hvor omkring 8.000 menn og gutter i juli 1995 mistet 

livet. I ettertid har dette blitt omtalt som Srebrenica-massakren. Her kjørte vi gjennom 

områder hvor det var skilt som advarte om steder med miner som lå igjen etter krigen. Dette 

gjorde store inntrykk på meg. Samtidig som dette var med på å vekke min interesse for et 

geografisk område og en krig jeg visste svært lite om, kan dette ha bidratt til hvordan jeg vil 

forstå de ulike tekstene jeg skal lese i forbindelse med oppgaven.   
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3.4 Validitet  

En del av oppgaven består av at jeg skal undersøke om man kan se endringer i den religiøse 

identiteten blant befolkningen i Bosnia og Hercegovina som følge av Daytonavtalen. Dette vil 

da føre til at jeg må forsøke å se hva slags rolle religion spilte i forkant av Daytonavtalen. Før 

fredsavtalen kan omfatte et langt tidsaspekt, men jeg vil hovedsakelig se på hvordan den 

religiøse identiteten fremstod i årene før krigen. For å forstå konteksten finner jeg det viktig å 

også se på historien, og forsøke å fremheve punkter som har gjort at religion og religiøs 

identitet har fått denne rollen i samfunnet.  

 

Det kan stilles spørsmål ved validiteten da det er jeg som velger materialet som skal svare på 

min problemstilling. For å forsøksvis øke validiteten ved oppgaven vil jeg forsøke å favne et 

bredt utvalg av materiale. Jeg vil forsøke å etterstrebe at forfatterne bak materialet jeg skal 

bruke skal representere et bredt utvalg.  

 

4 Historisk introduksjon  
Det geografiske området som i dag utgjør Bosnia og Herzegovina rommer en lang og 

sammensatt historie. Fra et kulturelt og historisk perspektiv vil landet fremstå som et av de 

mest kompliserte landene på Balkan. På tross av mange vanskeligheter og konflikter 

sameksisterer den kristne og muslimske delen av befolkningen. Fra et historisk perspektiv kan 

det tidvis se ut som samholdet mellom de ulike grupperingene har vært relativt sterkt i de 

periodene hvor politiske innflytelser som har kommet utenfra har vært mindre aggressive 

(Malcolm, 1996, s.xix).  

 

Det jugoslaviske sammenbruddet og den påfølgende konflikten vakte stor oppmerksomhet i 

Europa og i de europeiske mediene. Bildene som ble vist i media av de store 

flyktningstrømmene, forbrytelsene og den etniske rensningen som foregikk, hadde en sterk 

innflytelse på den europeiske befolkningen. Dette førte til at det hos mange ble vekket en 

interesse for å forsøke å forstå den politiske utviklingen på Balkan etter kommunismens fall. 

Mange hadde ansett Jugoslavia som et velfungerende land, og det var vanskelig å forstå 

hvordan en krig kunne bryte ut (Sørensen og Bjørn, 1996, s. 9). I forsøket på å forklare 

konflikten har mange forskere sett på historien til Jugoslavia og forsøkt å forstå relasjonen 

mellom de etnisk-religiøse grupperingene. Å se på de ulike grupperingene vil også ha stor 

relevans når man skal forsøke å forstå konflikten, og den spenningen som har eksistert, og 
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fremdeles eksisterer, mellom de ulike gruppene. I det henseende er det viktig å nevne at 

Jugoslavia ble opprettet i etterdønningene av første verdenskrig, som et forsøk på å løse noen 

av de utfordringene som lå i nasjonalitetsproblematikken i dette området. Jugoslavia ble ikke 

løsningen på disse spenningene, men under Tito sitt regime ble spenningene sterkt kontrollert, 

og preget derfor ikke samfunnet på samme måte som det senere kom til å gjøre (Østerud, 

1995, s.9). Videre kan man spørre seg om den sterke kontrollen førte til den påfølgende 

voldsomme oppblomstringen av religion og det religiøse liv etter det kommunistiske regime. 

Samtidig kan man også se at ulike internasjonale politiske påvirkninger, politiske interesser 

og ideologier samt en gryende nasjonalisme som preget samfunnet, har hatt en avgjørende 

betydning i konflikten (Eriksen og Stjernfelt, 2003, s.9-11). 

 

Det er vanskelig å benekte at det har eksistert en religiøs dimensjon i krigen som foregikk på 

90-tallet. Hvordan den religiøse tilhørigheten bidro, dernest stryket, de ulike identitetene og 

grupperingene, er viktig for utviklingen av konflikten, men det kan være problematisk å påstå 

at dette er hovedgrunnene til uenighetene.  Den jugoslaviske befolkningen hadde levd under 

et kommunistisk regime med en ateistisk ideologi, hvor religion og det religiøse liv ble holdt 

borte fra den offentlige sfæren. Selv om religion ble holdt skjult fra offentligheten kan det 

likevel tenkes at det var viktig i privatlivet til mange av innbyggerne. Det kan tenkes at når 

religion ikke lenger måtte holdes skjult fra offentligheten ønsket mange å fremheve og å utøve 

sin religion til det fulle. Det kan være problematisk å peke på en enkelt årsak til konflikten i 

det tidligere Jugoslavia; et mangfold av faktorer spiller en rolle. Det kan i midlertid være 

verdt å peke på etnisitet som spesielt fremtredende årsak. Dette kommer tydelig frem når man 

ser på hvordan de ulike politiske partiene ble dannet med grunnlag i etnisitet, og hvordan 

tilliten mellom de ulike etniske gruppene gradvis ble mindre (Østerud, 1995, s. 31). 

 

De ulike grupperingene i Bosnia og Herzegovina består av serbere, kroater og bosniaker 1. 

Det er merkverdig at serbere og kroater blir definert etter nasjonalitet, mens hos de muslimske 

innbyggerne blir det anvendt en gammel betegnelse som indikerer deres religiøse tilhørighet. 

Til tross for at det er godt over to tiår etter krigen endte, fremmer disse gruppene fortsatt sin 

etnisk-religiøse identitet. Med bakgrunn i dette blir det vanskelig å skulle snakke om en felles 

bosnisk identitet blant alle innbyggerne i landet, foruten den felles kulturhistorien i Bosnia og 

                                                        
1 Bosniak er en gammel etnisk betegnelse som ble brukt om de bosniske muslimene under Østerrike-Ungarn, 
og som siden 1993 igjen har blitt anvendt. (Malcolm, 1996, s.140)  
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Herzegovina. For å forstå religionens rolle i dagens Bosnia og Herzegovina finner jeg det 

viktig å ha en viss kjennskap til landets, og ikke minst de bosniske muslimene, sin historie 

(Malcolm, 1996, s.148). 

 

4.1 Religion i det middelalderlige Bosnia  
Relasjonen mellom bogomilene 2 som var den største kjetterske gruppen på Balkan, og den 

bosniske kirke er et tema det regjerer flere meninger om, da noen hevder at den bosniske 

middelalderlige kirken ganske enkelt var bogomil, mens andre utelukker dette (Donia og Fine, 

1994, s. 12) Videre hevder noen bosniske historikere at den bosniske kirke var en variant av 

den romersk-katolske kirke, dette trolig med bakgrunn i at på midten av 1400-tallet var de 

fleste bosniske herskerne katolikker. Likevel ser det ikke ut til at det eksisterte en bosnisk 

statskirke, da det ikke finnes historiske bevis som tyder på at det var en tydelig struktur som 

kan regnes som et typisk kjennetegn den katolske kirke. Man finner heller ingen tegn som 

tyder på at den bosniske kirke hadde en politisk posisjon i samfunnet. Med bakgrunn i dette 

kan man argumentere for at den bosniske kirke like gjerne kunne vært ortodoks som katolsk, 

eller da Bogomil. Samtidig hevder noen serbiske historiske i senere tid at den ortodokse 

grupperingen var den største i det middelalderlige Bosnia. Dette finnes det ingen historiske 

bevis på, men det kan tenkes at det ligger et maktaspekt til grunne for dette utsagnet 

(Malcolm, 1996, s. 31-32). Donia og Fine (1994, s. 25) mener at hvis man ser bort fra 

befolkningen i området omkring Hum, som omtale seg som serbere, og de i nord og vest som 

muligens kalte seg for kroater, så omtalte de andre innbyggerne seg som bosniere. Majoriteten 

av innbyggerne i Bosnia var nettopp bosniere, og majoriteten av innbyggerne var medlem av 

det de omtaler som den bosniske kirke, som av noen igjen blir hevdet å være bogomil 

(Malcolm, 1996, s. 33).   

 

Fra da tyrkerne kom til Bosnia rundt midten av det 15.århundre finner man ingen historiske 

bevis på at det eksisterte en bosnisk kirke. Samtidig kan man se en tydelig tilstedeværelse av 

en katolsk og en ortodoks kirke i det bosniske samfunnet. Det kan tenkes at mange bogomiler 

kan ha konvertert til islam ettersom det finnes flere likhetstrekk mellom bogomil og islam. 

Disse likhetstrekkene inkluderer et forbud mot bildedyrkelse, faste, forbud mot å spise kjøtt 

fra visse dyr, og anvendelsen av stjerne og halvmåne som symbol. Konverteringen førte til en 

sterkere beskyttelse mot angrep fra den etablerte kristne siden (Malcolm, 1996, s.53-55). På 

                                                        
2 Bogomilene var en balkansk sekt fra 900-tallet. (Malcolm, 1996, s.27)  
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denne tiden, da tyrkerne erobret Bosnia, bekjempet inkvisisjonen omfattende 

kjetterbevegelser i Europa, mens bogomilene hadde massakren som ble iverksatt av ungarerne 

i 1408 friskt i minne. Mange bosnisk-muslimske historikere mener at bogomilene var en 

majoritetsgruppe i det middelalderlige Bosnia. Deres konvertering til islam førte til at 

majoritetsgruppen i Bosnia, til forskjell fra de andre landene på Balkan som ble underlagt 

tyrkerne, ble muslimsk. Hva som faktisk skjedde med den bosniske kirke er det ingen 

dominant forklaring på (Malcolm, 1996, s.40-42). 

 

4.2 Det Ottomanske riket  

Under det Ottomanske imperiet hadde Bosnia en gjennomgående politisk og kulturell 

autonomi, og dermed en særskilt status sammenlignet med de andre provinsene. Det skyldtes 

trolig først og fremst Bosnia sin viktig geopolitiske posisjon som den mest vestligste 

provinsen i riket, men også det faktum at muslimene var landets største befolkningsgruppe. 

En følge av dette ble at medlemmene i den lokale eliten fikk stor innflytelse over den sentrale 

administrasjonen i Istanbul, noe som var fordelaktig både for de bosniske muslimene og de 

bosniske kristne. Ottomanene sin relasjon til de kristne i Bosnia var preget av en forholdsvis 

stor toleranse. De fikk status som et autonomt religiøst samfunn, en millet3, med rett til å 

bygge kirker og å leve i overensstemmelse med deres religiøse tradisjoner, samt å etablere 

egne skoler. Etter at Bosnia ble del av det ottomanske imperiet, ble det satt i gang det man må 

kunne omtale som et samarbeid med både katolske og ortodokse ledere for å legitimere deres 

status i imperiet (Malcolm, 1996, s.56-57). 

 

Det Ottomanske riket var ikke en islamsk stat på den måten vi forstår begrepet i dag. Sharia-

loven var ofte underlagt sultanen sin vilje. Hovedformålet til de Ottomanske styresmaktene 

var å kreve inn skatter, og samtidig utnytte rikdommen som kunne ligge i de erobrede 

områdene. Bosniere som konverterte til islam fikk mulighet til å etablere egne islamske skoler 

hvor undervisningen foregikk på bosnisk. Den tyrkiske kulturen hadde sterk påvirkning på 

den bosniske levemåten, og særlig preget dette utformingen av familiemønstre og 

hverdagslivet. Dette gjaldt ikke kun de bosniske muslimene; også bosniske kristne ble 

påvirket av tyrkiske tradisjoner og kultur. Blant annet vokste det frem sufi-forsamlingssteder. 

Sufi-kretsene i Bosnia utviklet seg etterhvert til lærdomssentre, hvor islamsk filosofi og 

                                                        
3 Et religiøst samfunn som for ha en viss grad av selvstyre mot å sørge for ro og orden, samt yte militære 
tjenester. (Sørensen og Bjørn, 1996, s.19) 
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litteratur ble oversatt og tolket. Man kan se at den bosniske-muslimske tradisjonen bærer 

sterkt preg av sufiske tankeganger (Malcolm, 1996, s.57). Dette kommer tydeligst frem frem i 

toleransen overfor andre religiøse retninger, og en tilbøyelighet til å anvende det mystiske 

(Sørensen og Bjørn, 1996, s.19-20). 

 

4.3 Bosnia underlagt Østerrike-Ungarn  

Perioden fra 1875-1878 er i Bosnia kjent som den østlige krise. I dette tidsrommet førte det 

tyrkiske riket flere kriger mot Serbia, Montenegro og Russland, som resulterte i svekkelsen av 

tyrkernes innflytelse på Balkan. Etter mange harde kamper ble Tyrkia tvunget til å overgi 

Bosnia til det Østerrike-Ungarske riket. Dette skjedde under Berliner-kongressen i 1878, etter 

voldsomt press fra de store europeiske maktene (Donia og Fine, 1994, s. 92-93). Mange av de 

bosniske muslimene mislikte å bli utsatt for en slik handel, og anså de nye styresmaktene som 

en fiende. Det ble gjort opprør mot det nye regimet, men uten særlig hell. Østerrike-Ungarn 

etablerte et absolutistisk regime, hvor muslimene fikk religiøs autonomi, men ingen 

innflytelse på administrasjonen som de hadde hatt under den tyrkiske perioden. Det bosniske 

samfunnet ble også i stor grad inkludert i de nye administrative systemene, og starten på en ny 

tid var i anmarsj i Europa. I løpet av relativ kort tid ble det iverksatt en sosial og kulturell 

reform, der det ble bygget moderne veier, jernbaner, åpnet flere teatre, og det ble bygget 

stadig flere hus i sentral-europeisk stil. De ortodokse, og i særlig grad katolikkene, fikk 

mulighet til å organisere seg og utfolde sin kultur (Sørensen og Bjørn, 1996, s.20-21). 

Samtidig ble det gradvis mer vanlig i Bosnia å identifisere seg som serber eller kroat. Dermed 

skjedde en differensiering av den bosniske befolkningen i tre etnisk-nasjonale grupperinger; 

serbere, kroater, og bosniaker. Dannelsen av de etnisk-nasjonale gruppene skjedde 

utelukkende på bakgrunn av den religiøse tilhørigheten. Ettersom majoriteten i Bosnia 

snakket samme språk, hadde en felles historie og identifiserte seg med samme land, kan man 

undre om det overhodet eksisterte noen etniske ulikheter mellom de bosniske religiøse 

befolkningsgruppene. Nyopprettede grupperinger samlet kjente og intellektuelle, samt også 

andre svært innflytelsesrike personer, og disse fikk en avgjørende rolle i samfunnet ved 

utformingen av de nye kulturidentitetene (Sørensen og Bjørn, 1996, s.23). 

 

På begynnelsen av 1900-tallet ble ønsket om uavhengighet fra Østerrike-Ungarn sterkere og 

bredte om seg i Bosnia, og særlig blant serbere. For å kunne skape en vid front mot styret i 

Østerrike-Ungarn proklamerte de serbiske lederne for en bred sør-slavisk stat som mål. I dette 
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henseende dannet serberne organisasjonen Mlada Bosnia – Det unge Bosnia. Gavrilo Princip, 

som var medlem av denne organisasjonen, utførte i 1914 det berømte attentatet i Sarajevo på 

tronfølgeren av Østerrike-Ungarn, prins Franz Ferdinand. Etterforskning av hendelsen viste at 

det var en forbindelse mellom Princip og den serbiske terrororganisasjonen Den Sorte Hånd. 

Østerrike-Ungarn stilte da strenge krav til Serbia, og på tross av velvilje fra serbiske 

myndigheter erklærte Østerrike-Ungarn krig. Noe forenklet sagt kan man si at dette var en 

utløsende faktor til første verdenskrig (Sørensen og Bjørn, 1996, s.25). 

 

4.4 Bosnia som en del av Kongeriket Jugoslavia  

Første verdenskrig skapte store omveltninger, og resulterte blant annet i oppløsningen av 

Østerrike-Ungarn. Videre besluttet Slovenia, Kroatia og Bosnia-Hercegovina, å danne et nytt 

kongerike sammen med Serbia og Montenegro. Det var en lite velfungerende stat, som var 

preget av et mylder av forskjellige og motstridende interesser. De store spenningene mellom 

de to mest innflytelsesrike folkene, serberne og kroatene, kulminerte da den kroatiske lederen 

Stjepan Radic, ble skutt i parlamentet i Beograd i 1928, og senere døde av skadene. Da brøt 

det ut en voldsom antagonisme mellom serbere og kroater. Riket var nær ved å falle fra 

hverandre inntil kong Aleksander, som selv svar serber, oppløste parlamentet og innførte 

diktatur (Malcolm, 1996, s.168-169).  

 

De bosniske muslimene ble ikke regnet for å være et folk i seg selv, men måtte velge mellom 

å bli identifisert som enten serber eller kroater. De forsøkte å bevare sin kulturelle identitet 

ved å forholde seg til sitt trossamfunn og de ulike kultur-institusjonene som hadde blitt 

etablert under styret til Østerrike-Ungarn. De hadde religiøs autonomi frem til 1930, da 

senteret for det islamske trossamfunn ble flyttet fra Sarajevo til Beograd, og ble samtidig 

underlagt en total kontroll fra styresmaktene. Som en minoritet i Serbia og Montenegro var 

muslimene i denne perioden utsatt for grov forfølgelse og mange fortsatte med å vende seg til 

Tyrkia, og å følge deres anmodninger og forholde seg til deres kultur (Malcolm, 1996, s.170-

172).  

 

4.5 Bosnia under det kommunistiske Jugoslavia  

Det kommunistiske Jugoslavia ble grunnlagt under 2.verdenskrig. Dette skjedde i Bosnia i 

1943, under ledelse av det kommunistiske partiet med Josip Broz Tito i ledersetet. Tito var en 

sterk og karismatisk lederskikkelse, og i følge historiske kilder skal han ha hatt en naturlig 
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begavelse til å organisere (Malcolm, 1996, s.177). I etableringen av det kommunistiske 

Jugoslavia var planen at staten skulle bestå av fem nasjoner; Serbia, Slovenia, Makedonia, 

Montenegro og Kroatia. Bosnia skulle ikke bli regnet for å være en nasjonalstat, men en 

autonom provins. Det ble store diskusjoner omkring dette. Noen serbere ønsket at Bosnia 

skulle bli en del av Serbia, mens mange bosniere ønsket at landområdet skulle ha samme 

status som de andre nasjonene i Jugoslavia. Løsningen på dette ble at Bosnia fikk status som 

en republikk, med en befolkning bestående av kroater, serbere og bosniske muslimer 

(Malcolm, 1996, s.181). Dette var i tråd med relasjonen mellom de ulike folkeslagene i 

Jugoslavia som var regulert etter prinsippet «Bratsvi i jendinstvo» som kan forstås som 

brorskap og enhet. President Tito ønsket å skape en maktbalanse mellom de forskjellige 

nasjonale elitene, samt å fremme en positiv og folkelig holdning til den nye staten (Malcolm, 

1996, s.195-197). 

 

De første årene etter andre verdenskrig korrelerte fremgangen i Jugoslavia med den 

sovjetpregede utviklingen som foregikk i andre østeuropeiske land. Forholdet til den vestlige 

verden og den dominerende kapitalistiske ideologien kunne betraktes som iskaldt. Det ble 

derfor viktig for Tito å skape en felles jugoslavisk nasjonalfølelse, som skulle erstatte den 

etnisk-nasjonale identifiseringen blant innbyggerne (Sørensen og Bjørn, 1996, s. 32). I tråd 

med den typisk kommunistiske ateistiske ideologien ble religionene marginalisert. 

Eiendommene til de religiøse institusjonene ble nasjonalisert, og religiøs aktivitet ble 

underlagt staten sin kontroll. Dette førte til at mange kristne klostre og moskeer ble stengt. 

Helligdager ble gjort til et privatanliggende, og religion spilte i en svært liten rolle i det 

offentlige liv. Dette kunne være et en utfordring for de innbyggerne som var religiøse, men 

samtidig ønsket en karriere i det offentlige eller innehadde en politisk posisjon (Malcolm, 

1996, s.196). 

 

Det politiske systemet i Jugoslavia var utover 1940-tallet i stadig endring. Det utviklet seg 

etterhvert til å bli en blanding av desentralisme og østeuropeisk demokratisk sentralisme med 

kommunistpartiet4 i førersetet. Det markante bruddet med Sovjetunionen kom i 1948, da ulike 

samarbeidsplattformer med Sovjetunionen ble avsluttet.  Følgelig ble Jugoslavia beskyldt for 

å føre en sovjetfiendtlig politikk. Jugoslavia skilte seg etterhvert fra andre Øst- Europeiske 

land på mange områder. Blant annet hadde Jugoslavia en høyere sosioøkonomisk standard 

                                                        
4 Kommunistpartiet  - senere kalt Det kommunistiske forbund (Sørensen og Bjørn, 1996, s.33) 
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enn mange av disse landene. Jugoslavisme ble etterhvert et begrep med positive 

konnotasjoner. Det ble en essensiell identifikasjonsmarkør for generasjonene som vokste opp 

før konflikten. Det var de som kunne benytte seg av de gode mulighetene til å utdanne seg, gå 

på jobb, reise ut i verden. Jugoslavia fikk også etterhvert et forholdsvis åpent forhold til de 

såkalte vestlige landene (Sørensen og Bjørn, 1996, s.33-34).  

 

De mest religiøse blant bosniske muslimer var generelt sett misfornøyd med det 

kommunistiske regime. I 1980 dannet de en forening som krevde flere rettigheter for religiøse 

mennesker og arbeidet for en vekkelse av selvbevissthet blant muslimer. Tre år senere ble de 

imidlertid anklaget av det jugoslaviske styre for å underminere regimet og å arbeide for 

dannelse av en islamsk stat. Av denne grunn ble det i 1983 innledet en rettssak mot 13 

fremtredende muslimske aktivister, som var medlemmer av organisasjonen Mladi muslimani5. 

Alija Izetbegovic var en av de mest fremtredende i organisasjonen, han ble dømt til 14 år i 

fengsel. I 1990 ble han innsatt som president i Bosnia (Malcolm, 1996, s.207-208). 

 

4.6 Tiden etter Tito 

Perioden mellom 1980, året da Tito døde, og 1990 var preget av en ideologisk forandring. Det 

var en voksende uro innad i landet og mange var misfornøyde med det politiske systemet. 

Den datidige herskende kommunistiske ideologien var nær ved å gå i oppløsning, og i 1980 

meldte svært mange arbeidere seg ut av det kommunistiske partiet. Samtidig dukket det opp 

nye nasjonalistiske ideologier. Det forekom etterhvert mange streiker, og i 1987 ble det 

avholdt svært mange demonstrasjoner, ettersom folket ønsket endring fra hvordan det 

politiske var organisert med for stor grad av byråkrati og dårlig økonomiske prioriteringer 

(Sørensen og Bjørn, 1996, s.40). Disse rettet en massiv kritikk imot Tito sitt regime som 

totalitært, ateistisk og undertrykkende, og de forsøkte å vinne sympati hos befolkningen ved å 

gjøre folket bevisst på sin undertrykkelse. Nasjonalistene fra ulike etniske grupper var enig i 

kritikken av kommunismen, men de arbeidet hver for seg i henhold til sine egne 

nasjonalistiske programmer. Den såkalte nasjonale vekkelsen begynte først i Serbia med 

Milosevic sin fremgang i 1987, og bredte seg deretter til andre delrepublikker (Malcolm, 

1996, s.214-216). 

 

                                                        
5 Mladi muslimani – unge muslimer. (Malcolm, 1996, s.208) 
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I 1974 ble det bestemt at provinsene Kosovo og Vojvodina skulle skilles ut fra den serbiske 

republikken, og man skulle gå tilbake til de grensene som hadde eksistert i forkant av 

balkankrigen som utspilte seg mellom 1912 og 1913. Dette anså mange serbere som et stort 

nederlag; ikke bare hadde de mistet landområder, men de følte seg også diskriminert når det 

kom til det økonomiske aspektet og velstanden som de observerte i Slovenia og Kroatia 

(Sørensen og Bjørn, 1996, s.42).  Milosevic ble i 1987 sendt til Kosovo for å forsøke å dempe 

de økende urolighetene som foregikk der. I utgangspunktet skulle han fungere som en 

støttespiller for regjeringen i Kosovo, og dempe de serbiske nasjonalistiske opprørerne. På 

tross av disse formaningene så benyttet Milosevic seg av situasjonen til å promotere selv som 

en frontfigur for de serbiske nasjonalistene. Dette kommer tydelig frem i en TV-sending ble 

det på serbisk TV vist hvordan serbiske demonstranter ble angrepet og påført politivold av 

albansk politi, under en tilsynelatende fredelig demonstrasjon. Dette var imidlertid 

manipulerte bilder, som ikke fremstilte det faktum at det var de serbiske demonstrantene som 

fremprovoserte opptøyene mot det albanske politiet. På TV-bildene som ble sendt i Serbia 

kom etterhvert Milosevic frem og hevdet at slike angrep mot serbere aldri mer skulle finne 

sted (Sørensen og Bjørn, 1996, s.44).  

 

Det var ikke bare i Serbia det var oppstod en gryende nasjonalisme. I løpet av 1989-1990 ble 

det opprettet nasjonalistiske partier i alle republikkene. Slagordene for partiene bestod 

hovedsakelig av et budskap om å finne tilbake til det de mente var det opprinnelig etnisk-

religiøse verdiene. Ante Markovic, som på denne tiden var statsminister i sosalistiske føderale 

republikken Jugoslavia, hadde utarbeidet et reformistisk program som baserte seg mot at 

Jugoslavia sin opptakelse i EU, led et sviende valgnederlag (Malcolm, 1996, s.223-225). Etter 

valget satte de nye lederne av den jugoslaviske republikken seg ned for å redefinere landets 

politiske system, og relasjonen mellom de enkelte delrepublikkene. På grunn av motstridende 

interesser ble det imidlertid ikke enighet omkring et felles program. Det var særlig serbere, på 

den ene siden, og slovenere og kroater på den andre siden, som fant det vanskelig å komme til 

enighet. Følgelig begynte landområdene å falle fra hverandre. I 1991, da Slovenia og Kroatia 

erklærte seg uavhengig, forlot serberne, med støtte fra den jugoslaviske hær, republikken 

Dette var startgropen av de etniske konfliktene som skulle prege landområdene i lang tid. 

Unntaket var Slovenia, hvor konfliktene kun varte i et par uker. I Kroatia, hvor serberne 

hadde utgjort en stor minoritet i befolkningen, utviklet det seg til å bli en regulær krig 

(Malcolm, 1996, s.224-227). 
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Den serbiske minoriteten i Kroatia utgjorde omtrent 600.000 innbyggere. Dette inkluderte 

soldater som hadde flyttet dit da landområdet var under Østerrike-Ungarn, men også serbere, 

som under Tito sitt styre, hadde bosatt seg i Zagreb av ulike grunner. Rundt 300.000 av 

serberne bodde i grenseområdet Krajina. De utgjorde omtrent 74% av befolkningen i dette 

området, og det var her dermed en tydelig overvekt av serbere. Her ble en tydelig serbisk 

nasjonalisme regjerende, og det oppstod en rekke opprør og varige uenigheter. I mai 1991 var 

det en folkeavstemning, som førte til at serberne i Krajina dannet Republika Srpska Krajina. 

Denne republikken har aldri blitt anerkjent av det internasjonale samfunnet (Sørensen og 

Bjørn, 1996, s.65). De ønsket ikke å være en del av det uavhengige Kroatia, og ville fortsette 

å være en del av Jugoslavia, eller eventuelt bli en del av Serbia. Dette førte til et stadig 

kaldere forhold mellom Serbia og Kroatia. Serberne som bodde i Kroatia opplevde at deres 

stemmer ble svakere, og innad i Kroatia utviklet det seg en anti-serbisk holdning. 

Uenighetene i Kroatia med den serbiske andelen av befolkningen innledet på sett og vis den 

etniske rensningen som skulle vise seg å bli en betydelig del av den følgende krigen i Bosnia 

(Oddie, 2012, s.37). 

 

Kroater og muslimene i Bosnia var ikke lenger interessert i å bo i et redusert Jugoslavia, som 

etter deres oppfattelse, kun var en betegnelse for stor-Serbia. Etter en folkeavstemming 

erklærte Bosnia seg også uavhengig i 1992. Denne uavhengighetserklæringen fikk ikke støtte 

fra de bosniske serberne, hvor den politiske lederen var under sterk innflytelse av den 

storserbiske idelogien fra Beograd. Følgelig ble det stilt spørsmål rundt om en etnisk deling 

av Bosnia var nødvendig. En slik deling var imidlertid ikke mulig i praksis. Dette var blant 

annet fordi det ikke fantes noen klare grenser mellom de ulike befolkningsgruppene i landet. 

Disse store spenningene førte til en åpen etnisk konflikt. På dette tidspunktet utgjorde 

muslimene omlag 44% av befolkningen i Bosnia, mens 31% var serbere og 17% kroater 

(Malcolm, 1996, s.253). I første halvdel av 1992 gikk muslimene i krig mot serberne og 

kroatene. Året etter var alle i krig mot alle, som det ofte skjer i en regulær borgerkrig. Den 

såkalte muslimske siden, som fortsatt kjempet for et udelt og multi-etnisk Bosnia, bestod av 

en del lojale serbere og kroater, men også bosniakker som samarbeidet med serbere og 

kroater. Denne krigen rommet de største forbrytelsene mot sivile befolkninger i Europa etter 

2.verdenskrg. Den ble stanset med Dayton-avtalen i 1995 som var med å utforme en deling av 

Bosnia mellom den bosnijakisk-kroatiske føderasjonen, og Republika Srpska. Det var de 

bosniske muslimene, i både politisk og militær forstand som var den svakeste part, og som 

betalte den høyeste prisen. Det kostet dem mer enn 100.000 menneskeliv, og mer enn 500.000 
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flyktet fra landområdene, hvorav de fleste av de som flyktet i dag befinner seg i Vest-Europa 

(Malcolm, 1996, s. 266-271). 

 

5 Nasjonalisme  
Jeg finner det riktig å implementere et kapittel om nasjonalisme, da dette er en ideologi som i 

stor grad har gjennomsyret utviklingen i Bosnia og Herzegovina. Videre vil mange hevde at 

fremveksten av nasjonalisme i det tidligere Jugoslavia var en av hovedgrunnene til de 

voldsomme uenighetene som etterhvert førte til krig. Jeg vil ikke se på hvordan nasjonalismen 

har utviklet seg etter konflikten og Daytonavtalen, da det vil være en del av kapitlet som 

omhandler tendenser etter fredsavtalen. 

 
Det eksisterer ulike definisjoner av nasjonalisme. Grillo sier at nasjonalisme både kan være 

beskrivelsen av «the ethnicization of the polity» og «the politicization of ethnicity” (1996, 

s.6). Dette viser hvordan etnisitet kan bli brukt som et politisk virkemiddel og dermed kan 

være en viktig faktor i en politisk maktkamp, samtidig som det sier noe om hvordan 

politikken på sett og vis kan bli etnisk betinget. Dette kan tolkes som to sider av samme sak, 

men samtidig ligger det en forskjell i om det er politikken som blir influert av etnisiteter, eller 

om etnisitetene blir formet etter politikken. En mulig konsekvens av dette vil være at det 

politiske bilde vil kunne handle om noe annet enn hva den egentlig er tenkt til. Ernest Gellner 

(Roessingh, 1996, s. 5) mener at nasjonalisme hovedsakelig kan forstås som et politisk 

prinsipp, som nært sagt krever at de politiske og nasjonale enhetene skal enes. Nasjonalisme 

kan altså forstås både som en politisk ideologi og som en følelse av tilhørighet. De siste 

tiårene har det vært en voldsom oppblomstring av nasjonalistiske bevegelser i store deler av 

verden, men graden av påvirkning har selvsagt hatt variasjoner, og det kan argumenteres for 

at man kan se tydelige ulikheter i hvordan nasjonalismen utspiller seg i Øst-Europa og Vest-

Europa. For å forsøksvis tilpasse samfunnet de ulike politiske strømningene anvender man 

tidvis i Øst-Europa nasjonalisme som et verktøy. Blant de mest essensielle faktorene i de 

ulike nasjonalistiske strømningene er gjerne religion og språk en gjenganger. Sammen med 

ulike myter og tradisjonelle fortellinger utgjør språk og religion noe som for mange er svært 

viktig ved å eksempelvis frigjøre nasjonen. Dette er faktorer som for mange er personlig og 

emosjonelle, og en nasjonalistisk ideologi har dermed som hensikt å appellere til sterke 

følelser. Dette er trolig en viktig å årsak til at det kan oppstå voldelige handlinger mellom 

ulike nasjonalistiske bevegelser (Roessingh, 1996, s.6-7). 
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Roessingh (1996, s.15) skriver at nasjonalisme i utgangspunktet skal bli ansett for å være en 

motstemme, opposisjon, mot de sittende politiske kreftene. Dette kan, ifølge Roessingh, 

oppstå i tre følgende former; separation natinoalism, reform nationalism, og unification 

nationalism, dette har jeg fritt oversatt til separasjonsnasjonalisme, reformeringsnasjonalisme 

og den samlende nasjonalismen. Separasjonsnasjonalismen ønsker hovedsakelig at et 

avgrenset geografisk område skal bryte ut fra nasjonen. Reformeringsnasjonalismen forsøker 

å ta over staten, for å så reformere staten. Den samlende nasjonalismen forsøker å forene 

staten med andre stater, den skal operere som en samlende faktor. Roessingh (1996, s.15) 

argumenterer for at separasjonsnasjonalisme er et tydelig tegn på at nasjonalisme er et 

moderne fenomen, nettopp fordi det tidligere ikke ville vært mulig at partier i opposisjon ville 

kunne kreve statsmakt over et visst område for å så rettferdiggjøre dette overfor den øvrige 

delen av samfunnet. Om man kan anse nasjonalisme for å være vellykket eller ikke vil være 

avhengig av avstanden mellom staten og samfunnet. Breuilly (Roessingh, 1996, s.16) skriver 

«... an effective nationalism develops only where it makes political sense for an opposition to 

the government to claim to represent the nation against the present state”.  Ut ifra hva Breuilly 

skriver kan man tolke det dithen at nasjonalisme vil ha best grobunn i et samfunn hvor det 

politiske livet er ustabilt. Dette gjør at nasjonalismen kan komme frem, og vil kunne fremstå 

som et bedre alternativ for innbyggerne i en stat. Dermed vil staten og den forfatningen staten 

er i være en essensiell faktor for nasjonalismen, både som bevegelse, men også for hva den 

ønsker og hva den kan oppnå. Mens man i Kroatia kunne se klare tegn på det jeg vil omtale 

som separasjonsnasjonalisme, er det litt vanskeligere å skulle stadfeste hvilken nasjonalisme 

som passer til hva som foregikk i Serbia. For på sett og vis kan man argumentere for at det var 

en reformeringsnasjonalisme hvor man så at det gamle styresettet var tvunget til å endres, og 

nasjonalismen var rettet mot at man skulle ta over de tidligere Jugoslaviske områdene, for å så 

reformere staten. På en annen side så kan man også argumentere for at de nasjonalistiske 

strømningene i Serbia i utgangspunkt var ment for å være samlende for de tidligere 

Jugoslaviske landene. I nettopp dette henseende kan det være nyttig å nærmest konkludere 

med at man i Serbia kunne finne både reformeringsnasjonalisme og en samlende 

nasjonalisme. I Bosnia kan man se klare antydninger til at det var separasjonsnasjonalismen 

som var den rådende ideologien, da landet hadde som høyeste anliggende å bli en selvstendig 

stat (Roessingh, 1996, s.16). Det eksistere, som forsøkt vist, mange ulike former 

nasjonalisme, og nasjonalistiske strømninger kan ha faktorer fra flere former. Trolig er det 

vanskelig å tenke at en nasjonalistisk strømning ikke skal ha innflytelse fra andre 
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nasjonalistiske strømninger. En form for nasjonalisme som har vært essensiell under 

konflikten i Bosnia og Herzegovina er den etniske nasjonalismen.  

 
5.1 Etnisk nasjonalisme  

Mye av litteraturen man finner omkring nasjonalisme kobler det opp mot etniske grupper eller 

etnisitet. I det engelske vokabularet anvender man etno-nationalism for å beskrive den 

politiske bevegelsen som oppstår når en etnisk gruppe ønsker en større grad av autonomi og 

selvstendighet. Etnonasjonalisme blir ikke ansett for å være et godt norsk uttrykk, så jeg vil 

derfor benytte meg av etnisk nasjonalisme som en oversettelse for etno-nationalism. På 90-

tallet var mye av det politiske miljøet i Europa i ubalanse, og makten i etnisk nasjonalisme ble 

av mange sterkt undervurdert. Det er vanskelig å finne teorier som nøyaktig kan fortelle om 

styrken og hvorfor de etniske nasjonalistiske strømningene trer i kraft. Det kan tidvis også 

være krevende å finne en klar sammenheng mellom de etniske bevegelsene og visse politiske 

saker. I dette tilfellet blir det nødvendig å igjen trekke inn Breuilly som hevder at 

nasjonalisme, og etnisk nasjonalisme, vil ha best grobunn i samfunn hvor det politiske bildet 

er ustabilt. Det er klart at i samfunn hvor politikken er noe ustabil kan det være flere 

bakenforliggende årsaker. Hvis noen av disse politiske uenighetene har grobunn i spørsmål 

omkring etnisitet, så vil det være nærliggende å tenke at dette kan føre til etniske 

nasjonalistiske strømninger (Roessingh, 1996, s.17).  

 

Det er ulike aspekter man må ta høyde for når man snakker om etnisk nasjonalisme. Både 

spenninger som eksisterer mellom ulike etniske grupperinger, eller i konflikter hvor særlig en 

enkel minoritet blir ansett for å være syndebukken. I tilfellet Bosnia og Herzegovina så ble 

muslimene ansett for å være syndebukkene av de serbiske styresmaktene, men i den vestlige 

verden så var bilde noe annet. Der er det en noe utpreget tendens til å se på serberne som 

syndebukkene, mens den muslimske befolkningen under krigen ble ansett for å være 

frihetskjempere. Roessingh (1996, s.18) viser til at noe forskning kan antyde at staten tidvis 

kan fraskrive seg ansvaret overfor de etniske minoritetene.  I tilfellene hvor en 

ansvarsfraskrivelse kan skje kunne staten også operere som en stabiliserende faktor for de 

etniske minoritetene. Dette kan resultere i ulike konsekvenser, blant annet kan det føre til en 

oppblomstring av nasjonalistiske bevegelser, og dette blir særlig aktuelt innen separation 

nationalism, som var tilfellet i Bosnia, som ønsket å være en selvstendig stat. En essensiell 

årsak til dette var at særlig den muslimske befolkningen i Bosnia følte seg ubeskyttet, og 
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ønsket derfor et annet styresett som på bedre vis kunne ivareta deres interesser 

(Roessingh,1996, s.17-18).  

 

5.2 Religiøse ledere og nasjonalistiske politikere 

Lenard J. Cohen (2007, s.482) skriver at den voldsomme mobiliseringen av radikale 

nasjonalister som foregikk i Bosnia på 90-tallet delvis bør skyldes på de religiøse lederne og 

nasjonalistiske politikerne. Mange av de nasjonalistiske lederne brukte religion og etnisitet for 

å nå frem til innbyggerne, og gjorde dette med full bevissthet omkring de historiske 

splittelsene rundt dette temaet. De nasjonalistiske lederne fikk støtte fra de religiøse lederne 

og medlemmer fra de ulike religiøse tilhørighetene var aktive i nasjonalistiske partier. Dette 

førte gradvis til at relasjonen mellom de religiøse lederne og ulike nasjonalistiske ledere, samt 

partiene, gradvis ble sterkere. En medvirkende årsak til dette var at ved valget som ble 

avholdt i 1990 var det de tre største nasjonalistiske partiene, som representerte hver sin 

etniske gruppe, som gikk seirende ut. I disse partiene var det mange uerfarne politikere og 

som derfor hadde liten erfaring fra offentlige opptredener, og det å klare å nå ut til et 

publikum. Dette førte imidlertid til at noen av de nasjonalistiske lederne, sammen med noen 

religiøse ledere spilte på en svært forenklet religiøs symbolisme for å forsøke å nå ut til flest 

mulig mennesker. Det ble også senere i krigen, og i etterkant av krigen, brukt en redusert 

religiøs symbolisme når man skulle forsøke å forsvare, om mulig skape fornuft, av noen av de 

onde handlingene som foregikk under krigen. Dette førte imidlertid til at grensen mellom 

religion og nasjonalisme endret seg kraftig (Cohen, 2007, s.491). 

 

5.2.1Skillet mellom religion og nasjonalisme 

Det er ikke et nytt fenomen at man kan se at skillet mellom religion og politikk endres, og at 

dette kan føre til en utydelig linje mellom det hellige og sekulære. Men det kan fremstå som 

fremmed for befolkningen i den vestlige delen av verden, og noen ville foretrukket om det var 

et helt klart og distinkt skille mellom religion og det som kan bli ansett som statlig 

anliggende. Mange steder i verden kan man se at denne grensen ikke er like klar og tydelig, 

og i Bosnia og Herzegovina overlappet disse grensene etterhvert hverandre (Scott, 2010, s. 

98). 

 

Under krigen så var det store religiøse institusjoner og organisasjoner som involverte seg. 

Dette skjedde på kompliserte måter, og resulterte i at noen autoritære ledere nærmest ble 
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fremstilt som frelste skikkelser, som skulle bringe godhet over befolkningen (Alicino, 2016, 

s.4). En annen viktig faktor ved konflikten var fornektelse, hvor noen ledere nektet for det 

som andre ledere hevdet var fakta, mens andre erstattet fakta med myter eller minner fra sin 

egen hukommelse. Dette bidro til en stor uvisshet og mistillit, og gjorde det vanskelig for 

befolkningen å skille mellom hva som var fakta og hva som var løgn. Dette førte igjen til at 

befolkningen ble mer splittet, da de ulike etniske gruppene lyttet og trodde på hva deres 

respektive leder sa. De nasjonalistiske lederne fikk, gjennom de religiøse lederne, en viss grad 

av en religiøs dimensjon ved seg. Dette er med på å gjøre grensen mellom religion og 

nasjonalisme mindre tydelig (Alicino, 2016, s. 5). 

 

5.2.2 Nasjonalistiske bevegelser vokser frem   

Tito sitt strenge regime, med både undertrykkelse og manipulasjon, førte til at anti-

kommunistiske bevegelser vokste frem, og allerede på slutten av 80-tallet hadde den 

ortodokse kirken i Serbia tatt en rolle i de serbiske nasjonalistiske sakene. Etter Tito sin død i 

1980, søkte den serbiske ortodokse kirken, samt nasjonalistiske bevegelser, større innflytelse i 

det jugoslaviske samfunnet. Den serbiske ortodokse kirken hadde vært under ledelse av 

patriarken German fra 1958-1990. De siste årene av hans ledelse vokste det frem, særlig blant 

de yngre lederne i den ortodokse kirken, en mer geistlig-politisk retning. Det ble et større 

ønske om at kirken skulle ha en sterkere påvirkning på det jugoslaviske samfunnet, og 

samtidig fremme interessene for den serbiske nasjonen. Dette var en bevegelse preget av en 

noe konservativ tankegang, både være seg i den religiøse og den politiske retningen. I juni 

1989 var det en markering av 600-års jubileet siden slaget om Kosovo. Her deltok Milosevic, 

Serbias sin politiske elite, mer radikale nasjonalistiske bevegelser og patriarken German. 

Dette var en markering som vekket sterke nasjonale følelser, og i ettertid kan det bli sett på 

som problematisk at en religiøs leder deltok på dette arrangementet med en sterk 

nasjonalistisk stemme. Særlig da patriarken selv uttalte at det nye samarbeidet mellom sterke 

politiske stemmer og religiøse ledere er et samarbeid som vil komme alle til gode. Milosevic 

på sin side talte også til folket under denne markeringen, hvor han antydet at Serbia igjen kom 

til å måtte stille i kamper, og selv om disse enda ikke var bevæpnet var dette noe man ikke 

kunne utelukke (Cohen, 2007, s.483-484). 

 

Den serbiske ortodokse kirke var på ingen måte helt enig i alt Milosevic ytret, og det må 

understrekes at det var tidvis en viss avstand med den nasjonalistiske politiske fløyen og de 

religiøse lederne. Den nye patriarken Pavle uttalte på senhøsten i 1991 at hvis de ulike statene 
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som hadde vært med å danne Jugoslavia ville bryte ut av samarbeidet så skulle dette gå rolig 

for seg, men samtidig så uttrykte patriarken sin sterke støtte for Serbia og landets autonomi. 

Dette viser hvordan religion blandet med etnisitet ble en viktig del av krigen, og hvordan de 

religiøse lederne sin stemme også ble bærende. Det skjedde en slags sammenblanding av 

religion, etnisitet og politikk som gjorde at det ble vanskelig å skille hva som tilhørte hvor. 

Cohen (2007, s.484) skriver at utviklingen av den serbiske ortodokse kirken sin støtte for de 

nasjonalistiske strømningene var en reaksjon på den politiske utviklingen i Kroatia på slutten 

av 1980-tallet. Tudjman ledet en sterk kroatisk nasjonalisme og tilhørte det nasjonalistiske 

partiet HDZ6, og han kom til makten i Kroatia våren 1990. Han jobbet for en selvstendig 

kroatisk nasjonalstat, og året etter, i juni 1991 erklærte landet seg uavhengig. Den kroatiske 

nasjonalismen, og etter hvert som Kroatia ble et selvstendig land ble av mange serbere ansett 

som en trussel. Ikke bare mot Serbia, men også mot de serberne som bodde i Kroatia. Dette 

førte deretter til uroligheter omkring befolkningen i Bosnia og den nasjonen (Serbia eller 

Kroatia) de tilhørte (Cohen, 2007, s.485). 

 

Samtidig som Bosnia forberedte seg på det første frie valget siden 1938, så økte i 1990 

spenningen mellom de tre største religiøse samfunnene i staten. Som tidligere nevnt var de tre 

partiene som gikk seirende ut av valget etnisk-nasjonalistiske partier som representerte hvert 

av de tre største etnisitetene i Bosnia. Videre så etablerte hvert av disse tre partiene nære bånd 

med deres tilhørende religiøse ledere fra de tre respektive etnisitetene. Dette viser at det igjen 

skjedde en sammenblanding av religion, etnisitet og politikk som kan være en grobunn for 

videre konflikter. Izetbegovic forsikret befolkningen i Bosnia om at det var uaktuelt å gjøre 

Bosnia til en islamsk stat, da den muslimske majoriteten i landet var alt for liten for dette, og 

var ingen absolutt majoritet. Izetbegovic var lederen av partiet SDA7, som representerte 

majoriteten av den bosnisk-muslimske befolkningen. Bosnia var under Jugoslavia et svært 

sekulært land, og religion var uønsket fra politisk hold. Men sammenblandingen av etnisitet, 

nasjonalisme, religion og politikk, for hele det politiske virke i Bosnia og Herzegovina, gjorde 

at religion fikk stadig større innflytelse i livet til menneskene i Bosnia (Cohen, 2007, s.488). 

 

                                                        
6 HDZ – Croatian Democratic Union. (Chandler, 2000, s.viii)  
7 SDA – Party of democratic action. Bosnjakdominert parti. (Chandler, 2000, s.ix)  
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5.3 Nasjonalisme knyttet opp til Samuel Huntington 

Samuel Huntington og hans teori, som forklart i kapittel 2.2, handler om hvordan fremtidens 

konflikter kommer til å bli utkjempet mellom ulike etnisiteter, og ikke nasjoner, slik han 

hevder tidligere har vært det mest vanlige. Dette gir en god indikasjon at det er tydelige 

forskjeller mellom etnisitet og nasjon. En nasjon kan bestå av flere ulike etnisiteter, men det 

er ikke til å gjemme under en stol at det ofte er én majoritet som er dominerende innad i 

nasjonen, og dette fører dermed til at det vil være minoriteter. Fred Halliday mener at 

nasjonalismen er på vei bort fra de største maktene i verden, men at de eksisterende 

nasjonalistiske strømningene vil være utformet etter etnisk tilhørighet. Man kan tolke 

Halliday Dithen at etnisitet dermed vil være et sterkere kort enn nasjonalitet i fremtidige 

konflikter. Hirst og Grahame (Chandler, 2000, s. 22) hadde også noen bemerkninger 

vedrørende fremtidens konflikter. De mener at grunnet den sterke trusselen og risikoen som 

følger med atomvåpen, vil konflikter nærmest være umulig. Tidligere ble mange konflikter 

utspilt grunnet ulik ideologisk tilhørighet. Huntington mener at det fortsatt vil være et skille 

mellom øst og vest, men at det vil være snakk om et kulturelt skille, som vil føre til en 

uunngåelig konflikt. På sett og vis kan man se antydninger til at kultur har erstattet 

ideologiens betydning som skillelinje i Europa. I Bosnia og Hercegovina kunne man under 

krigen, men også i ettertid, se hvordan kultur og relasjonen mellom kultur og religion er med 

på å skape skillelinjer. Bosniakene hadde en kultur som i større grad var preget av tyrkisk 

tradisjon, der serbiske kulturen hadde i noe grad innflytelse fra Russland, og den ortodokse 

kirken, mens i Kroatia vil noen hevde at det er en større påvirkning av det vi vil omtale som 

vestlig kultur. Under Tito var det i større grad det ideologier som skapte skillelinjer i Europa 

(Chandler, 2000, s. 22-23). 

 

6 Daytonavtalen 
Etter en lang og krevende prosess ble Daytonavtalen8 fattet i november, og underskrevet i 

desember i 1995, etter en godt over tre år lang blodig krig. Fredsavtalen var et resultat av tøffe 

forhandlinger som i en periode på tre uker hadde foregått på den amerikanske militærbasen 

Dayton, derav navnet Daytonavtalen (Sørensen og Bjørn, 1996, s.119). Fredsavtalen skulle 

danne grunnlaget for fred i Bosnia og Hercegovina, og bevare landet som én stat. Landet ble 

delt inn i to delstater, føderasjonen Bosnia og Hercegovina og Republika Srpska. Fredsavtalen 

                                                        
8 Daytonavtalen – forkortet DPA – Dayton Peace Agreement. (Chandler, 2000, s.viii) 
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etablerte en svært kompleks og innviklet inndeling av landområdene, og den administrative 

strukturen av staten. Det er flere årsaker som ligger til grunn for dette, og man måtte strekke 

seg for å få landet en fredsavtale og dermed ende krigen. Blant annet var de tradisjonelt sett 

ulike etnisitetene med på å forme inndelingen og strukturen av landet etter Daytonavtalen. I 

utgangspunktet var avtalen kun ment å være en midlertidig løsning, men på tross av dette må 

man kunne problematisere at avtalen på sett og vis bygger opp under og viderefører et fortsatt 

skille mellom de ulike etnisitetene. Daytonavtalen måtte ta hensyn til disse skillelinjene som 

ble svært tydelige under krigen. For å få gjennomslag for avtalen var det helt essensielt at de 

ulike gruppene følte seg sett. Det har alltid vært ulike etnisiteter i Bosnia og Herzegovina, 

men før krigen var de ikke delt opp i homogene grupper, da levde de side om side i en 

fredelig sameksistens. Over 20 år etter avtalen tredde i kraft kan man se at Daytonavtalen 

fortsatt har en stor innvirkning på hverdagen til befolkningen i Bosnia og Hercegovina. 

(Magasinet rØst, 2015, s.6) 

 

Forholdet mellom de ulike partene i krigen var svært spent, dette på tross av at man må kunne 

anta at de hadde samme ønske om å avslutte krigen. Gro Nystuen (2005, s.226) mener at de 

som arbeidet med fredsavtalen anså det for håpløst å skulle etablere en fredsavtale hvor 

etnisitet ikke skulle være en essensiell og viktig faktor. Videre skriver Nystuen at grunnet det 

lave tillitsnivået som eksisterte under forhandlingene om fredsavtale, ble etnisitet ansett for å 

nærmest operere som et sikkerhetsnett for å forsøke og stanse de voldelige handlingene. I 

pressede situasjoner kan man fatte forhastede beslutninger, og dette var områder som var i en 

krisesituasjon. Likevel er det vanskelig å slå seg til ro med at det ikke fantes mulighet til en 

bedre løsning som ikke baserte seg på et diskriminerende grunnlag (Nystuen, 2005, s. 194). 

 

6.1 Innholdet i fredsavtalen  

Daytonavtalen består av 150 sider som omhandler ulike reguleringer i fredsprosessen, disse 

kan videre deles inn i politiske og militære avtaler. De militære avtalene gjelder hovedsakelig 

de fredsbevarende styrkene sin oppgave i Bosnia, demilitarisering av landet, samtidig 

viktigheten av at de soldatene som hadde deltatt i krigen, men ikke var bosniske, måtte forlate 

landet. Artikkel 3 i fredsavtalen (1995, s.10) er en kort og konsis stadfesting av at alle 

fremmedkrigere må forlate landet. De politiske avtalene er som tidligere nevnt av det mer 

innviklete og kompliserte slaget. Det er den delen som befatter de to delstatene og de ulike 

kantonene. Det vil ikke være vesentlig for denne oppgaven å undersøke på detaljnivå på den 
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politiske organiseringen i Bosnia og Herzegovina. Noe av det essensielle er at det i landet er 

hele tre parlamenter, og i Daytonavtalen blir betegnelsen felles parlament anvendt, da de tre 

ulike etnisitetene skal være representert. Dette kan forstås som at man også velger man å si at 

dette ikke er nødvendig i de to resterende parlamentene. Basert på dette kan man tolke det 

som at Bosnia og Hercegovina ikke er et samlet land, da de etniske gruppene lever adskilt, og 

det politiske rammeverket i fredsavtalen bygger opp under dette (Sørensen og Bjørn, 1996, 

s.120-121). 

 

Et av det viktigste målet ved Daytonavtalen var å bevare landet som en fler-etnisk stat. Dette 

målet klarte Daytonavtalen, men på tross av dette ble landet delt opp i to delstater, hvor det i 

hver delstat er en etnisk majoritet som dominerer. Fredsavtalen legger visse føringer på 

samarbeid mellom de to delstatene. Etter at Daytonavtalen ble signert har det vært uenigheter 

omkring avtalen er rettferdig. SRT9 skal ha omtalt avtalen som en forbrytelse mot det serbiske 

folk. Dette er med å vise hva slags rolle mediene hadde både under, men også i etterkant av 

krigen. Et utsagn lyder at det i krigen ikke er noen vinnere, men kun tapere, men Sørensen og 

Bjørn (1996, s.122) omtaler kroatene som de seirende. Videre viser de til et utsagn av den 

kroatiske presidenten Tudjman: «Efter at vi er blevet den viktigste militærmagt i området, er 

vi blevet verdensmagten USAs allierede. Kroatien er blevet behandlet som den mest 

respekterede nation ved fredsforhandligerne» (Sørensen og Bjørn, 1996, s.122). Det kan være 

ulike motiv som ligger bak utsagnet. Det kan blant annet være mulig at Tudjman sa det med et 

håp om at dette skulle overbevise de som hadde fulgt krigen utenfra om at det ikke var 

Kroatia som hadde begått de gale handlingene, og de med rette derfor kunne kalle seg krigens 

vinnere. En annen årsak kan være hvordan Kroatia med romersk-katolsk kristendom, av 

Vesten kan ha blitt ansett for å være de som gikk seirende ut av krigen. Dette kan ha ført til at 

det blant mange ble regnet for å være en sannhet, selv om det ikke finnes konkluderende 

materiale som stadfester dette.  

 

6.2 Behovet for en ny fredsavtale 

Ved inngåelse av Daytonavtalen ble det sendt fredsbevarende styrker til Bosnia og 

Hercegovina. Omlag 60.000 utenlandske soldater, ledet av amerikanske styrker, ble sendt til 

Bosnia og stasjonert over hele landet. Ulike organisasjoner, blant annet FN, gikk inn i landet 

og det internasjonale samfunnet gikk i gang med å investere over 40 milliarder kroner i 

                                                        
9 SRT – forkortelse for Serbisk Radio og TV (Chandler, 2000, s.ix) 
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gjenoppbygging av landet. High representative10 fikk plass i Sarajevo, og en million 

mennesker vendte tilbake til sine hjem. Det er vanskelig å skulle si om man kan karakterisere 

fredsavtalen som vellykket eller ikke. Noe av det essensielle ved en fredsavtale vil være å 

avslutte en pågående krig, og i det henseende vil Daytonavtale kunne karakteriseres som 

vellykket. Om man i tillegg tar med i betraktning at avtalen skal legge gode føringer for 

landet sin videre fremtid, så vil det heller være usikkert om Daytonavtalen kan sies å være 

vellykket. Den bosniske politikeren Alija Izetbegovic skal ha omtalt fredsavtalen som 

urettferdig, men at den tross alt er mer rettferdig og et bedre alternativ enn en fortsettelse av 

krigen (Sørensen og Bjørn, 1996, s.120-121). 

 

Finn Jørgensen skriver i En rejse fra Dayton til Bruxelles (2005) om sin reise i Bosnia. Her 

gjenforteller han blant annet om et møte med borgermesteren i den muslimsk dominerte byen 

Bihac i den nordvestlige delen av Bosnia og Herzegovina. Borgermesteren sier at etter 

fredsprosessen som foregikk i Tyskland etter 2.verdenskrig så arbeidet tyskerne i sterkere 

grad enn hva befolkningen i Bosnia har gjort for å få landet opp på beina igjen. Han 

argumenterer videre for at hos den tyske befolkningen var en sterkere grad av verdsettelse av 

landet. Bosnia og Herzegovina består av tre nasjonale-grupper, understreker Borgermesteren, 

men mener ingen av disse gruppene anser landet for å være sitt. Dette kan være 

bakenforliggende for forsøkene på å bremse eller stanse enhver endring som han mener kunne 

fått landet mer handlekraftig og sterkt. Han mener at det i Republika Srpska eksisterer 

misoppfatninger omkring Daytonavtalen. Borgermesteren mener at befolkningen i Republika 

Srpska mener fredsavtalen er evigvarende, og at delstaten nærmest fremtrer som et eget land i 

Bosnia og Hercegovina. Samtalen med borgermesteren viser en misnøye med hvordan landet 

har bygget seg opp igjen etter krigen. Videre viser det hvordan det stadig regjerer en splittelse 

mellom de to delstatene og hvordan fredsavtalen ikke har operert som samlende, men snarere 

tvert imot. Daytonavtalen har skapt en god grobunn for videre etnisk splittelse og korrupsjon i 

landet, og den trenger sårt en endring eller en erstatning (Jørgensen, 2005, s.2-3).   

 

En av kjernene og hovedutfordringene i krigen var den etniske utrensningen, og de 

omfattende følgene av dette. Denne store trusselen førte til at mange flyktet landet, og mange 

ble hjemløse. Daytonavtalen tar for seg denne problematikken, og konstaterer at alle har rett 

                                                        
10 High representative – det internasjonale samfunnets maktfulle sivile forvalter. Kan på norsk omtales som den 
høye representant (Jørgensen, 2005, s.1) 
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til å vende tilbake til sitt hjemsted. Dette vil med andre ord si at hvis deres tidligere eiendom 

har havnet i andres hender på bakgrunn av flukt, har de tidligere eierne rett til å få den tilbake 

1995, s.62). Videre fremhever Daytonavtalen at alle parter er ansvarlige for at dette skal 

foregå i trygge omstendigheter. Hvis disse ulike formaningene i Daytonavtalen ikke ble fulgt 

skulle representanter fra det internasjonale samfunnet bistå (Sørensen og Bjørn, 1996, s. 127). 

 

6.3 Bidrag fra det internasjonale samfunnet 
I det første tiåret etter krigen var det de samme tre partiene som ledet de nasjoanle gruppene 

som regjerte: SDA, SDS 11, og HDZ. De amerikanske diplomatene som var med på å 

utarbeide fredsavtalen forsøkte i lang tid å få til et samarbeid mellom disse tre partiene. 

Derfor var det viktig å få på plass High Representative som kunne følge nærmere med på 

disse tre partiene, og hvis de eventuelt skulle ta noen dristige valg, eksempelvis å avskaffe 

ministere eller andre som fylte viktige offentlige stillinger. I dag er det Valentin Inzko, som 

kommer fra Østerrike, som besitter stillingen som High Representative i Bosnia og 

Herzegovina. Han har gjort det siden 2009, og er dermed den som har sittet lengst. Dette kan 

man tolke dithen at situasjonen i Bosnia og Herzegovina er mer stabil og forutsigbar enn på 

lenge (Jørgensen, 2005, s.3-4). 

 

Samarbeidet mellom International Security og demokratisering er et forholdsvis nytt 

fenomen. Denne relasjonen har bidratt til å bedre det politiske rammeverket for mange land i 

Øst-Europa. Dette har også vært blant de viktigste målene for de vestlige institusjonene som 

har vært plassert i Øst-Europa. Chandler (2000, s.27) skriver at vestlige samfunn har ansett 

det for sin oppgave å etablere hva de mener gir best mulig grunnlag for et velfungerende 

samfunn. Dette kan for eksempel være velfungerende demokrati, og at landet opprettholder 

menneskerettigheter og menneskeverd. Vestlige stater mener at dette er den beste måten å 

organisere samfunnet, men det er også en viktig forutsetning for fred og stabilitet, og kan i 

noen tilfeller anse det som sin oppgave at land følger disse anbefalingene. Det er tidvis 

problematisk hvordan det blant noen vestlige land regjerer en holdning om at alle burde følge 

den vestlige måten å leve på. På en annen side, hvis det er sånn at de vestlige institusjonene 

som hevder dette virkelig mener at dette er den beste måten, både for befolkningen og landet 

som sådan, å strukturere styresett på, så må det kunne anses som anbefaling nærere sagt enn 

en befaling. Demokrati og demokratisering har blitt en svært betydningsfull og viktig del av 

                                                        
11 SDS  er  forkortelse for det serbiske Demokratiske Parti. (Chandler, 2000, s.ix) 
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de internasjonale relasjonene. Før krigen brøt ut ble Bosnia brukt som et godt eksempel på et 

velfungerende samfunn, hvor ulike etnisiteter kan leve sammen i ett land. Under krigen og i 

etterkant har Bosnia blitt brukt som et skrekkeksempel på hvordan og krig og et 

samfunnssammenbrudd kan komme som et uunngåelig resultat av et land som ikke har et 

fullstendig fritt samfunn. Deler av den vestlige verden skal også ha påpekt at dette også kunne 

sies å være et resultat av at Bosnia ikke har etablert et demokratisk samfunn som mange andre 

vestlige land har, men landet innehar mange av de vestlige kulturelle verdiene på samme måte 

som en del EU medlemmer (Chandler, 2000, s.28).  

 

Daytonavtalen har av mange internasjonale diplomater blitt ansett for å representere en ny 

tilnærming til internasjonale institusjoner. Dette har vært i tråd med FN sin agenda omkring 

demokratisering, utvikling og fred, og viktigheten av langsiktig samarbeid med internasjonale 

organisasjoner som arbeider for å forbedre politiske institusjoner og et bedre styresett. 

Involveringen av det internasjonale samfunnet ble baket inn i Daytonavtalen, og var en 

ufravikelig del av fredsavtalen. Det at en uavhengig stat nærmest ble tvunget til å inngå så 

dypgående samarbeid fra det internasjonale samfunnet vekket mange diskusjoner. Man må ha 

i bakhodet at landet var i en krigssituasjon, og det viktigste var å få en ende på krigen, og 

dermed var en fredsavtale helt essensielt. Samarbeidet reduserte graden av selvstyre, og det 

ligger selvsagt store utfordringer ved å innføre et demokrati fra utsiden. Det er samtidig viktig 

å huske at intensjonen fra de internasjonale institusjonene var med for å kunne hjelpe og å 

bistå et land som var i en vanskelig situasjon. Av mange har Daytonavtalen blitt ansett for å 

være et politisk eksperiment. I det henseende kan man spørre seg hvilken rolle religion har 

spilt i dette politiske eksperimentet. Hvis man skal se på selve lovverket til Daytonavtalen 

kommer man ikke vekk fra det faktum at religion kun blir nevnt et fåtall ganger. Dette kan 

forstås som at religion blir ekskludert, eller i svært liten grad inkludert, i dette politiske 

eksperimentet. På en annen side kan det forstås som at dette er gjort for å etablere et distinkt 

skille mellom religion og politikk etter krigen. Man kan være uenig i hvordan 

demokratiseringen av Bosnia og Herzegovina har foregått, og om det er det mest egnede 

styresettet for landet. Det er likevel vanskelig å skulle stille med en bedre løsning og eller et 

forslag på å bedre de utfordringene som landet har stått ovenfor (Chandler, 2000, s. 34-36). 

Hele spørsmålet om demokratisering av Bosnia, og ikke minst de vestlige forsøkene på å 

gjøre det kan diskuteres. Det ser nemlig ut til at det internasjonale samfunnet ikke har vært 

effektive ved å etablere demokratiske mekanismer, og å finne metoder og modeller som kan 



 43 

styrke demokratiseringen. Derfor stiller noen seg kritisk om hvorvidt vesten virkelig 

prioriterte demokratiseringen.  

 

Det er vanskelig å forstå hvorfor den internasjonale administreringen i landet er organisert på 

den måten den er. Fredsavtalen var tilsynelatende en avtale mellom de bosniske partiene, og 

ikke mellom det internasjonale samfunnet og den bosniske regjeringen. Den kompliserte og 

innviklede organiseringen av institusjonene og det politiske rammeverket har i ettertid blitt 

hevdet å være ment som et virkningsmiddel for å tvinge frem et samarbeid mellom aktørene i 

krigen. Hvorvidt dette er sant er vanskelig å vite, men det gir en indikasjon på hvor komplisert 

og omfattende prosessen rundt en fredsavtale er. Fundamentet i Daytonavtalen er veldig 

bestemt når det kommer til hvor stor grad av selvstyre Bosnia hadde, men er på den andre 

siden svært fleksibel når det komme til hvor stor makt det internasjonale samfunnet kan utøve 

over den uavhengige staten (Gallagher, 2005, s.132). En bakenforliggende årsak til dette har 

bakgrunn i at Bosnia Serbia og Kroatia var bundet av fredsavtalen, men det internasjonale 

samfunnet som sådan var ikke det. Så selv om Bosnia formelt sett er en selvstendig stat, så 

hadde forlengelsen av de internasjonale mandatene i lang tid tatt over styret av staten, og det 

ble lite rom for de bosniske statsinstitusjonene til å implementere deres politikk. Det bosniske 

styresettet har alt i alt hatt en liten grad av påvirkning over egne valg og utvikling, og kanskje 

spesielt de første årene etter krigens slutt. Under Dayton-avtalen ble Bosnia i lang tid styrt av 

et helt nettverk fra det internasjonale samfunnet, blant de store verdensmaktene som NATO 

og FN (Chandler, 2000, s. 51-52). 

 

Det var svært viktig for etableringen av et nytt multi-etnisk Bosnia og Herzegovina å bevare 

fred i landet. Noe av det mest essensielle i den multi-etniske politikken var desentraliseringen 

av den politiske makten. Hovedårsaken til dette var at man ønsket å sørge for at de etniske 

gruppene ble beskyttet, og deres interesser ivaretatt. Dette var særlig viktig da hver av de tre 

dominerende etniske gruppene i Bosnia, var en potensiell minoritet. Derfor var det essensielt 

at interessene til minoritetene ble ivaretatt. I senere tid har både kroatiske, serbiske og 

bosniakiske ledere beskyldt the High Representative, og andre store internasjonale 

institusjoner for å ødelegge fredsavtalen sin garanti av beskyttelse for den etniske retten til 

selvstyre i ulike politiske saker. Dette på tross av at på statsnivå har de bosniske 

representantene hatt mulighet til å foreslå og å diskutere politikk og politiske avgjørelser med 

blant annet verdensbanken og IMF. Dette vitner videre om at representantene ikke føler de 
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har blitt lyttet til i disse politiske sakene. Noe som igjen vitner om en lav grad av følelse av 

selvstyre (Chandler, 2000, s. 69-71). 

 

7 Religiøs aspekt i krigen 
I det kommende kapittelet ser jeg nærmere på hvilken rolle religion kan sies å ha spilt i 

konflikten. Dette gjør jeg ved å først se om man kan omtale konflikten i Bosnia og 

Hercegovina som en religiøs krig. Deretter ser jeg på hvordan religiøse symboler ble anvendt 

under krigen, og om man kan se en endring av betydningen i de religiøse symbolene. Deretter 

ser jeg mer konkret på religion sin rolle i konflikten og hvordan religion ble anvendt i 

sammenheng med makt. Den siste delen av dette kapittelet omhandler etnisitet, religion og 

nasjonalisme i etterkant av krigen.  

 
7.1 Var det en religiøs krig? 

Den 6. april 1992 ble Bosnia og Herzegovina anerkjent som selvstendig stat, og samme dag 

begynte det som skulle vise seg å være starten på en over tre år lang blodig krig. Relasjonen 

mellom de tre etniske gruppene i landet; serbere, kroater og bosniaker, hadde over tid vært 

relativ god, men etter økonomiske vanskeligheter og kommunismens sammenbrudd, hadde 

også forholdet mellom de tre etniske gruppene bleknet (Sørensen og Bjørn, 2000, s.92). Det 

regjerer mange ulike synspunkt når det kommer til religionen sin rolle i krigen i Bosnia og 

Herzegovina. Noen vil si at religion var en svært essensiell faktor i utviklingen av krigen 

(Perica, 2002, s.165) mens andre, blant annet sosiologen Dino Abazovic (2015, s.1), 

fremhever de økonomiske utfordringene i forkant av krigen som en essensiell faktor når man 

skal se på de ulike faktorene og betydningen av de i krigen. På den andre siden er det forskere 

som sier at det nærmest har blitt et faktum, blant forskere, at de tre største religiøse aktørene i 

landet var viktige bidragsytere til at krigen brøt ut. Den kroatiske historikeren Vjekoslav 

Perica (2002, s.166) skriver at det ikke er en av de tre religiøse retningene som peker seg ut i 

denne ansvarsfordelingen. Til tross for dette hevder han at den serbisk-ortodokse kirken kan 

bli holdt ansvarlig for å stå bak store deler av den etniske rensningen. Årsaken til at Perica 

hevder dette henger trolig sammen med at det var Serbia som først gikk til angrep. Man må i 

dette henseende ha i minne at Perica selv er kroatisk. I det henseende finner jeg det viktig å 

nevne at det også eksisterte radikale tendenser både i den kroatiske katolisismen, samt i det 

islamske samfunnet. Det ligger en stor forskjell ved å hevde at religion var en bidragsyter til 
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krigen og å hevde at krigen var religiøs. Tiden før krigen brøt ut var kompleks og det foregikk 

omveltninger i samfunnet som gjør at det kan være vanskelig å skulle peke på en bestemt 

faktor som førte til utbruddet av krig. Det er flere årsaker som spiller inn når det bryter ut en 

krig, dette var også tilfellet i Bosnia og Herzegovina. Det er vanskelig å argumentere for at 

det var en religiøs krig, men at religion utgjorde en faktor mener jeg å kunne hevde basert på 

dette tekstmaterialet. Dette kan man også se i neste underkapittel hvor jeg viser hvordan 

religiøse symboler ble brukt og referert til under krigen (Perica, 2002, s.166-168).  

 
7.2 Bruk av religiøse symboler 

I kapittel 5.2 så jeg på relasjonen mellom religiøse ledere og nasjonale ledere. Her forsøkte 

jeg å få frem hvordan noen av de nasjonalistiske lederne sammen med de religiøse lederne 

begynte å anvende en svært forenklet religiøs ikonografi for å nå ut til flest mulig mennesker 

(Cohen, 2007, s.491). I det tilfellet er det også nødvendig å nevne hvordan det mot slutten av 

1980-tallet skal ha foregått en sekularisering av religiøse symboler, før symbolene senere ble 

sakralisert som nasjonale symboler (Abazovic, 2015, s.4). Det er viktig å ha dette i minne når 

det er snakk om hvordan det i forkant av militære kamper under krigen ble holdt bønn, og 

andre religiøse ritualer. På uniformene var det sydd på religiøse symboler og tekst som sa noe 

om både den etniske og religiøse tilhørigheten til soldatene. Hos de bosniakiske soldatene 

kunne det henholdsvis stå the muslim party og likeledes stod det the orthodox party eller the 

catholic party hos henholdsvis de ortodokse serberne og de katolske kroatene. (Perica, 2002, 

s.166) Ettersom det skal ha foregått en endring i symbolene fra å være religiøst betinget til å 

bli nasjonalistiske, kan det være at den religiøse tilhørigheten som var sydd på uniformene i 

bunn og grunn var bevis på den nasjonalistiske tilhørigheten. På en annen side så ble det 

avholdt bønn i forkant av kampene, og dette forteller at det religiøse aspektet i sin 

tradisjonelle forstand også var til stede. Dette viser at religion absolutt var tilstede under 

konflikten. I det henseende er det relevant å trekke frem Durkheim som mener at religion kan 

være en viktig bidragsyter til å styrke og å bekrefte fellesskapet innad i en gruppe. Det kan 

tenkes at dette var noe av årsaken til at det ble lagt en nasjonalistisk symbolikk i de religiøse 

symbolene. Dette bidro til å styrke følelsen av enhet innad i gruppen, men det kunne også 

være med på å gjøre et skille mellom oss og de enda sterkere (Perica, 2002, s.166). 

 
Noen av de onde handlingene som skjedde i landet første halvdel av 90-tallet kan på sett og 

vis forstås som misbruk, eller en annerledes anvendelse av religion, blant annet ved utnyttelse 

av den religiøse identiteten gjennom myter og tradisjoner. Dette er med på å prege det 
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bosniske samfunnet den dag i dag. Siden sammenbruddet av Jugoslavia har det vært en 

radikal nasjonalisme som man hevder kan relateres til prosessen som foregikk ved 

politiseringen av religion. En bakenforliggende årsak til dette kan være at de nasjonalistiske 

lederne bidro til denne politiseringen med hensikt om at dette skulle være en faktor som 

skulle holde gruppen sammen. Denne teorien stemmer overens med Durkheim og Mitchell 

som mener at felles tilhørighet vil være viktig for å kunne holde en gruppe sammen. Jonathan 

Sacks vil også i dette henseende være relevant. Han argumenterer for at gruppeidentiteten blir 

formet av fortiden og eventuelle vonde assosiasjoner som ligger i det kollektive minnet. Dette 

kan tenkes å være relevant i den bosniske konteksten og med den komplekse fortiden med 

mange konflikter og kamper (Alicino, 2016, s.2). 

 

Etter Jugoslavia sin kollaps ønsket ulike politiske partier en religiøs legitimering. En årsak til 

dette kan tenkes å være at Jugoslavia sitt sammenbrudd førte til at det åpnet seg et rom for at 

religion ikke lenger skulle være privat. Samtidig kan det tenkes at dette bidro til at ulike 

nasjonalistiske og religiøse konstruksjoner ble mer tydelige i minnet hos befolkningen, og 

dermed fikk mye å si for befolkningen sin identitet. Huntington sitt teoretiske perspektiv 

fremmer at behovet for identitet hos mange mennesker blir særlig fremtredende når det 

foregår store omveltninger i samfunnet. Videre mener han at religion i dette henseende vil 

være en viktig faktor for å markere identiteten. Det kan tenkes at etter sammenbruddet av 

Jugoslavia var store deler av befolkningen på søken etter sin identitet, etter å ha levd i mange 

år hvor man hadde blitt ansett for å være like, og hvor ulikheter hadde blitt dysset ned. Deler 

av befolkningen anså seg for å være det «utvalgte folk» og mente at deres religiøse identitet 

dermed kunne forhindre at de ble drept, samtidig som dette bidro til å skape en større avstand 

til de andre gruppene. Det at politiske partier benytter seg av religiøs legitimering gjennom 

religiøs ikonografi må problematiseres. Dette er med på å bidra til at skillelinjen mellom 

religion og politikk blir mindre tydelig, samtidig som religion får en annen betydning for 

befolkningen. Videre må det også problematiseres hvordan dette kan spille inn på religion og 

religiøse symboler. Det kan tenkes at de får en annen betydning og dimensjon når det blir 

anvendt av politiske grupperinger. Noe som også vil være essensielt  når man skal forstå på 

det det religiøse aspektet i krigen, er religion sin rolle i krigen. Dette vil jeg se nærmere på i 

neste del. (Alicino, 2016, s.5)  
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7.3 Religiøsitet og religiøstilhørighet  

I Jugoslavia var Bosnia den mest etnisk-mangfoldige republikken. Dette er trolig noe av 

årsaken til at man kunne spille på de ulike religiøse og etniske ulikhetene i forkant og under 

krigen i den graden man gjorde. Man kunne også se hvordan religion opererte som både 

entydig og flertydig. En av grunnene til dette kan være et faktum er at religion under Tito sitt 

regime ikke var en synlig dimensjon i samfunnet. Etter Tito sin bortgang utviklet religion seg 

til å bli en viktig faktor for å definere nasjonaliteten i nesten alle statene i det tidligere 

Jugoslavia. Dette var stater som tidligere hadde vært jugoslaviske og vært under et strengt 

regime. Man kan tenke seg at man i dette regime hadde en sterk følelse av identitet og 

tilhørighet. Etter oppløsningen kunne det for mange av statene føles nødvendig å etablere en 

ny identitet som skulle samle befolkningen og markere tiden etter Jugoslavia, og religionen 

fikk en viktig funksjon her (Perica, 2002, s.167). 

 
I et historisk perspektiv hadde mange kroater ansett bosnierne for å være islamiserte kroater. 

Dette er med på å underbygge det faktum at det i lang tid hadde vært noe spenning i 

relasjonen mellom muslimer og kroater. Denne innstillingen til de muslimske bosnierne var 

også gjengs i det politiske miljøet i Bosnia og Herzegovina. Tidlig i 1993 var disse 

uenighetene av så stor størrelse at de førte til et sammenbrudd av alliansen som hadde vært 

mellom muslimene og kroatene, og samarbeidet med de to tidligere allierte var nå over. I 

dette henseende er det videre verdt å nevne at det i Kroatia hadde foregått massakre i 

muslimsk-dominerte landsbyer, mens muslimer henholdsvis skal ha drept fransiskanske 

prester (Cohen, 2007, s.492). Når man kan se antydninger til drap som baserer seg på den 

religiøse tilhørigheten vil dette være en viktig faktor når man skal se på hvilken rolle religion 

spilte i konflikten. Det ble, særlig blant katolske ledere, stor bekymring over de konfliktene 

som utspilte seg mellom muslimske og kroatiske styrker. Som det pekes på av Perica, skal en 

katolikk i dette henseende ha forklart, og muligens for å forsøksvis forsvare de onde 

handlingene som ble utført fra kroatisk side, at man var svært engstelig for at Bosnia skulle 

bli en islamsk stat. Han argumenterte for dette videre ved å hevde at relasjonen mellom stat 

og religion i Islam står mye nærmere og har en mer omfattende og komplisert struktur enn 

hva vi andre har. Omtrent samme argumentasjon skal en serbisk prest ha brukt da han 

forsøksvis forsvarte hvorfor Serbia gikk til angrep. Foruten at han argumenterte over at han 

var svært bekymret for om Bosnia skulle utviklet seg til å bli en islamsk stat, så hevdet han at 

Serbia gikk til angrep som selvforsvar for å unngå angrep mot Serbia og ydmykelse av landet 

(Perica, 2002, s.169). I denne sammenheng er det verdt å bemerke seg hvordan religiøse 
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ledere fra kirken, som religiøs institusjon, forsvarte de onde handlingene som skal ha blitt 

utført ved å undertrykke deres frykt mot islamsk stat (Cohen, 2007, s.492-493). Dette er med 

å viser hvordan skillet mellom oss og dem hele tiden er relevant. Frykten for en islamsk stat 

kan tenkes å være frykten mot de andre. Det kan forstås som å være frykten for at fellesskapet 

som blir skapt innad i den andre gruppen skal bli så sterkt og dominerende overfor de andre, 

og dermed ens egen, religiøse gruppe. Mitchell (2006, s.15) skriver hvis det er sånn at en 

identitet blir til ved å sammenligne seg med andre, for å se vektlegge hva man ikke vil 

identifisere seg med, så kan det tenkes at de negative sidene ved den gruppen man ikke vil 

identifisere seg med blir sterkere enn hva som egentlig er tilfellet. Dermed kan det i visse 

tilfeller oppleves at frykten utvikler seg til å bli sterkere enn hva som egentlig er nødvendig.  

 

Den amerikanske religionshistorikeren Michael Sells (2002, s.309) har undersøkt hvordan 

religion spilte en dobbel rolle i krigen. Han argumenterer for at religion på den ene siden ble 

anvendt for å tvinge på en etnisitet på befolkningen. Dette eksemplifiserer han ved at 

mennesker som skulle henrettes uansett hva deres tro og overbevisning skulle være, kunne 

risikere å bli henrettet med bakgrunn i en religiøs tro de ikke følte seg knyttet til. Dette ble 

særlig relevant i situasjoner hvor etnisiteten ikke kom frem på andre måter, som eksempelvis 

utseende, måten man kledde seg, navn eller språk. Dermed ble religion en viktig faktor for å 

bestemme, eller nærmere sagt finne ut av, etnisiteten til mennesker som ble sendt for å 

henrettes. Religion ble brukt som et middel for å avsløre en persons identitet, på tross av at 

etnisitet og religiøs tilhørighet ikke nødvendigvis alltid henger sammen. På denne måten fikk 

man på sett og vis en religiøs identitet kastet på seg, med bakgrunn i etnisitet. Det kan derfor 

være man kanskje må argumentere for at religion og etnisitet alltid ble ansett for å være det 

samme i den bosniske og herzegovinske konteksten. Noen overlevende, som ble brakt for å 

henrettes, men klarte å slippe unna, har fortalt at de tidligere aldri hadde ansett seg selv som 

religiøse, og desto mindre tenkt på hvilken religiøs identitet de tilhørte, før de risikerte å bli 

henrettet på bakgrunn av deres påsatte religiøse tilhørighet. Dette kan fortelle noe om hvordan 

den religiøse identiteten under krigen ble brukt som en merkelapp av personer med makt som 

kunne fastsette en persons religiøse tilhørighet. Dette sier noe om hvor viktig religion ble 

under konflikten, og det forteller også noe om hvor viktig det var å tilhøre en gruppe med 

mennesker med samme religiøse tilhørighet som en selv. 

 

Den andre rollen Sells mener religion spilte i krigen handler om hvordan religion, gjennom 

anvendelsen av religiøse symboler, ritualer og religiøse institusjoner på sett og vis 
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rettferdiggjorde utførelsen av vold. Dette har allerede delvis blitt adressert i kapittel 7.2. I 

situasjoner hvor man (mis)bruker religiøse symboler og ritualer gjennom utførelsen av vold 

skriver Sells (2002, s.329): 
 

religions in their ideological manifestations are traditionally stronger in promoting identity, 

which is  opposed to other religions, than in affirming its identity by affirming the identity of 

others…Their conflict-based paradigms have become resevoirs of power for perpetuating 

violence, claiming territory and rewriting history by rewriting textuality of the country itself.  

 

Dette kan man blant annet se på det tidligere nevnte eksempelet om de religiøse institusjonene 

i henholdsvis Serbia og Kroatia foretok en type ansvarsfraskrivelse for de onde handlingene 

som ble utført for å forhindre at Bosnia skulle bli en islamsk stat. Man kan forstå det på den 

måten at religion tidvis ble brukt som et middel og et påskudd, ikke bare for å få makt, men 

også for å få makt. Dette kan man se både i forkant av og under krigen i Bosnia og 

Herzegovina (Sells, 2002, s.309-311). 

 

7.4 Religion og etnisitet etter konflikten 

To danske forfattere, Eriksen og Stjernfelt (2003, s.258), har prøvd å forklare bakgrunnen for 

hat i Bosnia og Herzegovina, skriver om hvordan defineringen av etnisitet fort ble en viktig 

faktor under krigen, men også hvordan dette har fortsatt å være viktig etter krigens slutt. 

Under krigen ble det viktig å påpeke hvordan fienden, de andre, definerte seg selv etnisk, og 

hvordan ofrene på samme måte ble etnisk definert. Som nevnt tidligere så ble en av de 

viktigste faktorene for å bestemme etnisitet den religiøse tilhørigheten. Dette hadde ikke vært 

tidligere i samme grad. Det etniske og religiøse tilhørigheten ble på sett og vis det samme. I 

mange tilfeller kunne man i Bosnia og Herzegovina ut ifra navnet avsløre den etniske 

tilhørigheten. Dette gjorde at mange kunne føle seg svært sårbare og utsatt, noe som ikke 

tidligere hadde vært viktig for dem ble plutselig avgjørende. I likhet med fortellingen av 

overlevende som ble sendt for å bli henrettet, kunne dette være mennesker som heller aldri 

hadde gjort seg opp klare tanker om sin etnisitet. Men dette utviklet seg fort til å bli en viktig 

og avgjørende faktor når man kun kan søke ly hos de med samme etnisitet. Siden religion er 

en essensiell faktor innenfor etnisitet, og den religiøse tilhørigheten din bestemte den etniske 

tilhørigheten, kan man da si at den religiøse tilhørigheten bestemte om du «overlevde» eller 

ikke. Dette igjen kan gjøre mye med den religiøse identiteten innad i en gruppe. Det religiøse 

fellesskapet og identiteten blir trolig styrket, noe som gjør at avstanden til andre grupper øker. 
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Man må også i dette henseende kunne si noe om Huntington som argumenterer for at 

fremtidens konflikter vil være mellom mennesker som tilhører ulike kulturelle etnisiteter – i 

en kulturell etnisitet vil religion være en viktig faktor. Man kan tenke at det ikke skal skje 

mange drap eller andre onde hendelser før man har tvunget mennesker til å velge side i 

krigen, og at dette blir gjort med bakgrunn i religiøs tilhørighet og etnisitet (Eriksen og 

Stjernfelt, 2003, s. 258). 

 

I Bosnia og Herzegovina har det eksistert et temmelig svart/hvitt bilde av hvordan man 

oppfatter religion. Noen anser det for å være en mer eller mindre sikker kilde til konflikt. Det 

kan være svært problematisk å argumentere for at religion i seg selv er en kilde til krig og 

uroligheter, og på mange måter er det det jeg problematiserer i denne oppgaven, men i den 

sammenheng finner jeg det interessant at det eksisterer et sånt syn i Bosnia og Herzegovina. 

Et slikt syn kan føre til at man gjør religion mindre sakralt, man kan si at det fjerner det 

sakrale ved religion, for å så sakralisere konflikt. Ut fra Abazovic kan man se at ved å fjerne 

det hellige ved religion kan føre til at man gjør konflikten hellig. Et annet dominerende syn i 

Bosnia og Herzegovina er at man ofte tyr til vold eller andre krigerske handlinger i konflikter 

som blir hevdet å være etnisk betinget. Dette vitner om at man anser religion i Bosnia og 

Herzegovina som noe veldig lite produktivt, men desto mer som en ødeleggende faktor som 

ofte blir assosiert med krig og voldelige handlinger (Abazovic, 2015, s.16). Jeg vil 

argumentere for at det kan være en litt skummel trend om tilfellet er at religion hovedsakelig 

blir assosiert med voldelige handlinger, særlig som jeg skal vise i neste avsnitt, at måler viser 

at det har vært en økning i befolkningen i Bosnia og Herzegovina som definerer seg som 

troende.  

 

Nasjonale splittelser endte opp med å opprettholde de motstridende forskjellene i de religiøse 

identitetene. Den italienske professoren i comparative public law, Francesco Alicino viser i 

sin artikkel fra 2016 (s.6) til offentlige meningsmålinger som ble gjort til tre tidspunkt, 

henholdsvis 1988, 1999 og 2013. Han forteller ikke videre hva undersøkelsen heter, annet enn 

at den skal undersøke hvor mange av befolkningen i Bosnia og Herzegovina som definerer 

seg som troende. Prosentandelen av de som karakteriserte seg som troende var som følgende: 

i 1988 55.8% av kroatene, 37.3% av Bosnierne, 18.6% av Serberne omtalte seg selv som 

troende. I 1999, altså 11 år senere viste undersøkelsene at 89.5% av kroatene, 78.3% av 

Bosnierne omtalte seg som troende. I 2013 så var tallene igjen litt annerledes: da identifiserte 

50.7% muslimene i Bosnia og Herzegovina som troende, 30.75% som serbisk ortodokse 
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kristne, og 15.19% som romersk katolske, 1.15% som annet, og 1.1% som ateist. . De siste 

tallene som undersøkelsen viser til ble målt i 2013, og offentliggjort i 2016 og er derfor noe 

av de ferskeste tallene man har om religiøsitet i Bosnia og Herzegovina. Tallene viser at det 

har vært en økning i hvem som definerer seg som troende hvis man sammenligner tallene fra 

1988 med tallene fra 2013. Undersøkelsen som ble gjort i 1999 forteller oss mer om at krigen 

førte til at religion ble viktig i livet til befolkningen. Så kan man videre diskutere om 

nedgangen fra 1999 til 2012 var en naturlig endring, og/eller om det er en indikasjon på at 

religion i Bosnia og Herzegovina stadig vil bety mindre. Dette vil være i tråd med Hunitngton 

sin teori om at behovet for identitet vil være særlig fremtredende i etterkant av det har skjedd 

store omveltninger i samfunnet. I Bosnia har om religiøsitet i Bosnia og Herzegovina. Tallene 

viser at det har vært en økning i hvem som definerer seg som troende hvis man sammenligner 

tallene fra 1988 med tallene fra 2013. Denne undersøkelsen krever også at man er noe 

skeptisk. Spørsmål det er nødvendig å stille seg i det henseende er hvem ble spurt, altså hvor 

stor andel av befolkningen er inkludert i selve undersøkelsen. En annen essensiell faktor er 

hva man karakteriserer som å være troende. Dette vil trolig variere blant de representative i 

denne undersøkelsen, samt den som leser og skal forstå tallene fra undersøkelsen.  

 

Abazovic drøfter tanken om det i Bosnia og Herzegovina eksisterer et felles minne man kan 

dele, og eventuelt hvordan dette minnet kan bidra til å etablere en felles identitet i samfunnet. 

I det henseende vil det kunne være grunn til å tro at religion sin rolle i krigen er av betydning, 

altså om man kan etablere et kollektivt minne som ikke baserer seg på religiøse og etniske 

ulikheter. Videre mener Abazovic at en annen strategi vil kunne være å glemme. At man må 

legge ting bak seg, får det ut av minne for å kunne jobbe mot en ny identitet som skal 

overstige den religiøse. Samt et nytt samhold i landet som ikke skal basere seg på religion 

(Abazovic, 2015, s.17). En annen strategi vil i følge Jonathan Sacks være å foreta et 

rolleskifte. Hvis man kan klare å forestille seg hvordan mennesker som har tilhørighet i andre 

etniske og religiøse grupper har det, så vil ifølge Sacks (2017, s.199) skillet mellom «vi» og 

«de» ikke bli like dominerende. Dette kan videre gjøre det lettere å danne et nytt kollektivt 

minne og dermed også en felles identitet. 

 

8 Utfordringer og tendenser i det bosniske samfunn etter 1995 
I et samfunn som er i konflikt, eller nettopp har kommet ut av en konflikt, kan man se 

tendenser til at religion og religiøsitet blir intensivert. Dette er på flere måter tydelig i Bosnia 
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og Hercegovina. Blant annet kom dette frem i den tidligere nevnte undersøkelsen Alicino 

viste til i sin artikkel fra 2016 om prosentandel som definerer seg som troende. Tallene viser 

et økende antall troende i 2013 sammenlignet med 1988. Dette preger i større grad det 

offentlige liv, og religion er ikke som det var under Tito sitt regime, forbeholdt den private 

sfæren. Den økende prosentandelen av befolkningen som er troende kan tenkes å kobles mot 

at religion har blitt mer synlig og er blitt en større del av hverdagslivet. Samtidig som det er et 

resultat av at det har foregått en de-sekularisering av offentligheten, som eksempelvis innad i 

det politiske miljøet og i media. Det er en økende grad av religiøse aktiviteter, noe som kan ha 

en sammenheng med at religion i ulike utdanningsinstitusjoner har fått en betydelig større 

rolle. Det har blitt innført obligatorisk religionsundervisning på grunnskolenivå. Dette er en 

markant forandring fra tiden under det kommunistiske regime i Jugoslavia, da dette vil vært 

fullstendig utenkelig (Alicino, 2016, s.6). 

 

Økende grad av religiøse aktiviteter og obligatorisk religionsundervisning i skolen vil ikke i 

seg selv nødvendigvis være ensbetydende med en økt grad av personlig religiøsitet hos den 

gjengse bosniske innbygger. Hvis man i tillegg tar utgangspunkt i undersøkelsen Alicino 

(2016) viser til, og at denne er utført blant et representativt utvalg av mennesker, og 

sammenligner tallene fra undersøkelsen i 2013 med tallene fra 1988 ser man en økning blant 

de som definerer som troende. Hvis man på en annen side sammenligner med tallene fra 1999 

kan man se en nedgang. Med tanke på at dette bare var fire år etter krigens slutt, finner jeg det 

mer representativt i dette tilfellet å sammenligne tallene fra 1988 og 2013. Man kan 

argumentere for at den prosentvise andelen av befolkningen i landet som definerte seg som 

troende i 1999 kan relateres til et ideologisk vakuum som mange, blant annet Abazovic (2015, 

s.17) hevder oppstod etter Jugoslavia sin kollaps. Uansett sier dette noe om at religion spilte 

en rolle under krigen, og at dette resulterte i økende grad av befolkningen som definerte seg 

som troende de fire første årene etter konflikten. Videre kan man da se en markant nedgang i 

andelen troende fra 1999-2013. Disse tallene forteller om hvordan den religiøse identiteten 

trolig stod svært sterkt i samfunnet de første årene etter krigen, før man kan se en nedgang i 

tallene fra 2013. Det er vanskelig å peke på en konkret årsak til dette. Det er, som jeg vise 

senere i teksten, flere faktorer som har utgjort en rolle i nedgangen av antall troende i Bosnia 

og Herzegovina.  

 

Tiden rett etter krigen var preget av mye uroligheter, samtidig som det foregikk en 

politisering og nasjonalisering av islam. Det ble etterhvert snakk om å etablere en islamsk 



 53 

stat. Noen kilder argumenterer for at dette kom fra Izetbegovic, og at han skal ha argumentert 

for dette ved å hevde at dette var den beste måten å bevare det han omtale som Europas eneste 

native muslimske samfunn (Perica, 2002, s.168). Det er viktig å fremheve at det er vanskelig 

å finne konkrete kilder som tyder på Izetbegovic skal ha ytret ønske om en islamsk stat, og 

dette gjør at man må spørre seg om det var andre som ønsket at Izetbegovic skulle ytre dette. 

Under krigen kom det fremmedkrigere fra ulike land og organisasjoner som ville være med å 

kjempe for islam, blant annet fra Hamas, Taliban og Jihad. Ifølge en kroatisk avis skal det i 

1995 ha vært mer enn 190 ulike islamske organisasjoner i Bosnia og Herzegovina. Dette til 

tross for at det i Daytonavtalen eksplisitt ble nevnt at fremmedkrigere måtte forlate landet 

snarest mulig etter fredsavtalen ble etablert (Perica, 2002, s.169). Det var ikke bare 

fremmedkrigere som kom for å kjempe for den muslimske befolkningen, men også veldedige 

organisasjoner fra blant annet Saudi Arabia og Iran. Etterhvert ble det bygget en rekke nye 

moskeer i området som var under muslimsk kontroll, og land som eksempelvis Saudi Arabia 

og Kuwait bidro med finansieringen av nye moskeer. De nye moskeene ble formet som 

islamske sentre. Der kunne man finne, i tillegg til moske, både restauranter, skoler, kulturelle 

tilbud og politiske organisasjoner. Flere av disse skolene skilte mellom gutter og jenter slik at 

de ikke skulle gå i samme klasse. Dette er en tydelig og distinkt forandring sammenlignet med 

hvordan det religiøse landskapet var i landet før krigen. Da hadde det trolig være utenkelig at 

det i det hele tatt skulle eksistere religiøse sentre med egne skoler. Den katolske erkebiskopen 

i Sarajevo reagerte sterkt på dette, og i 2000 omtalte han denne utviklingen som en 

islamisering av Bosnia og Herzegovina til en italiensk-katolsk avis (Perica, 2002, s.171). 

Påstanden om at det foregikk en islamisering av landet kan forstås som tabloid. Det kan på 

den ene siden forstås som at det var en reell frykt for islamisering av landet, men på den andre 

siden kan det være at dette ble skrevet for å spre en frykt blant befolkningen. Et annet 

perspektiv kan være at dette ble hevdet for å gi en årsak til hvorfor serbiske og kroatiske 

religiøse ledere var aktører i krigen. Videre kan man se at i etterkant av krigen eksisterte det 

en relasjon mellom Izetbegovic og Active Islamic Youth.  

 

Active Islamic Youth kunne man finne organisert i islamsk senter. Denne organisasjonen 

bestod av en forholdsvis ung medlemsmasse. Organisasjonen ble grunnlagt i etterkant av 

krigen, og hadde som formål å blant annet videreformidle den kunnskapen som de arabiske 

frivillige under krigen hadde delt med de muslimske innbyggerne i Bosnia og Herzegovina. 

Ganske kort tid etter at krigen endte, oppstod det en allianse mellom Active Islamic Youth og 

SDA, med Izetbegovic i ledersetet. Av andre politikere høstet dette sterk kritikk, også fra den 
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muslimske fløyen. Izetbegovi ble beskyldt av de mer liberale muslimske politiske stemmene 

for å legge grunnlaget for en islamsk stat og dermed drive landet frem mot en enorm 

splittelse. Relasjonen mellom de religiøse samfunnene og sekulære muslimske elitene ble 

adskillelig forverret da en andel av landets muslimske religiøse ledere hevdet at det islamske 

samfunnet skulle kreve tilbake eiendom som hadde vært under muslimsk besittelse under det 

Ottomanske riket, men som hadde gått tapt under Østerrike-Ungarn. Dette kravet baseres på 

loven som ble vedtatt i Daytonavtalen om at mennesker som vendte tilbake til sine 

eiendommer kunne kreve rett over sin eiendom. Det var imidlertid ikke lovfestet at man 

kunne kreve tilbake eiendom som hadde vært under muslimsk besittelse under det 

Ottomanske riket (Perica, 2002, s.17). Foruten misnøye blant andre politikere så er det igjen 

vanskelig å peke på konkrete tegn som tyder på at Izetbegovic ønsket en islamsk stat. Man 

kan spørre seg om Izetbegovic ønsket seg at religion skulle ha en tydeligere rolle i det 

bosniske samfunnet, og ta større plass i offentligheten. Dette vil ikke være det samme som å 

etablere en islamsk stat, da det ligger en vesentlig forskjell i å implementere visse religiøse 

faktorer i politiske landskapet og å basere hele politikken på religiøse normer og regler. I dette 

henseende finner jeg det essensielt å se nærmere på om man kan se tendenser til en økende 

grad av religion i det politiske miljøet i Bosnia og Herzegovina.  

 
8.1 Religion for å legitimere politikken?  

Det blir hevdet at den religiøse fundamentalismen stiger, og man ser ikke religion bare 

gjennom tradisjonelle sett med ritualer og doktriner, men det gjør seg også synlig gjennom 

moderne ritualer og praksiser. Thomas M Scott, som er professor i religion ved Clark Atlanta 

University, skrev en artikkel i 2010 som omhandler hvordan man de kommende årene vil se 

endringer i det religiøse landskapet, og at religiøsiteten som sådan på verdensbasis vil øke. 

Scott (2010, s.94) presenterer et utvalg av ulike trender, som blant annet endringer i 

demografien og urbaniseringen. Dette er tendenser som gir en indikasjon på at religion vil 

bidra til å forme dynamikken til både nåværende og kommende store makter. Med 

utgangspunkt i dette er det dermed grunn til å tro at konflikter som inneholder religiøse 

elementer vil være essensielle også i fremtiden (Scott, 2010, s.94).  

 

Grunnet at religion var lite synlig i Jugoslavia kan det tenkes at mange antok at religion ikke 

ville spille en essensiell rolle i fremtiden, og ikke ville bidra til store problemer og uenigheter. 

Som forsøkt vist ble ikke dette tilfellet. Gjennom krigen ble religion anvendt som et redskap 

for å fremme ulike nasjonalistiske agendaer, og for å øke avstanden mellom de store etniske 
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gruppene. Dette foregikk gjennom to prosesser; politisering av religion og nasjonalisering av 

bekjennelser. Dette bidro igjen til en reduksjon av religiøs trosbekjennelse til nasjonale 

symboler som hyllet en Gud som foretrakk en etnisk gruppe fremfor en annen (Alicino, 2016, 

s.3). Videre tok man noen av de gamle mytene og de religiøse doktrinene og nærmest blandet 

de sammen med nåtidige ideologier. Et eksempel på dette kan være at hvordan bosniske 

muslimer har blitt ansett for å være for muslimske for vesten, men ikke nok muslimske for den 

islamske verden. De ble på sett og vis fanget mellom de nasjonale interessene og deres 

religiøse tilhørighet. På tross av at de muslimske innbyggerne i Bosnia og Hercegovina av 

mange i den østlige delen av verden ikke ble ansett for å være nok muslimsk, dro 

fremmedkrigere fra eksempelvis Iran og Saudi Arabia til Bosnia for å bidra med å kjempe 

under krigen. Saudi Arabia var også en stor finansiell bidragsyter for å gjenoppbygge moskeer 

som hadde blitt skadet under krigen, og finansiering for bygging av nye moskeer. Det kom 

også ulike frivillige organisasjoner fra østlige land som tilbød humanitær hjelp og støtte 

(Alicino, 2016, s. 3).  

 

Religion er ikke i Bosnia og Herzegovina begrenset til religiøse samfunn eller en offisiell 

lære. Det inkluderer også tradisjon, skikker og egne praksiser, uten at det nødvendigvis ligger 

en spesifikk doktrine til grunn for dette. Alicino (2016, s.7) sier at religion alltid vil være et 

sosialt fenomen, som manifesterer seg på ulike nivå, som strekker seg fra individnivå, til 

samfunnsnivå. Religion blir oppfattet som et samfunn som baserer seg på tro, men 

doktrinelære, moral og normer, symboler og ritualer. Foruten det man kan karakterisere som 

det religiøse inneholder det også ulike institusjonsnivå, som lederskap og en hierarkisk 

oppbygning av struktur. Ut ifra dette kan man nærmest trekke den konklusjonen at 

befolkningen i Bosnia og Herzegovina nærmest er overrumplet av de etnisk-religiøse nivåene, 

og synet på samfunnet som i stor grad blir basert etter de etnisk-religiøse termene. Så, hvis det 

er sånn at en religiøs doktrine, dens normer, verdier og praksiser er selve grunnlaget i de 

etniske ulikhetene, så fremstår religion som en av de mest viktige kildene for å legitimere 

politikken (Alicino, 2016, s.7) Under krigen utspilte flere av de religiøse lederne en svært 

ambivalent rolle, blant annet, som tidligere nevnt, gjennom en svært forenklet religiøs 

symbolikk. I tiden etter konflikten har det på den andre siden blitt forventet at religiøse ledere 

skal spille en positiv rolle i gjenetableringen av tilliten mellom befolkningen og ulike 

religioner (Cohen, 2007, 491). Neste del er relevant i det henseende at det vil omhandle tre 

religiøse ledere og deres perspektiv omkring religion og politikk 
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8.2 Tre perspektiv fra tre religiøse ledere omkring religion og politikk 

Som nevnt tidligere i delen som omhandlet metode, vil jeg se nærmere på hva den tidligere 

politikeren og journalisten Birte Weiss skriver i boken Krigens Arvinger (2008) om samtaler 

med bosniske politikere, religiøse ledere, krigsofre og gjerningsmenn. I denne delen vil jeg 

fremstille noe av det Birte Weiss skriver etter samtaler hun har hatt med tre religiøse ledere, 

som henholdsvis representerer islam, katolsk kristendom og ortodoks kristendom. Det er 

imidlertid viktig å huske at dette blir min fremstilling av Birte Weiss sin tolkning av personer 

hun har snakket med og hvordan hun fremstiller de. Det er ikke jeg direkte som har snakket 

med dem, og det er ikke nødvendigvis sikkert at personene som blir fremstilt er enig i disse 

fremstillingene (Weiss, 2008, s.186). 

 

8.2.1 Muslimsk religiøs leder 

Reis Mustaf effendi Ceric er en ivrig samfunnsdebattant og kommer ofte med uttalelser i 

bosniske medier. Han mener at det ikke eksisterer en økende grad av fundamentalisme i det 

islamske miljøet i Bosnia og Herzegovina, men at religion i større grad har kommet tilbake til 

det bosniske samfunnet de siste årene. Videre karakteriserer han selv de bosniske muslimene 

for å være vestlig orienterte. Ved at han sier dette som en motsetning til å d være 

fundamentalist gjør at han på sett og vis sier at det å være vestlig muslim og fundamentalist er 

to motsetninger som ikke passer sammen. Dette gjør at man videre kan tolke det dithen at 

Ceric mener at islamske fundamentalister finner man kun i ikke-vestlige deler av verden. 

Dette må kunne sies å være en noe Han beskriver de religiøse lederne sin oppgave for å være 

åndelige, og ikke politisk. Dette får han frem ytterligere da han sier at «Vi vil gjerne brukes, 

men ikke misbrukes. Gjerne gi råd til den søkende sjel, men ikke samfunnet» (Weiss, 2008, 

s.186). Her gir Ceric et innblikk i hvordan han både mener og ønsker at religiøse ledere i 

Bosnia og Herzegovina skal operere. Her gir Ceric et innblikk i hvordan han både mener og 

ønsker at religiøse ledere i Bosnia og Herzegovina skal operere.  Birte Weiss problematiserer 

omkring uttalelsen til Ceric, og skriver at det fremgår daglig sitater i medier fra religiøse 

ledere, både katolske, ortodokse og muslimske som sådan, som hentyder til en politisk agenda 

(Weiss, 2008, s.186). Videre kan man spørre seg hvorfor det fremgår av media at det stadig er 

en nær relasjon mellom religiøse ledere og politiske autoriteter, hvis Ceric forteller sannheten. 

På den andre siden må man se at Ceric kun er én person, og kan ikke pålegges å representere 

det islamske miljøet i Bosnia og Herzegovina. Videre kan man spørre seg hvorfor det fremgår 

av media at det stadig er en nær relasjon mellom religiøse ledere og politiske autoriteter, hvis 
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Ceric forteller sannheten. På den andre siden må man se at Ceric kun er én person, og kan 

ikke pålegges å representere hele det religiøse livet i Bosnia og Herzegovina, være seg både 

det katolske, kroatiske og det islamske trossamfunn. Videre fremmer Reis Mustaf effendi 

Ceric fremmer hvordan vi, altså forstått som den muslimske andelen av befolkningen i Bosnia 

og Herzegovina, vil bevare det tverr-etniske og fler-religiøse landskapet i landet. Videre 

argumenterer han for at dette ikke i deres henseende er politisk betinget, men noe eksistensielt 

(Weiss, 2008, s.187). Her peker det seg ut hvordan Ceric, som en religiøs leder, ønsker å ha et 

fler-religiøst landskap i Bosnia og HerCegovina. Dette går imot den tolkningen noen 

tekstforfattere fremmer, blant annet Bishku (2016, s.212) om hvordan islamske trossamfunn i 

landet kan forstås som svært politiserende.  

 

8.2.2 Katolsk religiøs leder  

Birte Weiss spør under en samtale med Vino Pulic, den katolske kardinalen i Sarajevo, om 

han mener at krigen i Bosnia var en religionskrig. Han argumenterer for at det bosniske 

samfunnet rommer flere religiøse tilhørigheter, men at det først og fremst er et sekulært 

samfunn som han omtaler som vestlig og moderne. Med bakgrunn i dette hevder han at det 

dermed aldri ville kunne forekomme en religionskrig i landet. Han forklarer økningen som har 

skjedd i antall religiøse aktiviteter og grad av religiøsitet, fordi man i utfordrende tider, slik 

som krigen i Bosnia må omtales for å være, lener seg på religion. Vino Pulic fremhever videre 

at han ikke opplever at det kommer flere i kirken, og at det ikke er flere religiøse. Men at den 

religiøse andelen i Bosnia og Hercegovina har blitt det han definerer som dypt religiøse. Det 

kommer ikke frem av samtalen som er fremstilt i teksten til Weiss hva Pulic mener det å være 

dypt religiøs består av, men han fremstiller det i gode ordelag og det fremgår av teksten at han 

anser det som positiv utvikling (Weiss, 2008, s.210).   

 

Vino Pulic mener at det er politiske krefter som har forsøkt å omdøpe krigen i Bosnia og 

Hercegovina til en religionskrig. Dette hevder han at politikere har gjort for å legge skylden 

over på religion, og ikke politikk og makt som han mener krigen ene og alene handlet om. 

Dette er med å viser hvordan han finner det essensielt å fremheve skillet mellom religion og 

politikk. Birte Weiss (2008, s.210) finner det i det henseende noe merkelig at Pulic kort tid 

etter denne samtalen skal ha uttalt til avisen Dnevni list at det burde være et samarbeid 

mellom religiøse representanter og kroatiske partier. Dette bygger opp under en dobbelthet 

hos Punic hvor han på den ene side fremmer at han er imot all blanding mellom religion og 

politikk, før han senere oppfordrer til et samarbeid mellom politikere og religiøse 
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representanter. Man kan på den ene siden undre om det er en følelse av plikt over å si de rette 

tingene til de rette personene som ligger til grunn for at Punic fremhevet hans syn om et 

strengt skille mellom religion og politikk til Birte Weiss. På den andre siden kan man spørre 

seg om grunnen til at mange ønsker å fremheve dette skillet mellom religion og politikk er 

fordi det har blitt en underliggende sannhet om at blandingen mellom religion og politikk blir 

beskyldt for å være årsaken til mange kriger (Weiss, 2008, s.208). For, som tidligere nevnt er 

det mange som anser et tydelig skille mellom religion og politikk som det eneste rette.   

 

8.2.3 Ortodoks religiøs leder 

Radovan Karadzic, var med på å grunnlegge SDS og var lederen for serberne under krigen i 

Bosnia og Herzegovina. Han ble senere tiltalt for å ha gitt ordre om å foreta etnisk rensning av 

bosnjaker og bosniske kroater under krigen. Karadzic har blitt beskyldt for å stå bak svært 

onde handlinger og har mange menneskeliv på samvittigheten. I lang tid etter krigen holdt han 

seg i skjul, før han i 2008 ble arrestert og i 2016 siktet for krigsforbrytelser og forbrytelser 

mot menneskeheten. Når det kommer til spørsmål om hvorvidt Karadzic var kristen er det 

vanskelig å skulle si noe om religiøsiteten hos andre, og på tross av forferdelige handlinger 

kan man vanskelig nekte andre å ha en religiøs tro. Når Weiss har spurt serbisk ortodokse 

kristne om de mener at Karadzic er religiøse sier hun at det ofte er stillhet som møter henne 

som svar. I det henseende viser Weiss til det faktum at det eksisterer et bilde av Karadzic med 

hånden på sitt private krusifiks (Weiss, 2008, s. 204). Det er ikke noe som tilsier at politikere 

ikke kan være religiøse, hverken på Balkan eller verden forøvrig. Utfordringen kommer når 

politikere anvender religion i sitt politiske virke, og bruker det som et virkemiddel for å 

anvende makt. Dette vil kunne operere som et svært effektivt verktøy, da religion ofte vekker 

sterke følelser hos mennesker.   

 

Birte Weiss snakker med den ortodokse presten Vanja Jovanovic  om relasjonen mellom 

religion og politikk i Bosnia og Herzegovina. Jovanovic understreker at han tar sterk avstand 

fra politikk, men tilbake spør han Weiss om hva som hadde vært rett å gjøre hvis Karadzic 

hadde kommet til han for å skrifte, og fortalte om alle de forferdelige handlingene han hadde 

begått. Det er i dette henseende nødvendig å understreke at denne samtalen foregikk mens 

Karadzic enda ikke var arrestert og siktet for krigsforbrytelse, men fortsatt levde i skjul. Vanja 

Jovanovic hevder han ikke ville ansett det som riktig å fortelle om dette til myndighetene, da 

Jovanovic først og fremst anser seg selv som prest (Weiss, 2008, s.205). Videre fremgår det 

fra samtalen Weiss referer til, at Jovanovic mener at hvis det hadde vært meningen hadde 
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Karadzic på daværende tidspunkt allerede blitt arrestert, men at det ikke var hans oppgave å 

sørge for at det skjedde. Her kan man på den ene siden tolke det dit at Jovanovic ikke mente 

at det var det rette at Karadzic skulle bli arrestert. På den andre siden kan man forstå det 

dithen at Karadzic overlot dette ansvaret til noen andre, og at han mente at Karadzic ville bli 

arrestert når den tid var inne. Senere i samtalen tar Weiss opp spørsmålet om hvordan 

klostrene i etterkant av krigen tidvis fungerte som skjulested for Karadzic. På dette spørsmålet 

gir ikke Jovanovic svar. Men det kan på sett og vis også forstås som et svar. Siden Jovanovic 

ikke vil kommentere dette nærmere kan det fremgå at dette er noe han anser som 

problematisk. Det er på sett og vis et bevis på en tydelig relasjon mellom religion og politikk. 

Dette er også problematisk med tanke på at klostrene holdt et menneske som det var utsendt 

en arrestordre til, i skjul.  

 

Vanja Jovanovic omtaler kommunismen som «surrogat for den rigtige religion som det 

politiske styret meget bevidst lagde afstand til. Ikke sådan, at kirken var direkte forbudt, men 

man latterliggjorde de troende, kaldte dem primitive og nationalistiske» (Weiss, 2008, s.206). 

Jovanovic snakker han om at under det kommunistiske regime ble Tito på sett og vis fremstilt 

som Gud. Det var bilder av Tito på offentlige institusjoner, og på skolen lære man sanger som 

hyllet han. Dette sier noe om hvordan Tito opererte som en samlende figur for store deler av 

befolkningen både på i Bonsia og Herzegovina og Jugoslavia som sådan. Det er interessant 

hvordan det kort tid etter var det religiøse og nasjonalistiske tendenser som på mange områder 

preget hverdagen til befolkningen i Bosnia og Herzegovina. Videre sier dette noe om hvorfor 

behovet for å danne en identitet etter Tito sin død ble så essensielt. Vjoanovic fremstiller det 

som at alle har et iboende behov for å tro på noe, at dette er noe som ligger i 

underbevisstheten til alle mennesker. Han hevder ytterligere at krigen har ført til at troen hos 

mange har blitt sterkere og dypere. Vojanovic mener at en årsak til det er at kristendommen er 

et tilbud til mennesker på at de kan forbedre seg, at man kan legge onde handlinger bak seg. 

Videre understreker Vojanovic at dette ikke vil si at man blander sammen religion og politikk 

(Weiss, 2008, s.208). Som man kan forstå det utfra hvordan Weiss (2008) har fremstilt det i 

sin bok, er det tydelig at det er viktig for alle de tre overnevnte religiøs lederne at de tar 

tydelig avstand fra den politiske sfæren i Bosnia og Herzegovina, selv om eksempel Weiss 

har gitt tidvis kan tyde på det motsatte. Det kan tenkes at dette gjør forståelsen av relasjonen 

mellom religion og politikk forvirrende. Dette vil jeg se ytterligere på i den avsluttende delen 

av min oppgave. I den kommende delen vil jeg se på tendenser i Bosnia og Herzegovina når 
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det kommer til radikalisering, og hvilke endringer man kan se innenfor dette temaet i etterkant 

av krigen.  

 

8.3 Radikalisering 

Thomas Scott (2010, s.95) hevder at man innad i Islam kan se tendenser til en mer radikal og 

ekstrem fundamentalistisk retning. Videre peker han på dette kommer til syne blant annet ved 

at flere kvinner dekker seg til, stadig flere oppsøker moskeen og at flere menn gror skjegg. 

Hvorvidt det at flere menn gror skjegg er en indikasjon på fundamentalistisk religiøs 

tilnærming kan problematiseres, det at flere kvinner bruker plagg som hijab og niqab trenger 

heller ikke å bety en mer fundamentalistisk tilnærming, men det sier noe om at flere både 

lever og ytrer et religiøst liv i offentligheten. Det at stadig flere oppsøker moskeen trenger 

ikke å være en indikator på økt radikalisme og en mer fundamentalistisk religiøs tilnærming. 

Det kan være et resultat av at flere definerer seg som troende, men et land med flere troende 

vil ikke være det samme som økt grad av radikalisering. På tross av at jeg ikke kan si meg 

enig i Scott sine indikatorer på en mer radikal og fundamentalistisk retning, er det andre 

faktorer som peker på en økende grad av radikalisering i Bosnia og Herzegovina, ikke bare 

innenfor islam, men også innenfor andre grupper. (Scott, 2010, s.95) 

 

Grunnet de etniske splittelsene har de økonomiske, politiske og sosiale dynamikkene i Bonsia 

og Hercegovina blitt delt. Dette er et resultat av krigen som foregikk på 90-tallet, og mange 

vil hevde at en ytterliggående konsekvens av dette vil være den økte grobunnen for 

radikalisme. Videre kan man se hvordan radikalisme kan føre til økt terrorisme. Det eksisterer 

ulike oppfatninger og forståelser av hva radikalisering er og hva det består av. Vlado 

Azinovic har skrevet hva han mener essensen av radikalisering er (2013, s.197) «The process 

of radicalization very often takes place in diaspora communities precisely because radical 

Islam itself does not come out of traditional Muslim societies, but rather is a manifestation of 

modern identity politics, a byproduct of the modernization process itself”. På tross av at den 

muslimske befolkningen i Bosnia og Herzegovina ikke kan sies å leve i diaspora, så kan man 

delvis argumentere for at det muslimske miljøet i landet ikke er tradisjonelt. Man kan også ha 

ulike oppfatninger om hva det vil si å leve i diaspora. I Bosnia og Herzegovina var det ikke 

befolkningen som forlot landet, men landet var uten synlig religion og religiøsitet under Tito 

sin tid. Med bakgrunn i det kan det forstås som at befolkningen ønsket sin opprinnelige 

religion og kultur. Etter krigens slutt kan dette stemme overens med Azinovic sin teori om at 
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radikaliseringen i Bosnia og Herzegovina operer som et tilsvar og manifestasjon av den 

moderne identitetspolitikken (Azinovic, 2018, s.48).  

 

Radikale ytterpunkt har siden krigen vokst frem fra de tre største religiøse retningene i Bosnia 

og Hercegovina. Tidligere har radikalisering hovedsakelig foregått i mindre lokalsamfunn og 

menigheter, hvor religiøse autoriteter overbeviser eller treffer noe hos tilhøreren. Dette hender 

fortsatt, men radikalisering gjennom internett og sosiale forekommer også stadig oftere. Dette 

er med å gjøre radikaliseringsprosessene enda mer kraftfulle, da de når ut til et større antall 

mennesker. Det er trolig vanskelig for mennesker som ikke selv har vært gjennom en 

radikaliseringsprosess å skulle si noe som skjer, og dernest vanskeligere å forstå hva som 

skjer. Det essensielt å forsøke å sette seg inn i hvordan mennesker som blir radikalisert får et 

endret syn på verden. Det vil være viktig å forsøke å forstå hva som skjer i samfunnet når et 

menneske blir radikalisert, for å forsøke å fatte hvorfor noen mennesker blir radikalisert 

(Azinovic, 2018, s.49). 

 

8.3.1 Radikalisering innad i Islam 

Siden 2012 har antallet muslimske fremmedkrigere som kommer fra Bosnia og Herzegovina 

steget, og utgjort en av de største utfordringene omkring radikalisering i landet. I tidsrommet 

fra 2012 til 2016 har opptil 240 bosniske fremmedkrigere dratt til Syria og Irak for å krige. 

Ytterligere undersøkelser kan vise at fremmedkrigere har noenlunde lik bakgrunn. De 

kommer gjerne fra familier med lav inntekt, og har lav eller ingen utdannelse. Samtidig som 

40% av de som reiser har kriminell bakgrunn. Tidligere var de mest radikale samfunnene å 

finne i små landsbyer, men de siste årene har de radikale samfunnene blitt større og beveget 

seg til ytterkant av de større byene. Det er vanskelig å si noe konkret om den økte graden av 

radikalisering, og det er trolig ikke en bestemt faktor som har ført til denne utviklingen. 

Azinovic (2018, s.49) peker på at en faktor trolig er at religion bidrar til å fylle et tomrom som 

er skapt av det offentlige. Dette er et tomrom som eksisterer blant den høye graden av 

korrupsjon og det svært lite effektive offentlige styresettet, som igjen bidrar til å hemme 

landet (Azinovic, 2018, s.49-50). 

 

I etterkant av krigen har mange av menneskene som kom til Bosnia og Herzegovina for å 

bistå muslimene i krigen blitt igjen i landet. Mange har fått bosnisk statsborgerskap både ved 

å gifte seg med bosnisk partner, men også gjennom arbeid i veldedige organisasjoner. Som 

tidligere nevnt så har Bosnia og Herzegovina mottatt økonomisk støtte fra ulike land og 
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organisasjoner. Noen av organisasjonene er rotfesta i muslimske trossamfunn, blant annet 

organisasjoner som har sitt fundament i Wahhbi-bevegelsen12. Saudi Arabia har hatt en viss 

grad av påvirkning av islam i Bosnia og Herzegovina. Dette kommer til syne på flere måter, 

men særlig med de økonomiske bidragene (Bishku, 2016, s.211). Mange er kritiske til 

oppblomstringen av islam i Bosnia og Herzegovina, og USA og andre vestlige land har tidvis 

uttrykt stor bekymring og skepsis over innflytelsen fra Saudi Arabia. På en annen side kan det 

forstås som naturlig at det finner sted en religiøs oppblomstring nå, og store deler av 

befolkningen nå vil favne om friheten man har til å uttrykke religion (Bishku, 2016, s.212). 

Det er imidlertid verdt å nevne at det er en holdning blant en stadig større del av befolkningen 

Bosnia og Herzegovina vil vise at radikalisering og fundamentalisme ikke hører til i landet, 

hverken i de store byene eller de mindre befolkede fjellandsbyene.  

 

8.3.2 Politisering av kampen mot radikalisering 

For å forstå religionens rolle og eventuelle endringer i den religiøse identiteten hos 

befolkningen i Bosnia og Herzegovina er det viktig å se på endringer i den religiøse sfæren. 

Der vil den økende graden av radikalisering være essensiell, både i islamske, katolske og 

ortodokse miljøer. Med bakgrunn i at det har vært et økende antall bosniske fremmedkrigere, 

har det også vært et større fokus på å bekjempe radikalismen. Dette har blant annet ført til at 

flere fremmedkrigere har blitt forhindret fra å reise, samt at det sies at minst ett terrorangrep 

har blitt forhindret. Ulike land har bidratt med finansiell støtte for forebyggende tiltak mot 

radikalisme, ekstremisme og terror. Denne ordningen høster noe kritikk av ulike forfattere, 

blant annet Azinovic (2018, s.52) som mener at midlene ikke når ut der de behøves, særlig 

ikke til de områdene og menneskene som er særlig utsatt for radikalisering, både i islamske, 

katolske og ortodokse miljøer. Den kompliserte politiske strukturen har blant annet ført til at 

kampen mot ekstremisme og radikalisme har blitt svært politisert. Blant de politiske 

autoritetene så foregår det konstant en etnisk og politisk maktkamp, som er med å ytterligere 

hemme landet fra å oppnå et effektivt offentlig system. Det har blitt arrangert en rekke 

seminarer og møter for blant annet politikere, hvor temaet har handlet om å hvordan 

bekjempe radikalisme. Det internasjonale samfunnet blir beskyldt for å misforstå landet, dets 

struktur og den konteksten landet befinner seg i. De underliggende forholdene som igjen kan 

føre til en reproduksjon av radikalisering blir oversett (Azinovic, 2018, s.53-55).  

                                                        
12 Wahhabisme er sunni-islamsk fundamentalistisk religiøs bevegelse, og er den offisielle religionen i Saudi 
Arabia (Roy, 2004, s.66)  
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8.4 Økonomiske utfordringer  
Til tross for at man ikke kan finne en direkte og entydig linje mellom religion, den religiøse 

identiteten i Bosnia og Hercegovina og de økonomiske utfordringene, mener jeg at det vil 

være essensielt å implementere dette som en liten del av tendensene i landet etter 

Daytonavtalen. Dette er på grunn av at, som tidligere nevnt, det blir hevdet at økonomisk 

ustabilitet var en viktig årsak til utbruddet av krigen, samtidig som at det jobbes mot at 

økonomien i landet skal representere de tre ulike etniske og religiøse tilhørighetene i landet.  

 

De økonomiske utfordringene har lenge eksistert i Bosnia og Herzegovina, og i tiden før 

krigen brøt ut var de økonomiske utfordringene store og komplekse. Jugoslavia etablerte i sin 

tid, etter bruddet med planøkonomi og det sovjetiske mønsteret, sin egen økonomiske modell. 

Denne modellen gjorde det mulig for Jugoslavia å bli støttet med økonomiske lån, blant annet 

fra USA. Jugoslavia fikk opparbeidet handelsavtaler med den vestlige delen av verden, men 

noe av utfordringen omkring dette ble at staten importerte mer enn hva som ble eksportert. 

Gjennom 80-tallet ble det mer og mer tydelig at Jugoslavia hadde store økonomiske 

problemer (Magasinet rØst, 2015, s.20). I dag har Bosnia og Herzegovina fortsatt økonomiske 

utfordringer, og graden av korrupsjon er stadig høy. Det må skje omveltninger i det bosniske 

samfunnet for at det skal kunne føre til forandringer og bedre tider, og det er de menneskene 

som besitter makt og innflytelse som må ville foreta en endring. Imidlertid gjør den høye 

graden av korrupsjon at det er vanskelig å skulle tro at en endring vil skje i nær fremtid. Den 

høye graden av korrupsjon får Dayton mye av æren for. Det komplekse systemet i 

fredsavtalen gjør det lett å foreta korrupte handlinger og gjør Bosnia og Herzegovina nærmest 

til en handlingslammet stat. Dette gjør det enda mer vanskelig å skulle øyne et håp for de 

fremtidige økonomiske utsiktene til landet (Jørgensen, 2005, s.2-3). 

 

Bosnia og Herzegovina var et landområde som hadde vært under et strengt styresett, deretter 

krig hvor graden av svarte penger i omløp var stor. Dette er med på å underbygge det faktum 

at behovet for en omfattende økonomisk reform etter at fredsavtalen ble signert var stor. Man 

kan forstå det som at de store veldedige økonomiske bidragene nærmest ble en hvilepute for 

landet, og behovet for et annet økonomisk lovverk virket trolig ikke like stort. Dermed 

skjedde det ikke store omveltninger i landets økonomiske struktur etter Daytonavtalen. Tom 
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Gallagher (2005, s.139) skriver at konstitusjonelt sett så har Daytonavtalen bidratt til å 

etablere et økonomisk spillerom, men at dette har blitt misbrukt av personer som innehar mye 

makt. USAID13 bidro på 90-tallet til å skape en privatisering for 12 firmaer i Bosnia og 

Herzegovina. Det ble en privatisering av en institusjon i hver av enhetene, også en i hver av 

kantonene. Korrupsjonen økte, samtidig som det også gjorde det mulig for politikerne å 

bekrefte de etniske skillene, da på grunn av inndelingen i kantoner og enheter videreførte de 

etniske skillelinjene (Gallagher, 2005, s.139-140). Ett eksempel på korrupsjon i Bosnia og 

Herzegovina stammer tilbake i 2001. Da ble det avslørt at det i Republika Srpska var ulike 

institusjoner som tok penger fa offentlige midler for å blant annet holde den siktede 

krigsforbryteren Radovan Karadzic i skjul. Tom Gallagher (2005, s.133) hevder at 

Daytonavtalen har gjort det lett å holde på med korrupsjon uten at man har oppdaget det. I 

etterkant av krigen forhindret ikke fredsavtalen at politiske profiler, som tidligere hadde 

begått lovbrudd og forferdelige handler, fikk arbeid i eksempelvis tollvesenet og landets 

sentralbank. Dette bidro til den økende graden av korrupsjon i landet, og korrupte penger var 

med å finansiere ulike politiske partier, men ble også anvendt til aktiviteter som kan 

karakteriseres som enda mer ulovlige (Gallagher, 2005, s.132-134). 

 

Etter en periode med krig og uroligheter hadde man ønsket at ønsket for å gjenoppbygge en 

stat mulig hadde vært sterkere, men det dette ble nedprioritert. Lokale nasjonalistiske ledere 

fikk etterhvert større kontroll over de offentlige midler og eiendeler, og i Republika Srpska 

fikk SRS14  igjen etterhvert kontroll over den lokale økonomien.. De internasjonale 

selskapene som var i Bosnia og Herzegovina har etterhvert forsøkt å forbedre private firmaer, 

og at det skal bli vanskelige å gjøre korrupte handlinger. Det har i lang tid vært store 

økonomiske utfordringer i Bosnia og Herzegovina, og det er fortsatt en lang vei igjen for å 

bygge en nasjonal økonomi som både skal være effektiv, rettferdig og samtidig representere 

tre ulike etnisiteter (Gallagher, 2005, s.140). 

 

9 Fremtidsmuligheter  
Daytonavtalen stoppet krigen, men det er indikasjoner på at det eksisterer et behov for en ny 

fredsavtalen, da Daytonavtalen tidvis er svært ineffektiv. I magasinet rØst (2015, s.16) blir det 

                                                        
13 U.S Agency for International Development. (Gallagher, 2005, s.139). 
14 SRS: Srpska Radikalna Stranka/ Serbian Radical Party.  Et nasjonalistisk og høyreradikalt part. (Chandler, 2000, 
s.ix)   
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hevdet at innbyggerne i Bosnia og Herzegovina den dag i dag fortsatt lever i «politisk terror». 

Dette hevdes trolig med bakgrunn i at det politiske bildet i landet fortsatt er delvis delt opp 

etter etniske og religiøse skillelinjer. Det er ikke bare det politiske bildet som blir formet av 

de etniske og religiøse skillelinjene, også historien lar seg prege av dette. Det at historien lar 

seg influere av hvem som forteller den er ikke noe nytt, og det gjør at man alltid må være 

kritisk i lesningen og det er viktig å være oppmerksom på hvem som forteller. I dette 

henseende kan det være nødvendig å trekke inn Jonathan Sacks. Ifølge han kan hendelser sitte 

i den kollektive hukommelsen lenge. Dette vil ha mye å si for fremtidige gruppedannelser, og 

et videre skille mellom vi og de. Sacks argumenterer som kjent for at det er én ting som gjør 

at man kan overvinne tendensen mennesker har til å alltid kategorisere. Man må sette seg i 

den andres posisjon. Man må foreta et rolleskifte (Sacks, 2017, s.199). 

 

Det kan være problematisk at de ulike etnisitetene har forskjellige versjoner av historien om 

hva som skjedde under krigen. Selv om dette på den ene siden er utfordrende, er det på den 

andre siden ganske naturlig. Det ble begått onde handlinger som har vært med på å nærmest 

traumatisere befolkningen i landet. På den ene siden kan det tenkes at det gjør noe mindre 

vondt å tenke på dette hvis man forsøker å tenke at de tre etniske gruppene gjorde det de 

trodde var det rette. Dette kan videre være med på å bidra til å vise kraften som ligger i 

grupperinger, identiteter og skillet mellom de og vi. Det viser også hvordan det å 

avhumanisere de-gruppen gjør det mindre vanskelig for vi-gruppen å begå onde handlinger. 

Et resultat av dette igjen, kan ifølge Sacks (2017, s.59-62) være at menneskene i vi-gruppen 

kan anse seg som ofre. Det kan tenkes at dette vil være essensielt for den videre utviklingen i 

Bosnia og Hercegovina, og for at ingen av de etniske gruppene skal kunne seg seg selv som 

hverken ofre eller syndebukker, men så godt som det lar seg gjøre se på seg selv som 

likeverdige etniske grupper i landet. For å oppnå dette kan det tenkes at det er behov for å ha 

en fremtidsrettet plan for landet.  

 

9.1 Fremtidsrettet plan   

Namik Kabil er bosnisk journalist, filmskaper og forfatter. Han hevder i Magasinet rØst 

(2015, s.16) at Bosnia og Herzegovina ikke har noen fremtidsrettet mål og plan for landet sin 

utvikling. Han kritiserer at det ser ut til at de eneste potensielle fremgangene og forandringene 

i landet avhenger av internasjonale organisasjoner og deres virke i Bosnia og Hercegovina.  

På tross av dette noe negative synet peker Kabil på et gryende håp omkring utviklingen i 
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landet gjennom enkeltmenneskers initiativer og ønske om forandring. Det står i kontrast til 

samtalen Finn Jørgensen (2005) hadde med borgermesteren i byen Bihac i den nordvestlige 

delen av Bosnia og Hercegovina. Borgermesteren antydet at det ikke var vilje eller evne i 

befolkningen til å foreta forandring for å endre tilstanden i landet. Det må riktignok nevnes at 

denne samtalen mellom Jørgensen og Borgermesteren fant sted ti år tidligere enn teksten med 

Kabil i Magasinet rØst. Dette kan tyde på at det har foregått en endring hos befolkningen i 

evnen til å kunne se forandringer i landet. På tross av en utvikling som vitner om at 

befolkningen i landet ønsker og jobber mot en forandring i større grad enn tidligere, kan man 

forstå Kabil dithen at staten ikke legger til rette og bidrar til landets utvikling. Dette fører 

imidlertid til at utviklingen går langsomt fremover. Kabil omtaler det politiske på følgende 

måte (2015, s.16) «Det politiske er system er god nærmest en tilstand av stilstand». Dette 

forteller på den ene siden om hvor hemmet det politiske miljøet i Bosnia og Hercegovina er. 

På den andre siden kan det fortelle oss om initiativrike mennesker som ønsker at landet skal 

bevege seg fremover, og at viljen og muligheten hos befolkningen i et land  også svært 

essensielt for at det skal skje en utvikling. 

 

I anledning 20 års jubileet til Daytonavtalen ble det høsten 2015 holdt en paneldebatt hvor 

endringene i Bosnia og Herzegovina var på dagsorden. Denne paneldebatten refereres det til i 

Magasinet rØst. Her kommer det frem at det er foreligger store utfordringer når det kommer 

til den ustabile økonomiske situasjonen, høy arbeidsledighet og ulike nasjonalistiske politiske 

tendenser. Dette er faktorer trolig er med på å hemme utviklingen i Bosnia og Herzegovina. 

Srpska.. Ismar Dedovic (2015, s.8) uttaler i Magasinet rØST: 

(...) mange bosniere er i en fastlåst situation, hvor håbet for fremtiden ikke er til stede. Det så 

man blandt andet til demonstrationerne sidste år. Man er utilfreds med de korrupte politikere, 

som ikke har en interesse i at få normalisert Bosnien, da de får mere ud af en dysfunktionel 

stat, hvor korruption og nationalistisk politik sikrer dem rigdom og magt, som ville være 

utænkelig i en velfungerende stat.  

Dette tyder på at det er sterke makter i landet som ikke ønsker en endring. Hvis det skal skje 

en endring i et samfunn burde det komme innenfra. Videre ut ifra hva man kan lese i 

Magasinet rØst (s.8) legges det mye håp i hendene på de yngre innbyggerne for å kunne snu 

disse nevnte tendensene. Det er en fin og optimistisk holdning å ha stor tro på de yngre i 

samfunnet, men samtidig må man stille seg kritisk til dette presset som dermed blir påført den 

yngre generasjonen. Samtidig må man også kunne problematisere om dette er en 

ansvarsfraskrivelse fra de eldre innbyggerne. På en annen side kan det tenkes at man ser visse 
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forutsetninger i landet for at den yngre andelen av befolkningen skal klare å skape endring i 

Bosnia og Herzegovina (Magasinet rØST, 2015, s.7-8). 

 

På tross av at noe av det som fremstilles i Magasinet rØst (2015) som et positivt og 

fremtidsrettet syn hos befolkningen i Bosnia og Herzegovina, og da særlig hos den yngre 

delen av befolkningen, er det fortsatt bekymringer. Noen av disse bekymringene ligger 

omkring den økonomiske utviklingen, som forsøkt vist i underkapittel 8.4, i landet som stadig 

blir omtalt som et religiøst og etnisk splittet land (Magasinet, rØst, 2015, s.20). Selv om man 

må basere seg på at befolkningen i landet ikke ønsker et land som er delt etter etnisk og 

religiøs tilhørighet, er det grunn til å tro at bekymringen at omkring deres etniske gruppe og 

den gruppen de deler den religiøse identiteten med, skal miste makt er større enn ønsket om å 

leve uten etniske skillelinjer. Men er det virkelig slik at det eksisterer land som ikke har en 

viss grad av splittelse? Trolig vil mennesket sitt ønske om å gruppere seg med andre 

mennesker, og ha en viss grad av skille mellom de og vi alltid eksister, ikke bare i Bosnia og 

Herzegovina, men i mange andre land også. 

 

9.2 Deling og forsoning  

Det kan hos mange være en forutinntatt holdning om at det i alle land bør være sameksistens 

og harmoni mellom ulike etniske og religiøse grupperinger. Men er det virkelig sånn, eller 

kan det i visse tilfeller passe bedre at religiøse grupperinger lever side om side, fredelig, men 

nødvendigvis ikke trenger å omgå hverandre. Birte Weiss referer i sin bok til samtalen med 

Jasminka, en kvinne som under krigen ble enke og alenemor til to barn. Under denne 

samtalen blir det blant annet problematisert hvordan deler av befolkningen føler at det 

internasjonale samfunnet gir de dårlig samvittighet for at de ønsker å bo sammen med sine 

egne, de menneskene de har felles religiøstilhørighet og etnisitet med. Birte Weiss snakker 

med Jasminka, som er bosniak og har vendt tilbake til sin serbisk dominerte landsby (Weiss, 

2008, s.101). Hun spør seg hvorfor folk utenfor Bosnia og Hercegovina skal gi de dårlig 

samvittighet over Daytonavtalen og de konsekvensene den har ført med seg, siden hun mener 

det var «de», det internasjonale verdenssamfunnet som prakket avtalen på dem. Videre undrer 

Jasminka hva hensikten er med at de skal leve i sameksistens hvis de bare vil hverandre vondt 

og oppfører seg dårlig overfor hverandre. I det henseende anser hun delingen av landet, de to 

delstatene Republika Srpska og føderasjonen Bosnia og Herzegovina, som en form forsoning. 

Det er en interessant tanke hvordan splittelsen, det at landet har to delstater, og forøvrig den 
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videre komplekse strukturen i landet, blir ansett som forsonende. Dette viser hvordan 

utenforstående ikke kan definere hva som kan anses som vellykket for et annet land. På en 

annen side må man ta høyde for at dette er ett menneske sin mening og ikke er representativt 

for landets befolkning (Weiss, 2008, s. 108). 

 

Jasminka er egentlig utdannet jordmor, men som bosniak boende i den Republika Srpska 

beskriver hun at jobbtilbudene ikke akkurat florerer. Man kan forstå det på den måten at 

Jasminka er medlem av de andre i Republika Srpska. Jasminka mistet mannen sin i krigen, 

men på tross av dette ser det ut til, gjennom Birte Weiss sin fremstilling, at hun bærer lite nag 

til krigen og de onde handlingene som blant annet førte til at hun ble enke (Weiss, 2015, 

s.104). Det kan være flere årsaker til at hun virker til å bære lite bitter,, blant annet hvordan 

hun er som person. En annen faktor kan basere seg på Jonathan Sacks sin teori om rolleskifte. 

Det kan være at Jasminka som bor blant mennesker hun ikke har felles religiøs og etnisk 

tilhørighet med, delvis har foretatt et rolleskifte uten at hun har vært klar over det. Eller så kan 

det, som tidligere nevnt, ha noe å gjøre med hvordan Jasminka er som menneske, eller at den 

urett hun trolig føler over tapet av mannen sin har gjort at hun i sterkere grad har 

avhumanisert de andre, og ikke klarer å føle noe, hverken sinne, gleder eller bitterhet, overfor 

de. (Weiss, 2008, s. 108)  

  

9.3 Et nytt forhold mellom religion og konflikt 

«Er det vanskelig å skulle fjerne religion fra det politiske aspektet i Bosnia og Hercegovina, 

eller er det politikken som er vanskelig å skille ut fra religion», det spør Birte Weiss i den 

tidligere nevnte boken Krigens arvinger fra 2008 (s.210). Dette finner jeg som en interessant 

synsvinkel. Ut fra tekstmateriale jeg har lest i forbindelse med denne oppgaven har det vært et 

overveiende flertall av fremstillinger i retning om at det er religion som er vevd inn i 

politikken. Det er trolig enkelt å tenke dette som mest naturlig. Det kan være flere årsaker til 

dette, blant annet fordi den politiske sfæren blir ansett for å være den som avgjør og er 

bestemmende for samfunnet. Hvis man på den andre siden skal tenke at det er det politiske 

som har påvirket religion, og det er dette som har vært vanskelig å skille ut, gjør det at man 

nødvendigvis tenker litt annerledes. Da vil man kunne tenke at det er religion som står som 

makthavende i det bosniske samfunnet. Videre vil man tenke at det er religion som i noen 

grad blir påvirket av det politiske. I moderne tid anser man ofte religion for å være et tillegg i 

samfunnet. Noen mennesker kan anvende religion som et middel for å bli en bedre utgave av 
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seg selv, eller for å finne svar på spørsmål man ikke finner andre steder. I moderne tid anser 

man gjerne politikk for å operere som noe bestemmende i et land. Det skal bidra med å 

strukturere samfunnet på en organisatorisk måter på et statlig nivå, mens religion på sett og 

vis operer som meningsskapende for individet. På tross av at man kan se tendenser til en de-

sekularisering og en noe styrket religiøs identitet i Bosnia og Hercegovina etter krigen, vil de 

trolig, grunnet at landet er preget av sekulære strømninger, være utenkelig at religion skal 

påvirke samfunnet i den grad som politikken skal gjøre.  

 

Eriksen og Stjernfelt (2003, s.257) presenterer et noe nyansert bilde av situasjonen i Bosnia 

og Herzegovina. De forklarer at det på den ene siden er nasjonalistiske krefter som forsøker å 

både opprettholde og å tilegne mer makt i landet, mens det på den andre siden er store 

økonomiske og politiske utfordringer som hemmer landets utvikling. I det henseende kan man 

tenke at innbyggerne i landet har behov for noe som forener. Under Tito var opererte det 

ideologiske fellesskapet som en samlende faktor, men etter hans død ville man i utgangspunkt 

kunne tenke seg at religion kunne være en forenede faktor. I stedet kan man forstå det dithen 

at religion ble en faktor som også førte til uenigheter og uroligheter. Som jeg har forsøkt å 

vise i denne oppgaven anvendte noe nasjonalistiske krefter religion som et virkemiddel på 

deres vei mot å oppnå mer makt. Dette fører igjen til at religion kan bli til noe annet, noe det i 

sin opprinnelige tilstand egentlig ikke er. Dette gjør det naturlig å tenke at det har ført med 

endringer i den religiøse identiteten hos befolkningen og så. Etter Tito sin død, men før krigen 

brøt ut, kan man se tendenser til at religion ble brukt for å skaffe en erstatter for den 

ideologiske identiteten som hadde vært under det kommunistiske regime. Det kan derfor 

tenkes at det ble svært viktig å ha en religiøs tilhørighet, og å kunne ha en religiøs identitet. 

Det kan også tenkes at det for mange føltes som en lettelse å endelig kunne ha en hverdag 

som var preget av religion. Dette gjorde trolig at flere ønsket å favne omkring det. I 

opptaktene til krigen ble religion og religiøs symbolikk i stadig større grad anvendt som et 

middel for å utøve makt. Skillelinjene mellom nasjonalisme, etnisitet og religion ble mer og 

mer visket ut. Her kan man se hvordan religion gradvis ble til noe annet, et slags virkemiddel 

eller redskap i identifiseringen av gruppene. Man kan på sett og vis hevde at religion på visse 

områder ble politisert og nasjonalisert.  

 

I etterkant av krigen fremtrer religion og religiøs identitet på ulike måter, og befolkningen i 

Bosnia og Hercegovina har ulike oppfatninger av hva religion og den religiøse identiteten er. 

Noen hevder at religion ikke hadde en rolle eller en betydning for krigen. Det ble bare brukt 
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for å ha noen å legge skylden over på, som henholdsvis den katolske kardinalen i Sarajevo, 

Vino Pulic mener (Weiss, 2008, s.210). Som vist i avsnittene som omhandler de religiøse 

lederne som blir det hevdet at det eksisterer en dypere religiøsitet hos de religiøse enn hva det 

tidligere gjorde. De religiøse lederne hevder også alle tre at det eksiterer et distinkt skille 

mellom religion og politikk. Men Birte Weiss (2008) klarer på en overbevisende måte å 

plante en usikkerhet hos leseren når det kommer til validiteten til de tre religiøse lederne når 

det gjelder skillet mellom religion og politikk. Dette gjør hun ved å vise til at alle tre kommer 

med utsagn som vitner om de ikke er så skeptiske til blandingen mellom religion og politikk 

likevel.  

 

Bosnia og Herzegovina er en flerkulturell stat med en befolkning som har ulike etniske og 

kulturelle opprinnelser. Det er stor grunn til å tro at dette vil være med å prege den religiøse 

identiteten hos befolkningen, sammenlignet med den religiøse identiteten i land hvor det er en 

stor majoritet av innbyggerne som tilhører samme religion. I samfunn hvor det er mange 

konkurrerende religiøse identiteter kan det tenkes at dette fører til at man føler større omhu 

omkring den religiøse tilhørigheten man selv er en del av, og i større grad vil passe på den. 

Dette vil kunne føre til at man kjenner et større behov for å praktisere sin religion, noe som 

igjen vil bidra til en styrket religiøs identitet. Det vil imidlertid ikke si at det i fler-religiøse 

samfunn nødvendigvis vil være bedre grobunn til konflikter og uroligheter. Det eksisterer 

mange eksempler på samfunn hvor befolkningen lever i sameksistens på tvers av religiøs tro 

og tilhørighet, men i dette henseende er Bosnia og Hercegovina på sett og vis et særskilt 

tilfelle. Her har det ikke vært en voldsomt dominerende etnisk gruppe som har preget landet, 

men hovedsakelig tre etniske grupper som i lang tid levde i noenlunde sameksistens. Selv om 

man i dag kan si at majoriteten av innbyggerne er muslimske, så er ikke dette en dominerende 

majoritet slik det er i mange andre land. På en annen side kan man problematisere om religion 

kan «hevde rett» over statlig styre slik det blir gjort i noen land. Eriksen og Stjernfelt (2003, s. 

260) problematiserer omkring begrepet multikulturalistiske samfunn, eller fler-kulturelle 

samfunn som jeg anvender. Det begrepet blir ofte anvendt i positive ordelag, og man vil 

kanskje si at det betegner et demokratisk og likestilt samfunn. Alle kulturer har rett til plass i 

samfunnet. Fler-kulturelle samfunn vil si at flere kulturer skal leve i sameksistens i et 

avgrenset geografisk område. I Bosnia har man sett at det tidvis har vært et totalt fravær av 

bevissthet omkring rollen til staten som skal kunne operere som noe annet enn instrument for 

enkelte etniske, religiøse eller nasjonale grupper sine interesser. De statlige autoritetene i det 

tidligere Jugoslavia mistet gradvis den autoritære makten de hadde hatt. Det kan tenkes at 
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dette bidro til at de nasjonalistiske kreftene lettere kom til makten (Eriksen og Stjernfelt, 

2003, s. 262). 

 

 

10 Avslutning  
Oppgavens problemstilling er som følger:  

Hvilken rolle spilte religion i konflikten i Bosnia og Hercegovina og hvilke endringer kan 

man se i den religiøse identiteten hos befolkningen etter Daytonavtalen? 

 

Man kan se at religion spilte en viktig rolle under krigen i Bosnia og Hercegovina. Dette 

særlig fordi det bidro til å etablere et tydelig skille mellom oss og de. Man kan se at ulike 

nasjonalistiske krefter brukte religion som et redskap for å tilegne seg makt. Dette kommer  

tydelig frem gjennom bruken av de religiøse symbolene, og hvordan de på sett og vis fikk en 

politisk betydning.  

 

Daytonavtalen blir på mange sett en skillelinje i historien. Materialet mitt kan ikke si om det 

er avtalen i seg selv som direkte har ledet til endringer, men ettersom avtalen resulterte i at 

landet fortsatt forble en stat, har dette på sett og vis ført til en videreføring av et vi og de. Man 

kan undre hvorfor det er viktig for mennesker å skape et sånt skille. Huntington fremmer i sitt 

teoretiske perspektiv at for mange mennesker blir behovet for en identitet, det å føle 

tilhørighet, særlig viktig når det skjer store omveltninger i samfunnet. Dette stemmer godt 

overens med Bosnia og Hercegovina. Undersøkelsen som jeg referer til i kapittel 7.4 viser at 

det var en markant økning i antall personer som definerte seg selv som troende fire år etter 

krigen. Men undersøkelsen som viser tallene fra 2013 viser en nedgang i antall troende. Dette 

tyder på at  religiøs identitet blir tydelig når samfunnet er under press og det foregår store 

omveltninger, men at man kan se en tydelig nedgang når samfunnet blir mer stabilt. Samtidig 

er det viktig å nevne at denne nedgangen er mindre enn hva jeg i forkant av oppgaven hadde 

trodd. Det er vanskelig å skulle peke på en konkret årsak til dette, og det er trolig flere 

faktorer som spiller inn. I en historisk sammenheng må man kunne si at det har skjedd store 

omveltninger i Bosnia og Hercegovina på relativt kort tid. Dette gjør at det vil være svært 

interessant og nødvendig å se nærmere på utviklingen i landet ved et senere tidspunkt. 

.   



 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Litteraturliste 
 
 
Article 3. Withdrawal of Foreign Forces (1995) Tilgjengelig fra: 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf 
(lest: 15.11.2018)  
 
Alicino, Francesco (2016) Religions and Ethno-Religious Differences in Bosnia and 
Herzegovina. From Laboratories of Hate to Peaceful Reconciliation (Internett) Tilgjengelig 
fra: https://www.academia.edu/30347323/Religions_and_Ethno-
Religious_Differences_in_Bosnia_and_Herzegovina._From_Laboratories_of_Hate_to_Peacef
ul_Reconciliation (Lest: 14.12.2018)  
 



 73 

Azinovic, Vlado (2018) Bosnia-Herzegovina 1: Fabri og Paul Fighting terrorism and 
radicalization in Europe´s neighbourhood: How to scale up EU efforts. European Policy 
Centre. S.309-331 
 
Azinovic, Vlado (2013) Bosnia and Herzegovina and Terrorism 1996-2011: Defining the 
Threat, Devising Counterterrorism Strategy (Internett) s.191-209 Tilgjengelig fra: 
https://it4sec.org/system/files/ctwg_13_bosnia_and_herzegovina.pdf (Lest: 10.4.2019)  
 
Abazovic, Dino (2015) Religious Claims during the War and Post-War Bosnia and 
Herzegovina Borderlands 14 (1) s.1-12.  
 
Bishku, Michael (2016) Bosnia and the Middle East: Current Political, Economic and 
Cultural Ties. Journal of Muslim Minority Affairs (Internett) Tilgjengelig fra:                           
< https://doi.org/10.1080/13602004.2016. > (Lest 14.3.2019) 
 
Bjørn, Anders og Durdica Z. Sørensen (1996) Den Jugoslaviske krig. Danmark: Forlaget 
Amanda.   
 
Chandler, David (2000) Bosnia Faking Democracy After Dayton. 2.utg. London: Pluto Press.  
 
Cohen, Lenard. J (2007). Prelates and politicians in Bosnia: The role of religion in nationalist 
mobilization. Nationalities Papers (Internett) 25 (3) s.481-499. Tilgjengelig fra: < 
https://doi.org/10.1080/0090599908408520 > (Lest 21.2.2019)   
 
Donia, Robert. J og Fine, John V.A (1994) Bosnia and Hercegovina a Tradition Betrayed. 
London: Hurst and Company.   
 
Eriksen, Jens-Martin og Stjernfelt, Frederik. (2003) Hadets Anatomi. Danmark: Lindhardt og 
Ringhof Forlag.  
 
Gallagher, Tom (2005) The Balkans in the New Millennium. New York: Routledge 
 
Harhoff, Frederik (2015) En slags rættferdighed Magasinet rØst s.4-33 Tilgjengelig fra: < 
https://magasinetroest.dk/fileadmin/template/Dayton-udgivelse.pdf > (Lest: 8.1.19) 
 
Huntington, Samuel P. (1996) The clash of civilizations and the remaking of world order. 
London: Simon & Schuster 
 
Huntington, Samuel P. (2013) The Clash of Civilizations? The Debate: Twentieth Anniversary 
Edition New York: Foreign Affairs 
 
Jørgensen, Finn (2005) En rejse fra Dayton til Bruxelles. Det Udenrigspolitiske Selskab, (4) 
s.1-7 



 74 

Malcolm, Noel (1996) Bosnia A Short History.  London: Pan Books 

Mitchell, Claire. (2006) Religion, Identity and Politics in Northern Ireland. Queen’s 
University Belfast, UK: Ashgate  

Furuseth, Inger og Repstad, Pål (2016) Innføring i religionssosiologi. Oslo: 
Universitetsforlaget 

Krippendorf, Klaus (2004) Content Analysis An Introduction to Its Methodology 2.utg. 
California: Sage Publications  

Nystuen, Gro (2005) Achieving Peace or Protecting Human Rights? Conflicts between Norms 
regarding ethnic discrimination in the Dayton Peace Agreement. Leiden/Boston: Martinus 
Nijhoff Publishers  
 
Perica, Vjekoslav (2002) Balkan Idols – Religion and Nationalism in Yugoslav States. New 
York: Oxford University Press 
 
Roessingh, Martijn A. (1996) Ethnonationalism and Political Systems in Europa. A state of 
tension. Amsterdam: Amsterdam University Press. 
Sacks, Jonathan (2017) Ikke i Guds navn. København: Kristeligt Dagblads Forlag 
 
Scott, Thomas M (2010) A Globalized God: Religion´s Growing Influence in International 
Politics. Council on Foreign Relations (Internett) 89 (6) s.93-101. Tilgjengelig fra: 
https://www.jstor.org/stable/20788720 (Lest: 24.1.2019) 

Stausberg, Michael og Engler, Steven (2011) The Routledge Handbook of Research Methods 
in the study of Religion. New York: Routledge Handbooks  

Weiss, Birte (2008) Krigens Arvinger København: Gyldendaldalske Boghandel, Nordisk 
Forlag 
Østerud, Øyvind (1995) Brennpunkt Bosnia Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 
 
 


