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Abstract 

 

In July 1995, more than 8,000 young boys and men were executed by Bosnian Serb Forces in 

what was later declared a genocide in Srebrenica. In the following years, Bosnia and 

Herzegovina has undergone a long and difficult process of restoring peace and achieving 

justice and reconciliation. The country's main challenges have mainly concerned Dayton 

peace agreement and its division of entities and political power, tensions between parties and 

a structural exclusion of minorities. Following the extensive legal process, a national and 

international denial of the genocide, and denial of the legitimacy of the ICTY has been 

dominant. Other historical events like “Safe area” and UN action during the war and the 

occupation of Srebrenica are important factors for the development towards a democracy. 

The aim of this thesis is to investigate through a qualitative method the consequences of the 

denial of the Srebrenica genocide and its impact on the country's ability to achieve peace, 

justice and reconciliation. Other key concepts are sustainable peace, truth and justice in 

relation to human rights. Hannah Arendt's theories of total domination, tyranny and political 

revisionism constitutes the theoretical framework of the thesis. These theories are used to gain 

a deeper understanding of the concepts, their meaning and how they can be related to 

countries' transitional justice and achieve peace after serious war crimes.  

The study shows that the country is strongly affected by its history and the serious violations 

that the Bosnian Muslim population was subjected to during the war. The widespread denial 

of the genocide is an extension of suffering and human rights violations, which strongly 

impedes the country's ability to achieve peace, justice and reconciliation. Other results are that 

more knowledge is needed about the choice of legal methods after serious violations of 

humanitarian law. The methods discussed in the study are international tribunals and truth 

commissions and in which countries these are most adequate. The study has identified gaps in 

research regarding the understanding of the importance interpersonal relationships, dialogue 

and a smaller distance between political systems and citizens has for Bosnia & Herzegovina 

and for countries' recovery and reconciliation processes. 

 

 

 

Keywords: Human Rights, Genocide, Post-Conflict, Srebrenica, Memorial Center, Genocide 

Denial, Revisionism, Political Denial, Post War, Reconciliation, Justice, Peace, ICTY, 

Revisionism, Bosnia & Hercegovina, Genocide Studies, Bosniak, Bosnian, Survivor, Post- 

War Bosnia, Ethnic Cleansing, Dayton Peace Agreement, BiH, Former Yugoslavia, Post War 

Yugoslavia 
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”Genocide is a crime on a different scale to all other crimes against 

humanity and implies an intention to completely exterminate the 

chosen group. Genocide is therefore both the gravest and the greatest 

of the crimes against humanity”1 

 

 

 

“... violations of human rights cannot stand as legitimate acts of state. 

Therefore, they must be considered as criminal acts, committed by 

individuals who can and should be prosecuted in criminal 

proceedings”2 

  

                                                           
1 Destexhe, Alain. Rwanda and Genocide in the Twentieth Century. London; East Haven, Connecticut: Pluto 

Press; Destexhe, Alain, Rwanda and Genocide in the Twentieth Century, Pluto Press, 1995, 

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/rwanda/reports/ 

dsetexhe.html 
2 Sterio, Milena, The Yugoslavia and Rwanda Tribunals: A Legacy of Human Rights Protection and 

Contribution to International Criminal Justice, The Legacy of Ad Hoc Tribunals in International Criminal Law, 

03, Cambridge University Press, 2019, s. 1 

 



8 
 

Kapitel 1. Bakgrund 
”Begreppet bosnier finns bara utanför Bosnien! Inom landet måste man vara en av de 

konstitutiva medborgarna, vilket exkluderar romer, judar och andra minoriteter som bor i 

landet och som också kan anse sig vara medborgare i Bosnien, men får inte ställa upp i 

politiska val.”3 Här görs en tydlig distinktion mellan olika folkgrupper inom landet, men 

denna kan sägas bli ”osynlig” utanför landets gränser, där dessa individer kan uppfattas enbart 

som bosnier, för att de kommer ifrån Bosnien. Detta resonemang belyser en av landets 

svårigheter idag som rör gruppidentitet och nationalistisk tillhörighet. Det kan sägas vara ett 

arv från landets brokiga förflutna, och som gör landets politiska och strukturella möjligheter 

att bli en enad stat än mer komplex och kan orsaka politiska risker idag.4 Bosnien och 

Hercegovinas (BiH) historia är mångfacetterad och sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det är ett 

gammalt land i bemärkelsen av att vara en historisk enhet men har inte lång erfarenhet av att 

vara en oberoende stat.5 För att förstå hur historien påverkar dagens Bosnien är det 

nödvändigt att ta sitt avstamp i imperialismens tid, där stater intogs och styrdes av mäktiga 

imperier. Inte för att uppehålla sig i det förflutna, utan för att försöka förstå landets komplexa 

och sårbara verklighet, som idag präglas av inre etniska, politiska och religiösa svårigheter 

som kan utvecklas till ett nytt krig.6 Det är ett land som på många sätt fortfarande också starkt 

påverkas av internationella krafter. I detta ligger förståelsen av imperialismens strategi av 

förstörelse av det intagna landets identitet som även i dagens Bosnien beskrivs som högst 

närvarande. Liksom begreppet ”aggression från grannländer”, som löper som en röd tråd 

genom historien som beskrivs som högst närvarande idag.7  

Det territorium som idag utgör det moderna Bosnien var under mitten av 1500-talet styrt av 

det Ottomanska imperiet. En stor del av den kristna befolkningen konverterade då till islam 

även om denna process och framväxt av en stark muslimsk population är starkt ifrågasatt av 

nationalister från serbiska och kroatiska håll. Synsättet bestod i att de bosniska muslimernas 

”ursprung” inte ansågs vara varken kroatiskt eller serbiskt.8 Under denna tid grundlades de tre 

religiösa grupperna och den inneboende samhällsstruktur som kan skönjas i dagens Bosnien, 

som är starkt format av sitt Ottomanska arv.9 Bosnien hade under det Ottomanska styret 

möjlighet att behålla formen av en enhet, men vid maktövertagandet av det Österrike- 

Ungerska styret mellan 1878-1918, vid kongressen i Berlin 1878, där dess administrativa 

ledning övertog Bosnien vilket innebar en militär och finansiell kontroll och att landet i 

                                                           
3 Intervju respondent C, 3/3-22 angående att se sig själv som bosnier, men att detta begrepp bara är gångbart 

utanför Bosnien. Då det inom landet görs en konstitutiv uppdelning mellan, Bosniaker, serber och kroater och 

därmed omöjliggör att väljas till politiska poster om man inte härstammar från en specifik etnisk grupp eller är 

boende i ett specifikt territorium inom BiH 
4 Kostić, Roland, Ambivalent peace: external peacebuilding, threatened identity and reconciliation in Bosnia 

and Herzegovina. Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, 2007, s. 213 
5 Bieber, Florian, Post War Bosnia: ethnicity, inequality and public sector governance ethnic inequalities and 

public sector governance series 2006, s. 5 
6 Mahmutćehajić, Rusmir, Denial of Bosnia.; översatt av Francis R. Jones and Marina Bowder; förord av Ivo 

Banac University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 2000, s. Xii 
7 Ibid., s. 1 
8 Bieber, Florian, Post War Bosnia: ethnicity, inequality and public sector governance ethnic inequalities and 

public sector governance series, 2006, s. 5 
9 Ibid.  
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praktiken blev en koloni.10 Dessa återkommande maktskiften innebar stora inre spänningar 

bland landets tre religiösa grupper. Då dessa gynnades på olika sätt relaterat till territorium, 

markägande eller strukturell makt. Under den tidiga delen av 1900- talet växte politiska 

partier och organisationer och de centraliserades främst till nationella linjer. Detta innebar 

motsättningar och allvarliga politiska kriser och behovet av styrande institutioner ökade vilket 

Resulterade till den bosniska konstitutionen. Redan vid denna tid utvecklades politiska val vid 

denna konstitution. År 1910 delades den politiska makten upp mellan den serbisk ortodoxa 

gruppen, muslimer, katoliker och den till den judiska gruppen. Konstitutionen gav de tre 

största grupperna egna myndigheter och självstyre.11 Här introducerades också ett 

”rotationssystem” på höga poster vilket visar att modellen som utformade det senare 

Daytonavtalet inte enbart en amerikansk modell för nationell styrning.  

Vid krigsutbrottet 1914 öppnades för första gången dörrarna för ett autonomt Bosnien. Detta 

kom dock att ändras vid krigsslutet 1918 då landet omvandlades till ett kungarike för serber, 

kroater och slovener och tog form av det forna Jugoslavien fram till 1992. I litteraturen 

beskrivs Bosniens demografi som en leopards skinn, fylld av mångfald i sitt mönster och 

färgnyanser.12Denna mångfald mellan olika etniska och religiösa grupper har dominerat 

landets karaktär och varit en del av landets identitet. Likväl präglas landets historia fram till 

kommunismens fall i termer av strävan mot nationsbyggande, identitet och växande 

nationalism.13 Det är naturligtvis av utrymmesskäl omöjligt att ge en heltäckande beskrivning 

av den rad av händelser som ledde fram till att folkmordet 1995 kunde genomföras. Det är här 

relevant att belysa att landets nuvarande politiska landskap historiskt så att säga har två 

diametrala berättelser. Den första är beskrivningen av landet som en organisk och historisk 

enhet. Den andra beskriver snarare landet som en rent artificiell skapelse som tagit sin form 

av en rad oförutsedda och komplexa historiska skeenden, och att landet därför skall ses som 

en delad stat snarare än som en enhet. Dock har landet en lång historia av samexistens mellan 

de dominerande folkgrupperna som var delade i enligt demografiska och geografiska 

skillnader.14 

President Titos död 1980 och kommunismens fall ledde till omfattande politiska och 

strukturella förändringar som fick stora och långvariga konsekvenser för Jugoslavien och 

Bosnien & Hercegovina. Förändringen drevs fram av nationalistiska strömningar, som ledde 

till utbrytande av republiker som möjliggjordes av tidigare decentralisering av federala 

konstitutionen sedan 1974.15 Det medförde ett misslyckat delat ledarskap i Bosnien mellan 

muslimska (SDA) kroatiska (HDZ) och serbiska (SDS) partierna, och efter många havererade 

försök till omstrukturering av det politiska systemet gällande territorier och nationella 

lösningar kollapsade koalitionen och partierna förklarade sig som självständiga stater. Denna 

                                                           
10 Ibid., s. 6  
11 Ibid., s. 7 
12 Ibid., s. 14 
13 Kostić, Roland, Ambivalent peace: external peacebuilding, threatened identity and reconciliation in Bosnia 

and Herzegovina. Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, 2007, s. 69 
14 Bieber, Florian, Post War Bosnia: ethnicity, inequality and public sector governance ethnic inequalities and 

public sector governance series, 2006, s. 16-17 
15 Ibid., s. 18 
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politiska situation gjorde det omöjligt att förhindra ett inbördeskrig.16 I slutet av kriget, under 

några få dygn i juli 1995, avrättades över 8 000 muslimska unga pojkar och män i staden 

Srebrenica av militära och polisära styrkor från Republika Srpska (RS) ytterligare 25 000 

kvinnor, barn och äldre deporterades från området. Detta kunde genomföras trots att Förenta 

Nationerna (FN) hade förklarat området som ”Safe Area” enligt resolution 819, som innebar 

att området skulle skyddas av holländska fredsbevarande styrkor från all form av militära 

krigshandlingar. Dock visade det sig i praktiken att detta skydd var helt verkningslöst.17 

Problemformulering 

“Reconciliation implies building or rebuilding relationships today that are not haunted by the 

conflicts and hatred of yesterday”.18 Det är ett citat som kan tyckas enkelt att förstå men desto 

svårare att realisera i en värld fylld av brinnande historiska och nutida konflikter. När vi skall 

förstå Bosnien som post-konfliktland är det därför viktigt att så långt det är möjligt 

begripliggöra de faktorer som påverkar landet idag och det går i den moderna forskningen att 

utläsa flera centrala faktorer. Den första är Daytonavtalet som akut avslutade kriget. Men som 

på sikt innebar långvariga politiska och komplexa utmaningar för medborgarna. Vidare den 

systematiska förnekelse av de brott som begicks i Srebrenica och som International Criminal 

Tribunal of Former Yugoslavia (ICTY) bedömt som folkmord, krigsbrott och allvarliga 

kränkningar mot mänskliga rättigheter. Förnekelseprocessen visar sig både i Bosnien och i 

grannländerna, vilket starkt påverkar det politiska klimatet i landet idag. Trots en mycket 

omfattande forskning är den främst fokuserad på dessa processer som åtskilda parallella 

företeelser och i huvudsak sett dem ur politiska, ideologiska och ur juridiska perspektiv.  

Naturligtvis är dessa utgångspunkter högst relevanta i förståelsen av landets utmaningar idag 

men de tenderar också att bortse från andra viktiga aspekter så som hur de förhåller sig till 

varandra och genom att inte analysera deras stora inverkan på varandra riskerar det att 

försvåra landets återuppbyggnad och att uppnå hållbar fred, till exempel genom att rättvisa 

och erkännande som begrepp ofta beskrivs som en förutsättning för att en försoningsprocess 

skall kunna ta form varpå en förnekelseretorik kan vara förödande. Vidare har de kvalitativa 

studier som gjorts i huvudsak undersökt politiska kontexter, etnisk identitet, nationalism, 

partiledares bilder av försoningsprocesser eller utifrån ett nationsbyggnadsperspektiv. Ett 

annat fokusområde har varit överlevare eller offerperspektiv efter väpnade konflikter och 

krigsbrott. Detta innebär att röster från civilsamhället som befinner sig på en icke politisk och 

mellanstatlig nivå och som idag på olika sätt bedriver forskning, post-konflikt och 

försoningsarbete i Bosnien har fått ett allt mindre utrymme. I och med detta har inte deras 

personliga uppfattningar om hur den omfattande förnekelsen av folkmordet har påverkat 

förmågan att återupprätta fred, rättvisa och försoning tagits tillvara i tillräcklig utsträckning. 

Varefter denna studie kan bli av betydelse då den genom kvalitativa intervjuer vill undersöka 

hur dessa faktorer beskrivs och genom att analysera dem utifrån teorier om revisionism, 

                                                           
16 Ibid., s. 25 
17 Lupis, Ivan, Human rights abuses in the wake of the collapse of the United Nations-designated 'safe area' of 

Srebrenica and the international community, 1996, s. 68 
18 Kostic, Roland, Transitional justice and reconciliation in Bosnia-Herzegovina: Whose memories, whose 

justice? Sociologija, Volym 54, Nummer 4, 2012, s. 650 
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totalitarism, totalitära metoder och styrning förhoppningsvis kan bidra med nya infallsvinklar 

och användbara perspektiv. 

Syfte och frågeställningar  

Bosnien & Hercegovina som postkonfliktland står fortfarande inför stora och allvarliga 

utmaningar. Dessa utmaningar är både politiska, samhälleliga och medborgerliga på så sätt att 

de drabbar på alla nivåer i landet idag och utmaningarna kan tolkas och beskrivas på olika sätt 

och sedermera hur landets förmåga att uppnå fred, rättvisa och försoning skall kunna 

realiseras. Studiens syfte är att undersöka hur verksamma inom freds- och konfliktforskning, 

folkmordsstudier, historisk forskning, Minnescentrum och inom civilsamhället i Bosnien, 

Sverige och Nederländerna beskriver den utbredda politiska revisionismen och dess 

konsekvenser för landet. Vidare hur landet hanterar den totalitära dominansen, överträdelser 

och avhumanisering av bosniska muslimer som möjliggjorde folkmordet i Srebrenica och hur 

försoning som begrepp förstås, beskrivs och hur den skall kunna bli möjlig. 

För att kunna uppnå studiens syfte utgår den ifrån följande övergripande frågeställningar:  

 Hur beskriver och tolkar respondenterna signifikanta historiska händelser som Daytonavtalet, 

”safe areas”, rättsprocesserna och dess betydelse för landet idag? 

 Hur beskriver och tolkar respondenterna förnekelsen av folkmordet och dess konsekvenser för 

landets förmåga att uppnå fred, rättvisa och försoning? 

Tidigare forskning och studiens lokalisering  

Bosnienkriget mellan april 1992 och december 1995 anses idag vara en av världens mest 

väldokumenterade väpnade konflikter. Detta innebär naturligtvis stora utmaningar rörande 

urval av för studien relevant litteratur. För att överhuvudtaget göra en litteraturgenomgång 

möjlig och överskådlig har en rad avgränsningar gjorts i litteraturen som rör ämnet för 

studien. De områden som valts ut är följande: definitioner och studier av folkmord, folkmordet 

i Srebrenica, safe area, ICTY, rättvisa, försoning, försoningsprocesser, freds- och 

konfliktstudier rörande BiH och förnekelse som begrepp och dess relation till BiH. Det skall 

också tilläggas att även inom ovan nämnda ämnen har ytterligare avgränsningar gjorts, till 

exempel så är förnekelse ett vitt begrepp som kan syfta på politisk förnekelse som härstammar 

från kommunistiska rörelser inom forna sovjetunionen varpå dessa inte behandlas i studien. 

En betydande forskare från Uppsala universitet är Roland Kostic som med sin avhandling 

Ambivalent peace: external peacebuilding, threatened identity and reconciliation in Bosnia 

and Herzegovina publicerad 200719 som specifikt behandlar Bosnien och Hercegovinas som 

post-konflikt land. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i de externa insatser som gjorts för att 

bygga fred, detta avhandlas även i andra texter där Kostic för resonemang om 

nationsbyggande som ett instrument för fred.20 Vidare beskrivs folkmordet och vilka effekter 

detta har haft på landets politiska och sociala utveckling specifikt inom säkerhet och 

                                                           
19 Kostić, Roland, Ambivalent peace: external peacebuilding, threatened identity and reconciliation in Bosnia 

and Herzegovina. Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, 2007, Roland Kostic är 

verksam inom masterprogrammet, Holocaust and genocide studies, vid Uppsala universitet 
20 Kostić, Roland, Nationbuilding as an Instrument of Peace? Exploring Local Attitudes towards International 

Nationbuilding Civil wars, 12 Volym 10, Nummer 4, 2008 
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försoningsprocesser. Han undersöker vidare hur dessa faktorer förhåller sig till 

nationsbyggande och uppbyggnad av nationell och etnisk identitet. Huvudmetoden är 

kvalitativa intervjuer med medlemmar inom landets politiska elit. Vidare bygger den också på 

mycket omfattande sociologiska undersökningar av medborgare. Några viktiga resultat är att 

etnonationella grupper fortfarande på ett betydande sätt konkurrerar om politiskt utrymme 

och om sina etniska rättigheter. Vidare visar studien att grupperna skyddar sin egen etniska 

identitet och fokuserar på skuldbeläggande av den motsatta parten vilket ytterligare bidrar till 

en fortsatt osäker och ambivalent fred. Kostic lyfter också det faktum att BiH har en lång och 

snårig väg framåt mot försoning och nationell säkerhet.  

Kjell Magnusson har vidare forskat på folkmordet som begrepp, som metafor och hur det har 

beskrivits och hanterats i den moderna forskningen.21 Denna visar på vilket sätt denna 

förståelse och användning kan problematiseras. Hans arbete ligger också till grund för en stor 

del av den svenska forskningen inom folkmord idag. Raphael Lemkin grundade FN: s 

folkmordskonvention och blev med sina texter utgångspunkten för hur denna konvention kom 

att tolkas, implementeras och sedermera användas.22 Historikern Marko Attila Hoares 

forskning rör främst förnekelseprocesser både ur politiska och totalitära perspektiv. Han har 

lagt ett stort fokus på forna Jugoslavien och Bosnienkriget, folkmordet och dess 

efterdyningar. Han är också framstående inom forskning om vänsterrevisionismen, 

förnekelsen, som politisk rörelse och som har sitt syfte att förneka folkmordet och ICTY: s 

legitimitet. Han är starkt kritisk till denna retorik och beskriver hur den polariserat det 

politiska landskapet mellan två läger23 varpå det ena såg på kriget som en serbisk aggression 

och expansion. Detta perspektiv efterfrågade en intervention från väst. Det andra perspektivet 

såg konflikten som ett inbördeskrig mellan nationella grupper; serber, kroater, bosniska 

muslimer och albaner. Där all form av internationell inblandning skulle förvärra konflikten än 

mer. Denna polarisering har kvarstått sedan krigsslutet och är högst närvarande idag. Han 

beskriver också revisionismen ur olika perspektiv och kontexter.  Förnekelsen som begrepp är 

föremål för en omfattande forskning, främst inom juridisk förnekelse24 av folkmord och ett 

ifrågasättande av ICTY: s arbete specifikt rörande Srebrenica.25  

Politisk och historisk förnekelse26 som strategi att förneka grymheter, tortyrhandlingar och 

krigsbrott och i vilka syften och kontexter detta görs, här görs också jämförelser med 

                                                           
21 Magnusson, Kjell, Genocide as a Concept in Law and Scholarship: A Widening Rift? Festskrift till Anders 

Fogelklou / [ed] Åke Frändberg, Stefan Hedlund, Torben Spaak, Uppsala: Iustus förlag, 2006 
22 För en grundlig genomgång av FN:s Genocide Convention se arbeten av Raphael Lemkin i: Irvin-Erickson, 

Douglas, Raphaël Lemkin and the concept of genocide. Pennsylvania studies in human rights, 2017 
23 För en tydlig bild av Hoares beskrivning av vänsterrevisionismen rörande forna Jugoslavien se: Hoare, Marko 

Attila, Genocide in the Former Yugoslavia Before and After Communism Europe-Asia studies, 09 Volym 62, 

Nummer 7, och Hoare, Marko, Attila, Genocide in the former Yugoslavia: a critique of left revisionism's denial, 

Journal of genocide research, 12/2013, Volym 5, Nummer 4, 2010 
24 Radisavljević, Dejana; Petrov, Martin. Srebrenica and genocide denial in the former Yugoslavia: What has the 

ICTY done to address it? Holocaust and Genocide Denial: A Contextual Perspective, 05 
25 Orentlicher, Diane. Some kind of justice: the ICTY's impact in Bosnia and Serbia. Boston University press 

1018 och Mettraux, Guénaël, International Crimes and the Ad Hoc Tribunals Oxford University Press, 

Incorporated, 2006 
26 För en mer omfattande översikt av konceptuell förnekelse i en internationell vidare kontext se: Paul Behrens; 

Olaf Jensen; Nicholas Terry, Holocaust and Genocide Denial: A Contextual Perspective, 2017 och Cox, John; 

Khoury, Amal; Minslow, Sarah, Denial: The Final Stage of Genocide Routledge  
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Förintelsen och folkmordet i Rwanda. Forskningen kring specifikt ICTY har genomförts och 

har främst varit inriktad på dess förmåga att ”nå ut” till nationell och internationell allmänhet 

och respons på förnekelseprocessen och ifrågasättande av tribunalens legitimitet.27 Här 

diskuteras de områden där ICTY och begreppet rättvisa haft en betydande inverkan men också 

misslyckanden som till exempel att folkmordet i Srebrenica genomfördes sommaren 1995 när 

ICTY redan hade etablerats. Vidare lyfter annan forskning dess förmåga att besvara 

förnekelse av grymheter och systematiska överträdelser av internationell rätt. Den belyser 

andra signifikanta delar som behandling av vittnesmål, dokument från konflikten och 

bevisföring.28 Försoning som begrepp i förhållande till postkonflikt är ett omfattande 

forskningsområde. Kortfattat kan det beskrivas ha flera olika perspektiv dels den juridiska, så 

som tribunaler, domar och statistik på brott, offer och redovisning av dödsiffror. Detta har 

enligt studier visat sig ha en begränsad betydelse för försoningsprocesser i BiH.29 Där i stället 

den inhemska politiska diskursen i förhållande till Post-Dayton har tagit en allt större plats i 

det politiska narrativet. Detta motverkar en ömsesidig förståelse av lidande och av orsaker till 

väpnade konflikter.  

Ett annat relevant perspektiv är hur försoningsprocesser kan förstås och realiseras i 

förhållande till att förebygga extrema handlingar som folkmord och grova krigsbrott i 

framtida konflikter.30 För att öka förståelsen av försoning som process är jämförande 

perspektiv mycket konstruktiva31 här argumenterar författaren för att en försoning kan vara 

”lättare” att uppnå om förövare och offer inte behöver leva i samma stat eller Community. 

Detta skiljer sig mot BiH där förövare och offer befinner sig sida vid sida i samma politiska 

och nationella stat. Vidare utmanas också föreställningen om att försoningen efter andra 

världskriget kan användas som en modell för andra processer där andra statsmodeller och 

politiska förutsättningar ser helt annorlunda ut. I forskningen angående safe areas har fokus 

för studien legat i området Srebrenica specifikt och hur kollapsen beskrivs32 där safe areas är 

ett riskfyllt projekt som medför stora politiska och praktiska utmaningar. Här behandlas också 

överträdelserna i BiH och dess relation till nationell säkerhet och kränkningar av humanitära 

områden. Även resonemang kring safe area som verktyg för att utöva skyddsansvar för civila 

behandlas i ett vidare perspektiv samt det humanitära ansvar som förelåg i den skyddade 

zonen i Srebrenica. Vidare lyfts att begreppet fortfarande är oklart dels i själva användandet i 

                                                           
2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, 2021 
27 Milanovic, Marko, The Impact of the ICTY on the Former Yugoslavia: An Anticipatory Postmortem The 

American journal of international law, 04, Volym 110, Nummer 2, 2016 
28 För en bred översikt av ICTY: s juridiska arv, rättsanalyser och arbete se: Carsten Stahn, Carmel Agius, Serge 

Brammertz, and Colleen Rohan, Legacies of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia: a 

multidisciplinary approach Oxford University Press, 2020 
29 Kostic, Roland, Transitional justice and reconciliation in Bosnia-Herzegovina: Whose memories, whose 

justice? Sociologija, Volym 54, Nummer 4, 2012 
30 Staub, Ervin, Building a Peaceful Society: Origins, Prevention, and Reconciliation After Genocide and Other 

Group violence The American psychologist, 10 Volym 68, Nummer 7, 2013 
31 För en jämförande analys mellan Förintelsen och BiH se: Catic, Maja, A Tale of Two Reconciliations: 

Germans and Jews after World War II and Bosnia after Dayton Genocide studies and prevention, Volym 3, 

Nummer 2, 2008 
32 Yamashita, Hikaru, Humanitarian space and international politics: the creation of safe areas Aldershot; 

Burlington, VT: Ashgate, 2004 
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konflikter, geografiska begräsningar, samt vilken funktion det verkligen fyller för målgruppen 

som är i behov av skydd.33  

Mot bakgrund av ovanstående kan flera slutsatser dras. För det första kring grundförståelsen 

av försoning som en djupt mellanmänsklig företeelse med högst privata och personliga 

ingredienser, och hur den i så fall kan bli möjlig i Bosnien & Hercegovina. Vid sidan av 

politiska och strukturella faktorer så som etnisk tillhörighet, nationalism och 

nationsbyggande. Med huvudfokus på strukturell och kvantitativ forskning kan ett glapp 

skapas där det ges mycket lite utrymme för förståelse för medborgares mellanmänskliga 

relationer och kvalitativa resultat. Där fokus i stället ligger på berättelser om lyhördhet, värdet 

av sanning, historiskt arv, dialog om etiska moralfilosofiska faktorer och som sedan kopplas 

till landets förmåga till försoning. Vidare har förnekelse av folkmord och grova krigsbrott fått 

ett stort forskningsutrymme, dock saknas kvalitativa studier där politiskt obundna 

organisationer inom freds- och postkonfliktforskning, historisk forskning, folkmordsforskning 

i civilsamhället i Bosnien och internationellt ger egna beskrivningar och tolkningar av 

förnekelsen av folkmordet i Srebrenicas direkta inverkan på landet idag. Där samband mellan 

fred och rättvisa sammanförs och begripliggörs. Här kan denna studie få ett specifikt värde då 

den öppnar för nya förklaringsmodeller. Där förståelsen för samband och konsekvenser av 

förnekelsen internationellt och nationellt i Bosnien kan ses i ett nytt ljus och bidra med nya 

perspektiv inom folkmordstudier, freds- och konfliktforskning och mänskliga rättigheter i 

framtiden. 

Studiens avgränsningar, centrala begrepp och definitioner  

De övergripande områdena för studien är folkmord, försoningsprocess, fred och rättvisa som 

begrepp ur ett postkonflikt perspektiv. Kriget i forna Jugoslavien är som tidigare nämnts en av 

världens mest dokumenterade konflikter samt den omfattande rättsprocess som följde, vilket 

har inneburit en rad urval och avgränsningar för att göra studien möjlig att genomföra. Den är 

också tvärvetenskaplig det vill säga att den sträcker sig över folkrätt, krigsförbrytelser, 

statsvetenskapliga, etiska, humanitära, politiska och moralfilosofiska frågeställningar vilket 

ställt höga krav på ytterligare reflektion och avgränsningar.  

Till att börja med har folkmord genomförts på flera ställen i världen under modern tid, dessa 

hade varit högst relevanta för studiens syfte särskilt med tanke på värdet av jämförande 

studier i relation till försoningsprocesser i andra kontexter. Det var dock inte möjligt av 

utrymmesskäl och därför har folkmordet i Srebrenica valts ut. På grund av geografisk närhet, 

forskningsomfånget, kontaktnät och möjligheter att finna relevanta respondenter inom ramen 

för den tidsrymd som studien hade till sitt förfogande.  

Urvalet av respondenter har uppkommit främst genom de organisationer och verksamheter 

som hittats och sedan deltar i studien. Organisationerna är valda utefter de områden som 

studien ämnar att undersöka. Varpå urvalet av respondenter har blivit brett utefter flera 

kompetenser och bakgrunder som till exempel historia, språk, juridik eller statsvetenskap samt 

                                                           
33 Hering, Robin, What Is a Safe Area? Definition, Typology and Empirical Cases Global responsibility to 

protect, 08 Volym 13, Nummer 4, 2021 
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varit verksamma inom institutioner som riktar sig mot postkonfliktforskning, civilsamhället, 

historia eller Memorial Centers.34  

Ett centralt begrepp som används i studien är Bosnier och Bosniaker.35 Bosnier avser i denna 

studie personer som kommer ifrån Bosnien & Hercegovina oavsett etniskt ursprung och 

religiös tillhörighet. Begreppet Bosniaker avser i studien personer som kommer ifrån Bosnien 

& Hercegovina, och till den största delen, traditionellt bekänner sig till den muslimska tron, 

vilken härstammar tillbaka till 1400-1500 talet, enligt vissa källor ännu längre tillbaka, och 

som delar denna kultur, språk och tradition.  

Namnet Bosnien & Hercegovina används på olika sätt i studien, beroende på utrymme eller 

sammanhang. Respondenterna har i intervjuerna använt namnet Bosnien eller BiH, varav alla 

tre används i studien synonymt med varandra.  

Begreppet genocide myntades av Raphael Lemkin36 och det är dessa definitioner och kriterier 

av folkmord som används i studien och som ICTY använt i sina domar avseende krigsbrott 

och brott mot mänskligheten.  

In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to 

destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: 

(a) Killing members of the group; 

(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; 

(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring  

about its physical destruction in whole or in part; 

(d) Imposing measures intended to prevent births within the group; 

(e) Forcibly transferring children of the group to another group.37 

Disposition 

I kapitel 1 ges en överblick av Bosnien & Hercegovinas historia och signifikanta händelser 

där stor vikt läggs vid Bosnienkriget mellan 1992-1995 och folkmordet i Srebrenica. Samt ett 

resonemang om landets främsta utmaningar som postkonfliktland idag. Sedan följer centrala 

områden som uppsatsen behandlar som syfte, frågeställningar, centrala begrepp, och 

                                                           
34 Memorial Centers är den engelska beteckningen på Minnescentrum som är belägna i olika delar av världen 

och har som syfte att utbilda om, uppmärksamma och minnas folkmord som t.ex. Förintelsen eller Srebrenica.  
35 Magnusson, Kjell, Folkmord som metafor: bilden av kriget i Bosnien och Hercegovina, Programmet för 

studier kring förintelsen och folkmord, Uppsala universitet, 2006, s. 40-41. Dessa beteckningar är inte helt 

oproblematiska. Magnusson lyfter att bosnier både beskriver en person som kommer från Bosnien samt ett 

folkslag som inte finns. Detta blir komplext då det i Bosnien finns tre folkgrupper som är nämnda i författningen. 

Magnussons nämner också begreppet Bosnjak som enligt Daytonavtalet är beteckningen på bosnisk muslim, 

detta begrepp tillsammans med Bosniaker avser samma personer i studien  
36 Lemkin, Raphael, Axis rule in occupied Europe: laws of occupation: analysis of government: proposals for 

redress, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1944 
37 Magnusson, Kjell, Genocide as a Concept in Law and Scholarship: A Widening Rift? Festskrift till Anders 

Fogelklou / [ed] Åke Frändberg, Stefan Hedlund, Torben Spaak, Uppsala: Iustus förlag, 2006, s. 159 
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definitioner. I kapitel 2 framförs uppsatsens teoretiska huvudsakliga ramverk som bygger på 

Hannah Arendts beskrivning av staters logiska tyranni och totala dominans och teorin om 

politisk revisionism som används i tolkningen av respondenternas berättelser om förnekelsen 

av folkmordet och FN:s agerande under ockupationen av Srebrenica. I kapitel 3 klargörs 

uppsatsens metod som bygger på en kvalitativ och konstruktivistisk ansats för att hantera och 

tolka studiens empiri vid insamling, transkribering, tematisering och analys. Kapitel 4 utgör 

redovisning av studiens insamlade material med löpande analys här förs också en 

argumentation som sätter empirin i relation till aktuell forskning och studiens teorier, inom de 

teman som uppsatsen bearbetar. Kapitel 5 är studiens avslutning där studiens främsta resultat 

och teoretisk analys redovisas i den ordning som frågeställningarna är ställda i början av 

studien. Dessa är revisionismens konsekvenser för landet och en beskrivning av landets 

förmåga att uppnå fred, rättvisa och försoning. Kapitel 6 är en bild av en väg framåt, med 

förslag på framtida forskning på några viktiga områden där kunskapsglapp har identifierats 

under studiens gång. 
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Kapitel 2. Teori 

Försoning  

”To Dig a Hole and Bury the Past”38 sa Kambodjas premiärminister 1999, till sina 

medborgare när staten skulle bevilja amnesti i stället för rättsliga påföljder till de militära 

ledarna i Khmer Rouge. Kanske kan detta tyckas vara hårt, men det synliggör den inre 

konflikten mellan det förflutna och nutiden som i litteraturen beskrivs som försoningsprocess. 

En av invändningarna mot processen är just kravet att glömma det förflutna, beroende på det 

faktum att ingenting kan göras ogjort och att den enda vägen att överleva smärta är att 

glömma.39 Är glömska rimlig? Kan den anses vara konstruktiv i sammanhanget? Dessa frågor 

kan utefter teoretiska resonemang ha flera svar. Begreppet försoning är ett vitt begrepp.40 Här 

avser begreppet moraliska och politiska frågor efter kränkningar och grova överträdelser i 

väpnade konflikter mellan individer eller grupper. Termen försoning syftar ofta i denna 

kontext på en process med framsteg mot ett uppsatt mål. Där målet kan beskrivas som 

förbättrade relationer mellan parter. Där en förbättring eller framgång kan sägas ha ägt rum 

om båda parter har hanterat sitt förflutna på ett för båda tillfredställande sätt och utifrån det 

kan bygga en ny och framtida relation utan kvarvarande konflikter eller negativ uppfattning 

om varandra.41 Med detta sagt är det viktigt att påpeka att detta beskriver en idealbild av 

försoning och behöver inte uppnå denna nivå i alla delar av samhället, för att kunna betraktas 

som framgångsrik.  

Sydafrikas omvandling från apartheid till ett demokratiskt system42 under 1990 talet blev 

föremål för filosofisk forskning där fokus har lagts på politiska och moraliska perspektiv som 

fastslogs i South African Truth and Reconciliation Commission (TRC).43 Andra konflikter 

som är föremål för denna forskning är folkmordet i Rwanda och kriget i forna Jugoslavien. 

Den har i huvudsak varit inriktad på hur stater skall återta fred och demokratisk stabilitet som 

postkonfliktländer när grova överträdelser har skett. Idag kretsar diskussionen kring vilken 

betydelse försoning verkligen har i förhållande till legala och politiska strukturer. En 

                                                           
38 Radzic, Linda, Murphy, Coleen, Reconciliation, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University, 

Stanford, CA 94305, 2015, s. 11 
39 Ibid. 
40 Försoning kan inom den kristna traditionen syfta på försoning med sig själv vid svår sjukdom och kommande 

död, med gud och kan härröra till frälsning. Försoning kan inom sociologisk forskning rymma centrala begrepp 

som förlåtelse, skam och skuld. Således kan begreppet tolkas inom flera discipliner så som etik, sociologi, 

teologi och medicin. Se t. ex Kerstin Rathsman, En sociologisk förståelse av förlåtelse och försoning Sociologisk 

forskning, 01, Volym 50, Nummer 2, 2013, s. 139, 145 
41 Radzic, Linda, Murphy, Coleen, Reconciliation, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University, 

Stanford, CA 94305, 2015, s. 8. Här argumenterar vissa forskare mot begreppet ”reconciliation” som i sig 

beskriver en tillbakagång till ett status quo ante, vilket är tillståndet före konflikten. Detta har inneburit att 

forskare istället förespråkat ”conciliation” i kontexter där grupper inte levt i goda relationer utan endast 

”förhållit” sig till varandra, som till exempel i Sydafrika när Apartheidsystemet föll och landet skulle återbygga 

en demokrati  
42 För beskrivning och vidare definitioner se t.ex. Promotion of National unity and reconciliation, Act 34 of 1995  
43 Sydafrika valde vägen att erbjuda amnesti för vittnesmål, där sanningsenliga berättelser om händelser och 

förlopp prioriterades framför rättegång och straff för förövare. För en utförlig beskrivning och diskussion om 

dess moraliska värde och juridiska effektivitet se t.ex. Vora Jay, A, Vora, Erika, The Effectiveness of South 

Africa's Truth and Reconciliation Commission: Perceptions of Xhosa, Afrikaner, and English South Africans  
Journal of Black Studies Vol. 34, No. 3, 2004, s. 301-322  
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kärnfråga är hur en stat ”hanterar” sitt förflutna och att valen av tillvägagångsätt kan se olika 

ut i olika konflikter och länders individuella kontext,44 och att det därför är svårt att använda 

sig av en och samma strukturella modell. Försoning som begrepp är således mångbottnat och 

ställer höga krav på reflektion ur flera olika perspektiv som kan beskrivas som djupt etiska 

och moraliska.  

Till exempel kan ett högst relevant argument föras att försoning kan lägga en inhuman press 

på ett offer att försonas efter svåra förbrytelser vilket riskerar att rättvisa offras för fred.45 Det 

är också tätt sammanflätat med begreppet förlåtelse som i sig är föremål för ytterligare etiska 

och moraliska problem. Det första är diskussionen om huruvida det går att försonas med en 

motpart utan att förlåta? För det andra, kan en försoningsprocess komma framåt och nå 

resultat utan förlåtelsen som ingrediens? Ur ett politiskt och juridiskt perspektiv har 

invändningar framförts om problematiken att pressa någon till förlåtelse av en förövare. Flera 

forskare hävdar här att konceptet försoning utan förlåtelse kan vara en väg framåt i 

komplicerade processer efter grova överträdelser och grymheter.46 Mot bakgrund av 

ovanstående kan begreppet försoning inrymma moraliska, interpersonella, privata, politiska 

och juridiska kontexter. Nedan följer några av de huvudspår som litteraturen beskriver som 

signifikanta för förståelsen av försoningsprocesser.  

Idag belyses medvetenhet om det som hänt och ett erkännande av offren som några av 

grundförutsättningarna för att en försoningsprocess skall bli realistisk och framgångsrik. 

Erkännandet skall vara officiellt och komma från det politiska etablissemanget. Denna part 

har ett ansvar i att aktivt motverka förnekelse av förbrytelser.47 Erkännandet ökar också 

förmågan till läkning och återhämtning från psykiska trauman efter övergrepp som påverkar 

det offrens känsla av sammanhang, återuppbyggande av tillit, att tillhöra och räknas i ett 

moraliskt samhälle.48 Inom den politiska diskursen pågår debatt rörande om vilka specifika 

brott som skall erkännas och ges upprättelse. Historiskt har överträdelser och brott mot 

politiska och civila rättigheter legat i fokus, men på senare tid har även andra överträdelser 

mot kulturella och ekonomiska rättigheter diskuterats. Försoning som begrepp, vem som skall 

tillskrivas den, få upprättelse och vem som avgör skuld och i vilken kontext, är således 

föremål för en omfattande debatt.49 Några av de begrepp som är relevanta för studien beskrivs 

nedan.50 Ett av de sätt som på senare år blivit mer framträdande är minnescentrum, 

minnesmuseer, monument, arkiv och ceremonier. Utefter forskningen kan de beskrivas ha 

                                                           
44 Tutu, Archbishop Desmond,  No Future Without Forgiveness, New perspectives quarterly, Volym 16, 

Nummer 5, 1999, s. 29 
45 Radzic, Linda, Murphy, Coleen, Reconciliation, Stanford Encyclopedia of Philosophy Stanford University, 

Stanford, CA 94305, 2015, s. 24 
46 Ibid., s. 4 
47 Ibid., s. 11 
48 Ibid., s. 12 
49 Ibid., s. 13 
50 Ibid., s. 13, 22. Radzic & Murphy, benämner övriga signifikanta begrepp, dessa är, offentlig ursäkt, som 

kanske är den mest explicita, då den kräver kunskap om överträdelsen, vem som begått handlingen och vilken 

part som skall motta ursäkten. Skadestånd/gottgörelse som ur en snävare mening avser ekonomisk eller materiel 

ersättning för det som blivit taget eller förstört. Den avser inte bokstavligt kunna ersätta dödfall eller fysiska 

skador, som inte kan anses vara möjliga att ersätta eller heller är mätbara, vilket innebär att termen återbetalning 

anses som bättre anpassad. Lustration en juridisk åtgärd där tidigare regimledare eller förbrytare inte kan ingå i 

framtida regeringar eller kunna väljas till ledande politiska poster. 
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olika roller, dels ger de med sin existens en röst till dem som blev offer för förbrytelser och 

grymheter och dels utgör de en kunskapsbank och ett fönster till historien och skapar en 

förståelse av den.51 De har också en betydande roll för sorgebearbetning, respekt för offer och 

ånger. De kan också främja ett skapande av en gemensam identitet. De har en signifikant roll i 

att bygga motstånd och medvetenhet hos människor för att undvika liknande händelser i 

framtiden. Amnestier är idag kontroversiellt i förhållande till försoningsprocesser, några av 

anledningarna är att de ger ett juridiskt ”skydd” till förövare så att de inte kan ställas inför 

rätta för de brott som begåtts. Att inte åtalas för krigsbrott och grova kränkningar av 

humanitär rätt kan vara kontroversiellt på så sätt att det kan upplevas som signaler att dessa 

brott kan begås utan rättsliga påföljder. Amnestin kan vara villkorad eller ovillkorlig.52  

Begreppet Truth Telling, sanningsberättelser,53 (min översättning) beskriver värdet av 

sanningsberättelser i processen för försoning. Här lyfts främst två faktorer, det första 

beskriver nödvändigheten i att få veta ”vad som egentligen hände” för att individer och 

samhället skall kunna lära sig av misstag och för att kunna bryta ”onda cirklar”. Kunskapen 

kan användas för att skapa gemensamma berättelser där fruktansvärda händelser i det 

förflutna inkluderas. Det andra skälet är behovet hos offren att få erkännande för deras 

lidande för att kunna uppnå en försoning med sina tidigare fiender.54 ”Punishment is the 

intentional infliction of harm or suffering on a wrongdoer in response to a wrong 

committed.”55 Straffet, rättsprocesser och förövarens legitimering och acceptans av det, 

påverkar starkt offers upplevelse av upprättelse och förmåga att gå vidare och nå försoning. 

Det kan beskrivas som en handling för att återställa maktbalans mellan offer och förövare, 

vidare kan det innebära en återtagen värdighet och moralisk status hos offret som ger en 

upplevelse att vara rättighetsbärare.56 I kontexten när stater genomgår en övergång till 

återuppbyggande av demokratier kan rättegångar och straff ha en signifikant betydelse 

rörande rättskipning emot kollektiva eller individuella överträdelser och kränkningar av 

mänskliga rättigheter. Det innebär en klar distinktion mellan det förflutna och nutid och 

främjar en tro på rättvisa och upprättelse.57  

 

                                                           
51 Radzic, Linda, Murphy, Coleen, Reconciliation, Stanford Encyclopedia of Philosophy Stanford University, 

Stanford, CA 94305, 2015, s. 15 
52 Ibid., s. 18. Villkorad amnesti syftar till att förövaren ger en komplett redogörelse av de brott som begåtts, av 

vem och om de genomförts av politiska skäl och vilka som blivit offer, all redogörelse måste kunna styrkas och 

vara sanningsenlig. Amnestier används i varierande grad på grund av att metoden kan ge stater flera negativa 

följder på olika nivåer i samhället 
53 Mannergren Selimovic, Johanna, Remembering and Forgetting after War. Narratives of Truth, Justice and 

Reconciliation in a Bosnian Town, School of Global Studies, Peace and Development Research; Institutionen för 

globala studier, freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet, 2010, s. 51 
54 Ibid. Här används begreppet acknowledgement som kan ha vidare betydelser, som t.ex. bekräftelse och 

synliggörande av svårt lidande  
55 Radzic, Linda, Murphy, Coleen, Reconciliation, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University, 

Stanford, CA 94305, 2015, s. 20 
56 Ibid., s. 19 
57 Ibid., s. 20 
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Hannah Arendt, det logiska tyranniet och de tre dimensionerna av total dominans  

 

I sitt verk The origins of totalitarianism söker inte Arendt att förklara det totalitära styret som 

sådant, hon ämnar i stället att försöka förstå dess innersta väsen och essensen av dess 

handlande.58 

 

                   ”The supreme goal of all totalitarian goverments is not only the freely 

                     admitted, long- ranged ambition to global rule, but also the never admitted  

                     and immediately relaized attemt at the total domination of man”59 

 

Med begreppet ”man” menade Arendt människan, som en moralisk agent och som individ 

med en inneboende värdighet. Verket tar sitt avstamp i den verklighet som Arendt själv 

befann sig i, en värld av stater i sönderfall i ett rasande kaos, dominerat av den nazistiska 

regimen under andra världskriget. Arendt fokuserar här på tre centrala teman, antisemitism, 

imperialism och totalitarism.60 Därav är hennes tolkning och beskrivning av de totalitära 

styret, total dominans, dess inre logik, process och tyranniet som logiskt verktyg, är central 

och används i denna studie. En annan viktig aspekt är hennes resonemang om aggression vars 

drivmedel gör sig påmint genom historien. Arendt menade att totalitarismen är det 20 e 

århundradets förbannelse och hon argumenterade för värdet av en djupare insikt av de inre 

mekanismerna för att förstå det moderna politiska samhället.61 Hon menade i flertalet av sina 

verk att totalitarism är sprunget ur och är en nyare form av dominans, som vi inte kan förklara 

med traditionella politiska koncept och att det heller inte låter sig fångas in med sedvanliga 

moraliska bedömningar. För att den i sin renaste form förkroppsligar ” the most denial of 

freedom”.62  

Vidare gör Arendt här en snäv distinktion mellan republik, former av tyranni och totalitarism. 

Inom en republik finns uppsatta gränser och regler för aktörerna som verkar på den politiska 

arenan, eller om man så vill, ett gemensamt rättspatos, till skillnad från tyranni som är 

laglöst.63 Inom ramen för den politiska filosofin känner vi igen den lagliga regimen med 

legitima politiska metoder och system, likväl den laglösa och godtyckliga styrningsapparaten, 

men i den totalitära regimen smälts lag och makt samman till ideologi och tyranni.64 I 

tyranniska regimer vars styrande mekanismer är att sprida rädsla genom våld och terror för att 

eliminera opponenter, menar i stället Arendt att det verkliga tyranniet uppstår först när allt 

motstånd är besegrat, när inget eller ingen längre utgör något hot eller kan uppbringa något 

som helst försvar. Hon menar vidare att tyranniet riktas mot oskyldiga människor som hon 

                                                           
58 Aharony, Michals, Hannah Arendt and the Idea of Total Domination, Holocaust and genocide studies, Volym 

24, Nummer 2195, 2010, s. 195 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. Det är här viktigt att poängtera att Arendt uppfattade total dominans som en aspekt av modern patologi, 

men hon ansåg inte att dominans eller totalitärt styre var oundvikliga fenomen i moderna stater, utan hävdade 

snarare att mänskliga förehavanden och personliga syften alltid var närvarande 
63 Ibid. 
64 Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, Harcourt, New York, 1951, s. 464 
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identifierade som ”objective enemies.” 65 Arendt beskriver i ”The origins of totalitarianism, 

att processen mot total dominans går i tre steg och dessa är följande.  

Det första steget är att förgöra den juridiska personen, detta kan tolkas som att ”klä av” en 

människa hennes rättsliga tillhörighet och juridiska skydd så att individen kan benämnas med 

Arendts term ”rättslös”. I den ursprungliga kontexten avsågs de judar som i det första steget 

förlorade sina juridiska och civila rättigheter för att i slutet av processen helt elimineras. Hon 

resonerar vidare om det paradoxala i det faktum att dessa individer var ”oskyldiga” i en 

juridisk kontext men ändå var fängslade, medan enligt Arendt, kriminella individer inte hör 

hemma i ett koncentrationsläger eftersom de kan betraktas som juridiska personer och rör sig 

inom en legal order.66 Här är Arendts resonemang om ”statslöshet” relevant, då det i detta 

fall syftar på individer som står utan ”tillhörighet” till en stat och kan åtnjuta dess rättigheter 

och skydd. Hon argumenterar kring deras varande och deras död och tillintetgörandet av 

individen.  

”Live and die without leaving any trace, without contributed      

anything to a common world”67 

Det andra steget är att förgöra den moraliska personen i en människa, som kan tolkas som 

vårt samvete och vår moraliska kompass.68 Där Arendt beskriver som att förlora förmågan att 

vara en moralisk varelse. Syftet var enligt Arendt flera, dels var det att förgöra människan 

som moralisk varelse och dels för att eliminera all form av inre och yttre motstånd. Detta kan 

sammanfattas med att den intagna hamnar i ett slags inre tillstånd där moral och samvete blir 

osynliga och irrelevanta för att det inte längre finns möjlighet att välja godhet och att det 

totalitära övertagandet av individen som moralisk agent är total.69 Det tredje och slutliga 

steget mot total dominans är förgörandet av individualiteten hos en människa, det som Arendt 

beskriver som ”the differentiation of the individual, his unique identity.”70 Här talar Arendt 

om en transformeringsprocess som uppnås genom att individer går från spontanitet till att bli 

fullständigt kontrollerade och deras handlingar blir helt förutsägbara, även om det leder till 

individens förintelse. Här använder Arendt liknelsen med ”skrämmande marionetter med 

mänskliga ansikten”, utan sin själ eller spår av dess ursprungliga identitet, detta kan sägas 

                                                           
65 Ibid., s. 299 
66 Aharony, Michals, Hannah Arendt and the Idea of Total Domination, Holocaust and genocide studies, Volym 

24, Nummer 2195, 2010, s. 198 
67 Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, Harcourt, New York, 1951, s. 300. Arendt ansåg att 

eliminering av legala rättigheter inte uppfanns av den nazistiska regimen, utan var ett arv från kolonialismen och 

imperialismens rasistiska och brutala metoder vid avhumanisering och förintande av minoriteter och 

ursprungsbefolkningar. För en ingående tolkning av Arendts tankar kring kopplingen mellan rasism, kolonialism 

och imperialism se t.ex. Hayden, Patric, Hannah Arendt Key Concepts, Acumen Publishing, 2014, s. 94-95; 

Stone, Dan, Defending the Plural: Hannah Arendt and Genocide Studies New formations, 06, Volym 71, 

Nummer 71, 2011, s. 48 
68 Ibid., s. 452. Uttrycket moral kan i detta hänseende vara problematiskt då det inom filosofins tradition finns 

flera definitioner av moral och moralisk kompass. Arendt menade här att genom att befinna sig i 

koncentrationsläger i fruktansvärda förhållanden och vara avskuren från all interaktion med omvärlden, 

berövades de intagna sin förmåga till att göra genuina och moraliska val 
69 Aharony, Michals, Hannah Arendt and the Idea of Total Domination, Holocaust and genocide studies, volym 

24, nummer 2195, 2010, s. 201-202. Arendt baserade en stor del av sina tolkningar på tidiga historiografiska 

källor från koncentrationslägren under andra världskriget 
70 Ibid., s. 202 



22 
 

vara slutmålet för total dominans.71 Arendts beskrivning av objektiva fiender och förgörandet 

av den mänskliga värdigheten och den moraliska personen, kommer att användas i studien i 

tolkningen av respondenternas beskrivningar av safe area och fångenskapen under 

belägringen av Srebrenica.  

Politisk och historisk revisionism 

 “Any survivor of genocide will tell you that disbelieving or dismissing their experience is a 

continuation of genocide. A genocide denier is an apologist for the next genocide.” 72 Kanske 

visar detta inte bara en amerikansk författare med bosniskt ursprungs frustration över att 

Nobelpriset i litteratur tilldelas någon, som han anser, förnekar folkmordet i Srebrenica och 

därmed ett av de grövsta brotten mot humanitär rätt i modern tid. Det sätter också fingret på 

hur revisionismen kan gestalta sig i det offentliga rummet och vilka konsekvenser det för med 

sig. I försöket att närma sig detta begrepp går det inte att undvika uttrycket förnekelse, dessa 

två går ”hand i hand” i litteraturen. De beskrivs ofta i forskningen som synonymt med 

varandra, då båda syftar till att omskriva historiska händelser 73 av politiska, retoriska eller 

ideologiska skäl.74  

Således är revisionism ett vitt begrepp och i denna studie diskuteras främst den politiska och 

historiska revisionismen som beskrivs i förhållande till folkmordet i Srebrenica men även i en 

vidare teoretisk och retorisk mening. Ända sedan kriget bröt ut 1991 har den politiska 

opinionen varit tudelad, genom olika analyser av krisen och synen på den internationella 

responsen på den. På ena sidan, var de som ansåg att kriget var ett resultat av Serbiens 

aggression och expansionism, som resulterade i interventioner från Väst. På den andra, var de 

som ansåg att kriget stod mellan tre nationalistiska grupper, varav den serbiska inte var mer 

skyldig än någon annan.75 Denna diskussion har fortsatt att dominera den politiska diskursen. 

Genom domarna i Haag 200176 mötte revisionisterna ett nederlag vilket resulterade i en 

vägran att erkänna domarna och därmed ICTY: s legitimitet vilket fortfarande utgör en central 

roll i den politiska revisionismen idag.  

I det forntida Grekland föreställde man sig vår historia som ett utforskande av nutiden, 

baserad på kunskapen om vårt gemensamma förflutna. Historia är inte myter eller fragment av 

händelser utan en lärandeprocess byggd på frågeställningar med en strävan att beskriva orsak 

och verkan och vinna ny kunskap. Vi skriver historia för att finna förklaringar och förstå var 

vi har varit, men när vi skriver den löper vi också risk att förena den med vår samtid. 

Historien beskrivs här som förändrad av historisk revisionism. Den kan även vara formad av 

ett förnekande eller omtolkningar av den, beroende på olika faktorer som till exempel tillgång 
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genocide research, 12, Volym 5, Nummer 4, 2013, s. 453 
76 Ibid. Radislav Krstic var åtalad för folkmord på bosniska muslimer och dömdes för dessa brott tillsammans 
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till historiska arkiv.  Den alternativa historien har flera olika riktningar och kan beskrivas 

enligt följande.77 Den första är formad av historisk revisionism som kan beskrivas som ett 

avvisande av historiska fakta eller en medveten omskrivning av den. Den andra är den 

teologiska tolkningen vilken ger en förklaring och ett antagande av vår nutid och vår 

kommande framtid. Den tredje är att använda negativa narrativ som vill påvisa en destruktiv 

utveckling istället för att förstå och beskriva historiska förändringar. Den fjärde kan beskrivas 

som ett sätt att skapa en mytologisk historia som är byggd på illusioner när historiska fakta 

omvandlas till chimärer.78 Den femte är den nostalgiska som syftar till att både förneka eller 

utelämna särskilt utvalda historiska fakta eller berättelser. I vårt försök att införliva vår samtid 

med vår historia för att rättfärdiga vår förståelse av vår nutid riskerar vi att skapa en ny 

tidslinje som utvecklas till alternativa historier. Genom detta missbruk av historien riskerar vi 

att förneka och förhindra förståelsen av vårt förflutna. Den alternativa historien förnekar 

historiska fakta och intresset av nya slutsatser av historisk forskning. Detta missbruk tenderar 

att påverka hur den allmänna tolkningen och acceptansen av historiska fakta ser ut.79 

Vid ett resonemang om den politiska revisionismens ideologiska tillhörighet, så spänner den 

över ett brett spektra så som liberalism, konservatism och socialism, till dem som beskrivs 

som långt åt högerkanten. Den ideologiska övertygelsen och inre motivationen hos dessa 

grupper är mycket olika.80 I den enklaste formen betyder förnekelse, en vägran att erkänna 

sanningen eller existensen av något, detta kan dock bli aningen subtilt, då förnekelse också 

kan syfta på att ge något en annan betydelse än vad som kan sägas vara ”uppenbart” för andra 
81 eller förminska dess följder och omfattning för att uppnå politiska eller retoriska mål.82 I 

fallet Srebrenica är enligt forskningen, den mest utbredda revisionismen i det forna 

Jugoslavien den som Cohen benämner som ”interpretative denial”83 vilket innebär att de som 

förnekar Srebrenica, anser generellt att brott har begåtts, men de lägger andra 

förklaringsmodeller och innebörder än den bild som för andra är uppenbar. En annan 

signifikant aspekt är hur Srebrenica Memorial Center beskriver den rådande politiska 

revisionismen i BiH idag. Att det idag inte längre rör sig om mångfald i beskrivningar och 

tolkningar, utan helt nya sätt att läsa och skriva om historien, helt utan respekt för fakta som 

helt enkelt är satta åt sidan, är utraderade eller i många fall, konstruerade. I ett samhälle där 

förnekelsen och den historiska och politiska revisionismen har växt i sådan i omfattning att de 

som begått outsägliga grymheter är offentligt hyllade, där splittring och intolerans har idag 

definierat samhället.84 En annan form av revisionism är det relativt nya uttrycket ”triumfism” 

ett uttryck som i litteraturen beskrivs som bortom revisionismen i den meningen att den inte 
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bara förnekar utan också hyllar krigsförbrytelser, som retoriskt beskrivs som att man till 

exempel räddar sin stat från skadliga element. Man beskriver också de personer som utfört 

dem i termer av hjältar och nationalsymboler.85 Vidare har monument på flera platser, bland 

annat ett i Srebrenica rests till minne av serbiska martyrer, som dödats vid olika krig som 

sträcker sig så långt tillbaka som 1912. Detta med syfte att överstiga antalet döda i 

Srebrenica86 
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Kapitel 3. Metod  

Konstruktivistisk och kvalitativ forskningsmetod  

Studiens ontologiska utgångspunkter har en konstruktivistisk, hermeneutisk och kvalitativ 

ansats. Det konstruktivistiska förhållningssättet baseras på att den sociala verklighet som 

omger oss hela tiden skapas, påverkas och omformas av oss som aktiva sociala aktörer och är 

i ständig förändring och i en dynamisk process. Det innebär att tolkningen och beskrivningen 

av resultaten inte gör anspråk på att vara en slutgiltig produkt, utan snarare en bild av den 

aktuella verklighet som studeras och presenteras i den aktuella studien.87 Utifrån ett 

hermeneutiskt tillvägagångssätt88 strävar inte studien efter att ”få fram” eller beskriva en 

absolut sanning utan strävar efter att utifrån den insamlade empirin göra tolkningar och dra 

slutsatser av respondenternas personliga uppfattningar och beskrivningar av specifika 

fenomen.89 Valet av tillvägagångsätt grundar sig främst på två faktorer, den första är att den 

tidigare forskningen huvudsakligen har varit baserad på studier som belyst försoning och 

förnekelse ur politiska, juridiska, nationalistiska och strukturella perspektiv. Detta har medfört 

att en mindre del ägnats åt kvalitativa analyser byggda på individers personliga berättelser av 

skeenden, kunskaper, erfarenheter och analyser av deras livsvärld.90 Vidare utgår studien från 

flera kärnbegrepp som försoning, förnekelse, fred och rättvisa som i sig är svårfångade 

begrepp ur flera olika perspektiv, dels för att de kan anses vara abstrakta, komplexa och 

svårtydda och dels att de är svåra att mäta i kvantitativa analyser. När det görs kan det visas 

som tabeller och siffor rörande till exempel kluster av åsikter eller val av politiska åtgärder.91 

Valet av kvalitativ forskningsintervju grundar sig främst i att begreppens inbyggda 

komplexitet lättare kan komma till uttryck, realiseras och så att säga operationaliseras i 

formen av ett samtal där respondenterna kan vidareutveckla resonemang i en gemensam 

intervjuprocess tillsammans med intervjuaren.92 Den sammanlagda metodprocessen för 

studien har gått i flera sektioner och kan beskrivas i följande steg.  

Urval av respondenter   

I det första skedet angående ämnets svårighetsgrad och hur studiens frågeställningar på bästa 

sätt skulle kunna besvaras så har målinriktat urval gjorts93 där endast individer som har sin 

professionella bas inom civilsamhället, mänskliga rättigheter, historisk forskning, 

folkmordsstudier och freds- och konfliktforskning i Bosnien, Sverige och brett internationellt 
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tillfrågats. Relevanta organisationer och respondenter hittades i Bosnien, Nederländerna och 

Sverige genom sökning på internet via följande sökord: Human Rights Organizations in 

Bosnia, Bosnia Peace- and Post Conflict Research, Forskning om Balkan Sverige, Bosnian 

Organizations, Institutions for Genocide Research, Post Conflict Centers, organisationer för 

bosnier i Sverige, Srebrenica och Genocide Memorial Center. De kontaktades via telefon med 

presentation och sedan med uppföljande e-post med information om studiens syfte, 

intervjuguide och ramar för intervjuerna. De har blivit informerade om hur och var deras 

intervjuer kommer att användas och hur ljudfilerna hanteras i studien och de har gett sitt 

godkännande, vilket innebär att intervjuerna gjorts med informerat samtycke.94 Urvalet av 

dem som sedan faktiskt deltog i studien har gjorts av organisationerna själva och i ett par fall 

har respondenterna rekommenderat någon de ansett vara relevant för studien. Samtliga 

intervjuer har gjorts digitalt, med inspelningsprogram installerat direkt på datorn med en 

utmärkt ljudkvalité och tidsangivelse vilket gjort det möjligt att navigera i intervjuerna under 

hela uppsatsprocessen om förtydliganden under arbetets gång har varit nödvändiga. 

Språkfördelningen är jämn där hälften har gjorts på engelska och den andra hälften på 

svenska.  

Alla intervjuer är transkriberade ordagrant, ord för ord och inga sammanfattningar eller 

omtolkningar har gjorts av materialet i detta skede av arbetet. De engelska intervjuerna är 

översatta direkt vid själva transkriberingen. Om något ord varit otydligt i sammanhanget har 

detta slagits upp i engelsk ordbok för att undvika misstolkningar så långt det är möjligt. Dock 

har majoriteten av intervjupersonerna inte engelska eller svenska som första språk och i något 

fall har översättning från bosniska fått göras under själva intervjuerna av intervjupersonerna 

så att orden i deras svar blivit det som avsågs. Majoriteten av deltagarna i studien har sin 

etniska bakgrund i Bosnien och Hercegovina och beskriver sig själva som bosnier eller 

Bosniaker. Ett par av de intervjuade har personliga erfarenheter av Bosnienkriget på olika sätt 

och identifierar sig som överlevare.95 Det har gett studien en unik inblick och dimension i 

intervjupersonernas egna erfarenheter, upplevelser och perspektiv på att befinna sig i en 

krigszon där det egna livet varit starkt hotat. De har senare i livet valt ett arbetsliv där de 

bidrar aktivt med sina erfarenheter i böcker eller genom föreläsningar nationellt och 

internationellt. Vid ett djupare resonemang om studiens bredd av intervjupersoner samt den 

professionella och specifika kunskap de innehar om den kontextuella, juridiska, historiska och 

politiska verkligheten i Bosnien och Hercegovina som post-konfliktland, kan studien sägas ha 

en stor generaliserbarhet då dess resultat kan jämföras med studier i länder med liknande 

erfarenheter av folkmord och återuppbyggnadsarbete. Den kan också jämföras med forskning 
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anhöriga så som syskon eller förälder. Alla tre har utsatts för allvarligt hot mot det egna livet. Alla tre beskriver 

efterföljande symtom så som (PTSD) post traumatisk stress syndrom och allvarlig negativ påverkan på den 

psykiska hälsan tidigare i livet. Alla respondenter har aktivt valt att dela med sig av sina erfarenheter på många 

olika sätt som genom eget författarskap, undervisning, föreläsningar och inom andra forum. En av 

respondenterna arbetar på Minnescentrum i Bosnien & Hercegovina 
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om försoningsprocesser efter grova krigsbrott och överträdelser av mänskliga rättigheter och 

bidra med relevanta perspektiv.96  

Semi-strukturerade intervjuer & frågornas tematisering 

Insamlingsmetoden för att i möjligaste mån tillvarata respondenternas flöde av beskrivningar, 

tolkningar och berättelser har semi-strukturerade intervjuer genomförts. Denna metod 

erbjuder forskaren en dynamisk och levande intervju där det finns möjlighet att följa upp 

trådar och utvikningar i respondenternas svar utan att för den skull helt frångå en nödvändig 

struktur och ram i samtalet.97 Detta har inneburit att nyanseringar i resonemang kunnat följas 

upp av intervjuaren. 98 Den har vidare gett respondenterna utrymme att prioritera eller 

förstärka vissa resonemang när de funnit detta nödvändigt.99 Denna metod har också valts på 

grund av frågeställningarnas komplexitet av nuvarande och historiska fenomen och skeenden 

samt deras relation till varandra som kan framträda tydligare vid sammanställning, tolkning 

och analys.100 För en systematisk identifiering och insamling av empirin har frågorna 

utformats i flera steg. Först redovisas studiens syfte, sedan följer studiens övergripande 

frågeställningar som identifierar studiens huvudsakliga forskningsområde och har sedermera 

utmynnat i en specifik intervjuguide101 med kategori, tematisering med tillhörande frågor.102 

Den har gjorts på både svenska och engelska och har skickats till respondenterna före varje 

intervju för att ge dem möjlighet till noggrann förberedelse och förståelse av studiens syfte, 

fokusområden och frågeställningar. Texterna har inför redovisning, bearbetning och analys 

kategoriserats utifrån varje tema med tillhörande frågor vilket möjliggjorts av att alla 

respondenter svarat på alla frågor och i samma ordningsföljd. Detta har förenklat översikten 

och jämförelsen mellan respondenternas svar på varje kategori, men också där tydliga 

skiljelinjer kunnat identifieras.  

Intervjuguidens teman är valda utefter de övergripande frågeställningarna som beskrivs i 

samband med studiens syfte och är utformad enligt följande:  

 Daytonavtalet  

 FN: s resolution 819 och ”Safe Area”  

 ICTY 

 Förnekelsen av folkmordet i Srebrenica  

 Tolkning av begreppen, fred, rättvisa och försoning  

 

                                                           
96 Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund studentlitteratur, AB, 2009 s. 

280-281 
97 Ibid., 43-45  
98 Ibid., 45-47 
99 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2 upplagan, Liber AB, 2011, s. 430 
100 Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund studentlitteratur, AB, 2009, 

s, 291 
101 Intervjuguider på engelska och svenska återfinns i studiens bilagor 
102 Ibid., s. 296 
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Reliabilitet & validitet 

För att säkerställa en så hög reliabilitet som möjligt har ett målinriktat val av respondenter 

valts redan vid inledningen av studien.103Det främsta skälet är att de förväntas ha stor 

sakkunskap, expertis och erfarenhet av studiens frågeställningar. Med personlig erfarenhet 

avses att några av dem har befunnit sig i en krigszon och själva har upplevt den extrema 

utsatthet och fara det innebär och valt att professionellt dela med sig av det. Det har gett 

svaren en unik förstahandskunskap om specifika fenomen som undersöks i studien och 

bidragit med ett djup och reflektion som starkt bidrar till svarens reliabilitet. Vidare är 

respondenterna anonyma i studien, då endast deras organisationer har presenterats, vilket har 

inneburit att de har kunnat tala fritt kring svåra eller känsliga politiska, etiska, juridiska och 

personliga ställningstaganden och resonemang. Även om de i sin professionella roll offentligt 

delar rapporter eller resultat av egen eller organisationernas forskning och empiriska 

material.104 Alla respondenter har akademisk bakgrund och har förutom i vissa fall personliga 

erfarenheter och även forskarbakgrund om de fenomen som studien undersöker, det ger dem 

så att säga en utökad kompetens, där de egna erfarenheterna kombineras med akademisk 

forskning på området. Det har under studiens gång framträtt en stor samstämmighet i svaren 

på vissa teman trots att respondenterna representerar olika områden av kompetens och 

erfarenheter. Utifrån ovanstående resonemang kan slutsatsen dras att sannolikheten är hög att 

en annan forskare med liknade frågeställningar, tillvägagångssätt och med motsvarande urval 

av respondenter skulle få ett liknande resultat. Respondenterna valdes utefter deras arbete och 

organisationer. Men det är här viktigt att notera att de flesta respondenterna är bosnier eller 

Bosniaker och en respondent är från Kroatien. Detta kan ha haft betydelse i förhållande till 

resultaten och hade kunnat innebära att ytterligare perspektiv hade lyfts framför andra eller att 

ytterligare perspektiv hade synliggjorts om respondenter som identifierar sig som serber hade 

deltagit i studien.  

Förförståelse  

Vid arbetets inledning gjordes reflektioner kring förförståelsen och dess påverkan på 

studien.105Förförståelsen för och kunskapen om Bosnien och Hercegovinas historia, om 

folkmord som juridiskt begrepp, genomläsning av rättsliga påföljder för förövare och dess 

förhållande till mänskliga rättigheter har här varit central. Den har varit ett verktyg för att göra 

urval i litteraturen och den har varit nödvändig i designen av frågeställningar och 

intervjuguide samt i förståelsen av respondenterna och varit en förutsättning för en relevant 

dialog i intervjuerna.106 Utgångspunkten i studien har varit att använda förförståelsen som 

navigatör i den komplexa kontextuella107 verklighet som respondenterna befinner sig i och 

som ett instrument i arbetsprocessen i studiens alla delmoment. Det har funnits en strävan 

                                                           
103 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2 upplagan, Liber AB, 2011, s. 350 
104 Se till t.ex. rapporten om Genocide Denial, 2021, som utgivits av Srebrenica Memorial Center. Den har 

genom statistik och kvalitativa studier beskrivit följderna av den utbredda förnekelsen av folkmordet i 

Srebrenica, i och utanför BiH 
105 Bergström, Göran och Borèus, Kristina, Textens mening och makt-metodbok samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, 4 uppl, Lund studentlitteratur AB, 2018, s. 32 
106 Ibid. 
107 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2 upplagan, Liber AB, 2011, s. 363 
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längs vägen att ha ett ”öppet sinne” med nyfikenhet för respondenternas livsvärld, kunskaper 

och beskrivningar av fenomen och frågeställningar.108  

                                                           
108 Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund studentlitteratur, AB, 2009, 

s. 43-44 
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Kapitel 4. Redovisning av empiri & analys  

Daytonavtalet 

Efter fyra års krig slöts ett politiskt fredsavtal i Bosnien och Hercegovina i form av Dayton 

Peace Agreement (DPA). Den bosniska befolkningen såg att den största effekten med avtalet 

var att det skulle generera fred. Det rådde en bred konsensus mellan medborgare och den 

politiska ledningen som båda välkomnade avtalet för att det avslutade en fruktansvärd väpnad 

konflikt, men att det också skulle ge möjlighet till att konstruera fred. Det är här viktigt att 

påpeka att avtalet inte är sprunget ur de politiska krafterna i Bosniens genuina försök att 

avsluta konflikten eller deras vilja att kompromissa. Avtalet blev möjligt genom 

internationella politiska gemensamma krafter och insatser från världsledande aktörer.109 

Under de år som följt efter kalla krigets slut har användningen av omfattande fredsavtal ökat 

avsevärt. Den ökade användningen av metoden bygger på senare forskning gällande att ju 

tidigare man går in i väpnade konflikter med fredsavtal desto mindre behöver man hantera 

samhälleliga destruktiva slitningar som är direkta konsekvenser av krig.110 Som en ytterligare 

konsekvens av detta har flera metoder med inriktning på nationsbyggande och 

övergångsrättvisa111 genomförts, gemensamt med andra insatser som syftar till att underlätta 

hållbart fredsbyggande. Detta ger enligt forskningen ökade möjligheter till varaktig fred, 

försoning och inre stabilitet i landet. Enkelt uttryckt är det övergripande målet med försoning 

här, att uppnå enighet mellan tidigare opponenter som med en ömsesidig acceptans ska kunna 

hitta en väg mot en hållbar fred.112 Således var Daytonavtalet (DPA) ett medel med två 

huvudsakliga syften, det första var att få stopp på kriget, det andra var att genom flera 

politiska vägar, uppnå försoning och fred. I relation till DPA: s ovannämnda mål resonerar 

respondenterna kring dessa två teman, respondent C: 

    Delvis så stoppade det kriget och det blodbad och massflykt som det skapade, och jag är inte alls 

    positiv till DPA men försöker beskriva lite mer objektivt, så framstod det som att ingen hade vunnit,  

    men det skapade två entiteter, den Serbiska entiteten och Federationen som skulle delas mellan muslimer 

    och kroater. Vi pratade om att ingen hade vunnit kriget och det var det som var poängen med avtalet113   

 

I likhet med respondent C argumenterar respondent H för att DPA innebar ett slut på det 

omedelbara kriget men att det också innebar politiska vinster som kan beskrivas som dolda 

och hur den faktorn påverkat fredsprocessen, respondent H: 

       Men vad DPA egentligen gjorde var ju att fastställa resultat av ett anfallskrig och ett folkmord. Där de  

       som hade utfört det i huvudsak blev belönade med halva Bosnien. Det är det största problemet114 

                                                           
109 Pejanovic, Mirko, The political Development of Bosnia and Herzegovina in the post-Dayton period, 

Nonfiction, TKD, 2007, s. 215. Länder som deltog i Dayton Peace Agreements bildande och slutförande var: 

USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och den Ryska federationen. Resultatet nåddes genom gemensamma 

påtryckningar på Karadzics regim, att acceptera fredsavtalet och det signerades i Dayton USA, november 1995  
110 Kostić, Roland, Reconciling the past and the present: evaluating the Dayton Peace Agreement 1995 Uppsala 

universitet. Institutionen för freds- och konfliktforskning, 2009, s. 11  
111 Ibid. 
112 Ibid. Psykologen Daniel Bar-Tal menar att kärnan av ett minimum av en acceptabel relation mellan tidigare 

motståndare bygger på ömsesidig tillit och positiva attityder mot varandra likväl som respekt för den andras 

behov och intressen 
113 Intervju respondent C, 3/3-22 
114 Intervju respondent H, 11/4-22 
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När respondent A resonerar kring rättvisa i förhållande till Dayton, framhåller han att det är 

en känslig fråga för att den handlar om beroende, och om den ena parten är i 

beroendeställning så blir det skevt och då försvinner rättvisan. Han uttrycker att avtalet inte 

lyckades att återställa en tidigare förlorad moral, för att man sedan skulle kunna säga att 

rättvisa är skipad. Huruvida DPA: s implementering faktiskt krävde tidigare erkännande av 

det förflutna och avtalets faktiska hantering av svåra moraliska ställningstaganden belyses i 

respondent A: s diskussion kring deskripansen mellan avsikten med avtalet och det praktiska 

genomförandet:  

            Vi är inte ens i närheten av rättvisa, i förhållande till DPA så har det inte inneburit någon justice.  

            Det finns inte idag, eller rättare sagt, så finns det inte så många som är intresserade av att  

            rättvisa kommer fram, jag är mycket besviken på civiliserade människor som inte tar tag i dem  

            enkla tingen. Etik, moral och empati, bara dem tre skulle räcka, det skulle öppna dörrarna mot  

            rättvisan och att implementera beslut och avtal115 

 

Respondent A beskriver vidare den skillnad i attityder till rättvisa gällande Bosnien kontra 

västvärlden som han upplevt har blivit en tydlig normbild i förhållande till DPA: 

            Det som gäller i Sverige vill vi ha i Bosnien, det som finns i Bryssel vill vi ha i  

            Bosnien, det som gäller NY vill vi ha i Bosnien, vad är problemet? Vi har inte  

            olika tankar, vi vill ha demokrati, om vi har samma värderingar så får vi rättvisa 

            men dessa värderingar gäller bara i västvärlden, den gäller bara där116 

 

Respondent C påtalar nödvändigheten av erkännande och hur det efter kriget inte har 

realiserats i den politiska retoriken och hur det har påverkat befolkningen i landet:  
 

           

             Du har attackerat min stad, och din politik går ut på att du har genomfört en räddningsaktion  

             medan jag har suttit i koncentrationsläger när jag var fem år. En serb kan inte säga att det var fel 

             för då är denna landsförrädare, tre sidor som skall vara med sitt folk, muslimer, kroater eller serber 

             vi är en ny grupp som skyddar sig, vi är inte Bosnien längre, utan dessa tre sidor117 

               

 

Respondenterna har i likhet med forskningen påpekat några specifika indikatorer på att en 

försoningsprocess kan anses vara lyckad i ett samhälle, dessa är huruvida statens retorik 

behandlar det förflutna mellan de tidigare kombattanterna, om de olika bilderna och 

uppfattningarna om tidigare handlingar har kunnat landa i en gemensam bild och om den nya 

relationen är baserad på det förflutna eller på nutiden.118 Enligt ovanstående ställer sig både 

respondent C och H kritiska till hur avtalet kommunicerades vid dess implementering, båda 

beskriver hur avtalet innebar vinster, som C dessutom upplever som dolda, och som inte hade 

kommunicerats tydligt att avtalet skulle innehålla initialt. Respondent H lyfter att DPA 

belönade den ena stridande parten med landvinningar som hade tagits via ett folkmord. Det 

                                                           
115 Intervju respondent A, 23/2-22 
116 Intervju respondent A, 23/2-22 
117 Intervju respondent C, 3/3-22 
118 Hayner, Priscilla B, Unspeakable truths: confronting state terror and atrocity, Paperback, New York, 

Routledge, 2001, s. 161 
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belyser komplexiteten i att konstruera ett fredsavtal mellan stridande och som samtidigt 

innebar en tilldelning av landområden som erövrats genom grova krigsbrott.  

Respondenterna anser att den moraliska problematiken främst låg i kombattanternas krav på 

landområden för att fredprocessen skulle kunna bli möjlig. Respondenterna menar att det 

resulterade i att inte bara grova överträdelser kunde tolkas som att dem ”belönats” det innebar 

också att avtalet ärvde svåra politiska motsättningar som de hävdar i sig starkt försvårar eller 

till och med omöjliggör en försoningsprocess. Utifrån detta resonemang kan det tolkas som att 

DPA redan vid starten etablerade en stark politisk polarisering som direkt motverkade, det 

som Radzic & Coleen menar är fundamentalt och rör kombattanternas hanterande av det 

förflutna på ett för båda tillfredställande sätt för att kunna närma sig en försoning.119 Vidare 

lyfter respondent A grundläggande ingredienser som etik, moral och empati i förhållande till 

politisk rättvisa och hur dessa hanterats inom ramen för DPA.120 Forskningen har gjort en 

liknande tolkning gällande faktorn att DPA misslyckats i att bidra till både moralisk och 

politisk rättvisa.121 Vilket respondenterna menar senare har försvårat landets förmåga till 

försoning. Respondent C menar att de totalt olika bilderna av det förflutna är en försvårande 

omständighet och påverkar hur den politiska retoriken ser ut i landet idag 27 år efter DPA: s 

implementering. Respondent C påtalar också att delningen av landet i tre entiteter ytterligare 

har bidragit till ojämlikhet och ständiga politiska kriser.  

Det kan utifrån respondenternas ovanstående resonemang utläsas att fred och politisk rättvisa 

som mål visade sig vara mycket svårt att uppnå, och att DPA enligt respondenterna i sig själv, 

på många områden istället blev kontraproduktivt. Ett exempel på det är DPA: s uppdelning av 

den politiska makten i landet.122 Denna innebär att försvar, säkerhet och juridisk 

administration hanteras av entiteterna och inte av Federationen.123 Detta har enligt respondent 

C inneburit stora svårigheter att nå konsensus i basala politiska uppgifter som lagstiftning om 

pass, nationell flagga, service till medborgare och på andra områden och till exempel behövde 

parlamentet i landet mer än ett år på sig att nå en uppgörelse gällande politiska val. Enligt 

nationella och internationella bedömningar blockerar DPA politisk inblandning från 

Federationen vilket utgör ett stort hinder för politisk effektivitet och funktion. Det är också ett 

av dem huvudsakliga skälen till att den politiska strukturen i Bosnien och Hercegovina 

fortfarande är uppbyggd på etniskt tillhörighet.124 Respondent B uttalar sig om de politiska 

konsekvenser det har inneburit för minoriteter som helt utestängs från den politiska arenan: 

                                                           
119 Ibid. 
120 För en mer heltäckande bild av nationsbyggande som metod för att uppnå fred i postkonfliktländer och vilka 

resultat det kan generera både på individnivå och på politisk nivå. Se t.ex. Kostic, Roland, Nationbuilding as an 

Instrument of Peace? Exploring Local Attitudes towards International Nationbuilding, Taylor & Francis Group, 

vol 10, nr 4, 2008 
121 Kostić, Roland, Reconciling the past and the present: evaluating the Dayton Peace Agreement 1995 Uppsala 

universitet. Institutionen för freds- och konfliktforskning, 2009, s. 57 
122 Pejanovic, Mirko, The political Development of Bosnia and Herzegovina in the post-Dayton period, 

Nonfiction, TKD, 2007, s. 12 
123 Ibid. Uppdelningen enligt DPA: innebär att staten är uppdelad i två entiteter, Republika Srpska och 

Federationen Bosnien & Hercegovina, den första är mono-etnisk, genom etnisk rensning av Bosniaker och 

kroater under konflikten mellan 1992-95. Den andra gruppen är bi- etnisk och består av Bosniaker, kroater, 

serber, judar och andra minoriteter  
124 Ibid., s. 13 
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            Avtalet innebär en rad problem. Avtalet är en konstitution också men innebär problem 

            särskilt för olika grupper som de ser som majoritetsgrupper. Det lämnar något utrymme  

            till människor som tillhör andra religiösa grupper, de kallar dem ”övriga” dessa grupper kan  

            vara homosexuella, ateister eller romer dessa exkluderas. Idag lever till exempel 60 000 romer 

            Bosnien som enligt avtalet och gällande lagstiftning för val inte ens kan nominera sig själva till  

            president eller parlament125 

    

Både respondent C och G är starkt kritiska till hur det politiska landskapet har format sig efter 

DPA och hur de ser på landets politiska framtid särskilt rörande landets oförmåga till att ta 

beslut i nya riktningar eller att genomföra nya politiska reformer, respondent C: 

         Idag har det blivit en tvångströja, som man använder på dårhus, som bakbinder händerna bakom  

         kroppen och blev väldigt förlamande för Bosnien som land och för utvecklingsmöjligheterna, 

         för alla tre sidor har ett veto, DPA belönar inte civilbefolkningen utan det politiska   

         etablissemanget126 

            

Respondent G: 
 

           Det var en väldigt dålig lösning. Vi har alla problem kvar som håller oss tillbaka och 

           hindrar oss från att gå vidare. Det är många länder som befunnit sig i krig men har  

           återhämtat sig efter 10, 15 eller 30 år så har landet återhämtat sig och gått vidare, det är 

           nästan 30 år sedan kriget startade. Det har gått 30 år, men vi har inte nått en centimeter  

           framåt till att vara en bättre plats för medborgare som vill stanna kvar i landet127 

 

En annan konsekvens är att den ojämlika politiska strukturen fortsätter att bidra till ökad 

fientlighet, rädsla och misstroende i etniska relationer som också är ett arv av konflikten.128 

Samtliga respondenter lyfter behovet av att DPA behöver modifieras och att det inte var tänkt 

som en permanent lösning för Bosnien. Dock har det visat sig vara mycket svårt att 

genomföra. Respondent H beskriver närmare hur dessa politiska svårigheter kan ta sig i 

uttryck:  

          DPA har fryst i ett läge som det var 1995, och när man försöker ändra på något så faller hela  

          systemet det blir en kollaps. Det var heller aldrig tänkt att det skulle sitta en hög representant om är 

          ett FN organ sedan 1995, 1996, som har möjlighet att stoppa lagar, skriva lagar, ta bort politiker, tillsätta  

          politiker det hörde jag inte 1996, men det hör jag idag, att man pratar om någon sorts kolonialism  

          och det är lätt att inse den kritiken. Även om jag tycker att tar man bort EUPROFOR och FN: s 

          representant129 så kan det leda till nya konflikter och åtminstone en utbrytning från Republika Srpska  

          det är det minsta man kan förvänta sig130 

 

Respondenterna är i vissa frågor ambivalenta till DPA i deras sätt att lyfta, för dem 

signifikanta brister. Några påtalar politisk rigiditet som ett mycket betydande problem, medan 

andra anser att den politiska uppdelningen i etnicitet bidrar till ojämlikhet och cementerar 

orättvisor. Samtliga talar om betydande svagheter i DPA som innebär en rigid och gigantisk 

statsförvaltning med en svårhanterlig uppdelning i Republika Srpska eller Federationen BiH. 

                                                           
125 Intervju respondent B, 25/2-22 
126 Intervju respondent C, 3/3-22 
127 Intervju respondent G, 1/4-22 
128 Pejanovic, Mirko, The political Development of Bosnia and Herzegovina in the post-Dayton period, 

Nonfiction, TKD, 2007, s. 21 
129 Med FN:s representant avses här OHR, som i enlighet med avtalet, har mandat och makt att vara den högsta 

instansen att tolka och tillämpa DPA: s annex, villkor och riktlinjer  
130 Intervju respondent H, 11/4-22 
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Med exkludering av minoriteter. När den enligt respondenterna borde baseras på 

medborgarnas egna intressen som är fundamentalt i en demokrati. Respondent H talar om en 

permanent politiskt opassande kostym med svårigheter att göra förändringar i avtalets 

annex131 utan att det leder till hot om konflikter och utbrytningsförsök. Detta är i likhet med 

samtliga respondenter som jämför DPA med en ”frys”, som fryst ner landets situation i det 

läge det var 1995, och sedan kvarstått i samma politiska och strukturella situation. Vilket har 

försvårat ett nationsbyggande som är bättre anpassad till dagens Bosnien.132 Utifrån 

ovanstående är respondenternas bild av Bosniens process till en fungerande demokrati kantad 

av politiskt maktspel som kan beskrivas som en form av polarisering133 med en mycket liten 

kontakt med medborgarnas intressen istället för etnicitet. Där staten trots DPA inte söker efter 

rättvisa eller visar en vilja att hantera sitt förflutna utan snarare har behållit en politisk totalitär 

dominans med förtryck och exkludering av minoriteter.  

FN:s resolution 819, ”Safe Area”  

Den bosnisk serbiska armen kliver efter sin general Ratko Mladic över gränsen till 

Srebrenica.134 Staden har fallit och FN:s skyddade zon, (min översättning) som skulle 

garantera civilas säkerhet har upphört att existera. Flera av de civila lyckades fly till andra 

delar, men till slut omringades ungefär 30 000 personer av Mladics arme i Potocari135 i 

stadens utkant.  Idag anses dödsoffren i folkmordet i Srebrenica överstiga 8000 personer.136 

Respondent G berättar hur fruktansvärt varmt det var, hon var ett litet barn då, men hon minns 

det väl den där dagen i juli: 

            Jag minns det nu, det var i juli, det var så varmt! Och människor hade jackor, tröjor, stövlar,  

            hattar och det var så varmt. Och jag inser hur patetiska vi måste sett ut, hur smutsiga vi måste  

            sett ut och det enda vi ägde var kläderna vi hade på oss.137 

 

                   

Respondent A beskriver i likhet med respondent G processen av avhumanisering från att vara 

en människa till att reduceras till något som regimen ville göra sig av med, och hur detta ledde 

till folkmordet:  

          Hur skall man rensa Bosnien från muslimer? Det var islamofobi, det är lättare att använda 

          i opinionen, avhumanisering, avrättningar. Muslimer avhumaniserades och slaktades som dem  

          gjorde, hemskt. Det är viktigt att förstå avhumaniseringen av bosnierna, grannarna använder  

          narrativ och förklaringar till kärlen av ondskan. Vi förstod vad som hände, Safe Area var en 

                                                           
131 Annex IV innehåller den politiska indelningen av två entiteter, Republika Srpska och Federationen BiH och 

baseras på etnisk tillhörighet 
132 Pejanovic, Mirko, The political Development of Bosnia and Herzegovina in the post-Dayton period, 

Nonfiction, TKD, 2007, s. 216-217 
133 Kostić, Roland, Reconciling the past and the present: evaluating the Dayton Peace Agreement 1995, Uppsala 

universitet. Institutionen för freds- och konfliktforskning, 2009, s. 57 
134 Ó Tuathail, Gearóid, The ethnic cleansing of a “safe area”: The fall of Srebrenica and the ethics of UN-

governmentality, Geography and Ethics Routledge, 1999, s. 120. Staden hade en population på 36 000, 1990 och 

av dessa räknade sig 75, 2 procent som muslimer och 22,7 procent identifierade sig som serber. På grund av den 

massiva flyktingströmmen under kriget ökade stadens innevånarantal till ca 50 000 personer 1993 
135 Ibid. 
136 Lupis, Ivan, Human rights abuses in the wake of the collapse of the United Nations-designated 'safe area' of 

Srebrenica, Helsinki monitor, Volym 7, Nummer 1, 1996, s. 65 
137 Intervju respondent G, 1/4-22  
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          avrättningsplats. De gick från stad till stad, det var inte många som konverterade,  

          resten rensade dem.138 

Safe Area, definitioner och tillämpning  

I dagens väpnade konflikter har civilas behov av fysiskt skydd fortsatt att öka. För att 

tillgodose detta skydd har ofta stater använt metoden av att konstruera skyddade zoner i 

vilken det inte får förekomma väpnade strider.139 För att förstå respondenternas berättelser 

och tolkningar om det som utspelade sig i Srebrenica och vilka konsekvenser de anser att det 

fick för landets återuppbyggnad och försoningsprocess är det viktigt att först klargöra ”safe 

area” som begrepp och politiskt fenomen och hur dessa används. Nedan följer en användbar 

definition: 

”A safe area is a confined geographical space within a conflict zone in which at least one 

external actor or all belligerent parties guarantee protection for civilians from a threat of 

conflict-related physical violence”140 

Stater och andra internationella fredsbevarande aktörer har som svar på detta behov av skydd 

konstruerat skyddade zoner i konfliktområden. Det härrör från den gemensamma 

internationella uppfattningen att agera med utgångspunkt från ”responsibility to protect”141 

som kan innebära att stater inom denna kontext handlar efter ett moraliskt ansvar att utforma 

skyddade zoner, som i första hand har uppkommit utanför storstäder och militära högkvarter. 

Trots att användningen av skyddade zoner drastiskt avtog efter folkmorden i Srebrenica och 

Rwanda, så används de fortfarande och är i den moderna forskningen högst relevanta. Termen 

för skyddade zoner har förändrats och omformats oberoende av den politiska diskursen över 

tid. Områden som kan beskrivas som skyddade för civila, ”Protection of Civilians Sites” har 

använts av FN i Sydsudan och så kallade ”Internally Displaced Persons” (IDP) läger har 

använts i Kongo Kinshasa och i Centralafrikanska republiken.142 Under senare år har 

forskningsintresset åter ökat och skyddade zoner har börjat att granskas mer utifrån andra 

aspekter än just själva skyddet. Dock framgår av aktuell forskning att en samlad och enad 

terminologi för skyddade zoner inte finns idag, vilket gör att flera definitioner och 

terminologier kan användas för samma koncept. En slutsats som kan dras av detta är att 

definitionen av safe area i Srebrenica var oklar och att det starkt påverkade implementeringen 

av den. Respondent B, som arbetar inom freds-och konfliktforskning, klargör sin uppfattning 

kring begreppet safe area i Srebrenica och hur hon anser att det sedan användes under 

ockupationen: 

       Misslyckandet med safe area var att det inte fanns en klar definition av vad detta egentligen  

       var för något. Vad var Safe Zones eller areas? Och hur detta egentligen kunde implementeras  

       på marken. I teorin lät det jättebra, men det visade sig att det inte alls fungerade i  

                                                           
138 Intervju respondent A, 23/2-22 
139 Hering, Robin, Global responsibility to protect, 08, Volym 13, Nummer 4, 2021, s. 414 
140 Ibid. 
141 Ibid., s. 404. För en närmare beskrivning av definitioner av ansvar i förhållande till uppbyggnad av safe areas, 

se t.ex. Daniel Jacob, Safe Areas and the Responsibility to Protect, Global Responsibility to Protect, 10,  

2018, s. 312–331, 330 
142 Ibid., s. 405 
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       Srebrenica, med denna stora administrativa organism som är FN det var alldeles för många olika  

       nivåer och i praktiken kan ett sådant projekt inte fungera143 

 

Respondent A påtalar den etiska och moraliska problematik som uppkom i relation till den 

strategiska placeringen av den skyddade zonen:  

       Serberna ville inte ha ett starkt befolkat område med muslimer, man tänker sig att kanske FN  

       ville ha detta embryo till senare men det stred direkt mot serbernas planer, för dem ville inte ha 

       muslimerna där, i ett område som de markerat som serbiskt. ”Vi” måste bli av med dem, det blev ett  

       folkmord. Denna resolution 819, och ageranden under hela perioden som ledde fram till den 11 juli 

       hela världen skall skämmas för det, för mig är det en ociviliserad tanke att markera en area för något 

       och komprimera allt, för att göra något senare144 

 

Utifrån båda respondenternas resonemang synliggörs främst två problematiska områden som 

är relevanta för studien det rör definitionerna av ”target group” och avser vem eller vilka som 

ingår i denna grupp. Den andra är definitionen av Safe area och hur den skall implementeras. 

Den första definitionen lyder,”in order to protect people who have to abandon their home, 

towns and villages because of violence and are unable to return because of continued 

fighting.” En annan definition lyder,”a space designed to protect the human rights of those in 

danger.” Vidare lyfts andra definitioner som att skydda civila i krigszoner medan ytterligare 

en annan definition fokuserar på individer som är ”potentially displaced persons.”145 Detta 

visar svårigheterna i att definiera den grupp av individer som befann sig i Srebrenica när 

Bosnien serbiska armen tog sig över gränsen. Respondenterna beskriver vilka allvarliga 

följder det senare fick för rättsprocesserna och de menar vidare att det fick en avgörande 

betydelse när definitionen displaced persons sattes i relation till civil. Där termen person in 

danger, kan röra sig om en stridande/combatant som befinner sig inom en skyddad zon. 

Hannah Arendts nyckelbegrepp i hennes teorier om totalitarism och tyranniska metoder är just 

denna benämning, displaced persons av stor vikt. Hering146 resonerar liksom Arendt kring 

denna grupp och belyser att den kan betraktas som både civila och displaced persons och hur 

det påverkar deras rättstatus men också deras status som människor, hur dessa individer både 

blir rättslösa och statslösa i den bemärkelsen att de inte har någon tillhörighet till eller har 

skydd av en rättsstat eller av en aktör som varit satt att erbjuda skydd. Vid denna tidpunkt blir 

de civila inom den skyddade zonen det som Arendt kallar ”objective enemies.”147  

Respondent B ger en beskrivning av hur begreppet objective enemies kom till uttryck i 

Srebrenica: 

       Om man jämför med Rwanda kan man konstatera att detta koncept inte fungerar och man  

       kan se noga vilka konsekvenser det får för civila. Och gällande Srebrenica, de dödade män 

       i ett folkmord men det drabbade också verkligen kvinnor och barn som hade blivit definierade  

       som civila i den skyddade zonen precis som att det fanns en väldigt svag, vag linje mellan  

       konceptet att skydda och civila. Men i detta fall fungerade det ändå inte. Det blev både ett  

       folkmord och att man kunde inte skydda civila.148 

                                                           
143 Intervju respondent B, 25/2-22 
144 Intervju respondent A, 23/2-22 
145 Hering, Robin, Global responsibility to protect, 08, Volym 13, Nummer 4, 2021, s. 414 
146 Ibid. 
147 Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, Harcourt, New York, 1951, s. 299 
148 Intervju respondent B, 25/2-22 
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Respondent B belyser detta som hon anser är ett ”dubbelt misslyckande” vilket innebar att 

den skyddade zonen kollapsade och att det både resulterade i ett folkmord på denna särskilt 

sårbara grupp, men också en oförmåga att skydda civila inom ett av FN säkrat område. 

Respondent G reflekterar över de relationer som byggdes i lägret mellan dem och FN: s 

fredsbevarande styrkor som levde med dem under flera år, hur de lekte med barnen och 

anordnade tävlingar och aktiviteter. Hon berättar om när hon ställdes inför den 

avhumanisering som då var outtalad, men som blev tydlig för henne långt senare när hennes 

arbetsplats tog emot föremål från kriget:  

         

          Idag har graffiti överlämnats till Centret149 som då var FN soldaternas högkvarter. Det är väldigt  

          sårande att se vad de tyckte om oss, vad de skrev om oss, hur smutsiga vi var. Och denna välkända  

          graffitti från Srebrenica: Mustasch, no teath, smell like shit = Bosnian girl.150 Det gör väldigt ont  

          för det var så här de såg på oss, så här såg de på dem flesta kvinnor, barn och flickor. Det var en 

          avhumanisering på så många sätt och det är där allt börjar, när de inte ser dig som någon som skall 

          skyddas, då finns det inte längre något värde i att skydda151 

 

Skyddade zoner är inte ett nytt fenomen som är bundet till det 20: e århundradet, utan 

användes redan av Henri Dunant, grundare av Internationella röda korset (IRC) år 1870. 

Sedan dess har skyddade zoner använts i mindre och större utsträckning och har efter kalla 

kriget åter ökat i omfattning och några har resulterat i måttliga resultat till att några har slutat i 

totala haverier.152 Under de senaste decennierna har dödstalen bland civila i väpnade 

konflikter fortsatt att öka. Under senare år har konflikter mellan stater minskat drastiskt till 

förmån för interna konflikter som ofta har haft ett specifikt syfte: ”the displacement or 

elimination of rival ethnic or communal groups.153 Respondent A sätter detta i relation till 

både om hur etniciteterna är placerade i landet idag som ett resultat av kriget och hur han själv 

blev starkt hotad till livet och tvingades fly med sin familj:  

            Hela vägen längs floden Drina är rensat på muslimer, nu har vi några enklaver tre stycken  

            Som är en stad. Floden är på gränsen till Serbien. Otroligt att dem överlevde. Sedan kom  

            dessa resolutioner för att skydda dem, som att göra ”reservat” det går att jämföra bosnierna  

            med den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. Man ville utrota dem som var intellektuella.  

            Varför ville de bli av med oss? Dem ville bli av med oss precis som nazisterna i Tyskland154  

 

                                                           
149 Srebrenica Memorial Center, som idag också är ett museum tog efter kriget emot graffitti och andra föremål 

från FN styrkans tidigare högkvarter  
150 Citatet kommer från en text skriven på väggen av en holländsk FN soldat i en barack i Srebrenica under kriget 

94/95, https://sarajevotimes.com/story-famous-bosnian-girl/ Besökt: 4/5-22 
151 Intervju respondent G, 1/4-22 
152 Ibid. En omfattande redogörelse av konflikten och den skyddade zonen i kriget i Syrien se t.ex. Safe Zones 

and the Armed Conflict in Syria’, Human Rights Watch, 16 mars, 2017, and Stefano Recchia, The Paradox of 

Safe Areas in Ethnic Civil Wars, 2018 
153 Birnie, Rutger; Welsh, Jennifer, Displacement, Protection and Responsibility: A Case for Safe Areas, Global 

responsibility to protect, 05, Volym 10, Nummer 3, 2018, s. 337 
154 Intervju respondent A, 23/2-22 

https://sarajevotimes.com/story-famous-bosnian-girl/
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Respondent A: 

           Jag kom till Sverige för 30 år sedan. För att jag hamnade på avrättningslistan 

           deadline 1 mars. De hotade mina barn, och min familj, jag skulle mördas, och serberna  

           hotade mig. Jag var affärsman med ett stabilt företag i BiH, jag var i vägen för dem. 

           Jag var medveten om vad som hänt i andra länder i Slovenien till exempel. Hur  

           det närmade sig155 

 

I likhet med Arendts beskrivning av den strategiska jakten på utvalda i den judiska 

befolkningen under andra världskriget156 beskriver respondent A hur tydligt det var för honom 

att den Bosnien serbiska armen ville göra sig av med en viss grupp av bosnier, och att de med 

akademisk utbildning togs först. Här återkommer resonemanget om den särskilda situation 

som Arendt ansåg som särskilt utsatt i form av deras dubbla sårbarhet i och med att deras egna 

stater har fallerat i att tillgodose skydd av sina egna medborgare. Där de som displaced 

persons utgör en särskilt sårbar grupp. Totalitarism var enligt Arendt det 20: e århundradets 

förbannelse.157 Hon identifierade det som en ny form av dominans, för att förstå fenomenet 

måste vi känna igen konturerna av laglöshet och tyranni, liksom Arendts beskrivning av dess 

framfart genom söndertrasade stater, beskriver respondenterna hur Bosnien togs genom våld 

och kontroll för att lamslå och slå ut den ”legala ordningen” i landet. Ó Tuathail beskriver 

perioden efter kalla kriget och fram tills idag med orden, a new world disorder where anarchy, 

chaos and brutal violence are widespread.”158 Där Afghanistan, Algeriet, Kambodja och 

Rwanda bara är några av de krig som på grund av etniska, politiska eller religiösa konflikter 

resulterat i grymheter och brutalitet, som inte världen sett sedan andra världskriget. Båda talar 

om en etisk och moralisk kollaps, där vi brister i vår terminologi och i vår djupare förståelse 

av ondskan som fenomen när vi ställs inför tyranniska metoder i politiska konflikter. 

Respondent A: s beskrivning och tolkning av ondska i relation till FN:s förhandlingar med 

Bosnien serbiska armen under pågående ockupation, kan här ses ur ett jämförande perspektiv 

med Arendts159 beskrivning av moralisk kollaps och etiskt ansvar:  

         FN och samfundet, man hade kunnat agera redan då, nu har ni redan gått över den röda linjen                                         

         och nu går vi in med full kraft, men man fortsatte med detta fejkande, om ni gör det igen, om  

         ni gör det igen, hemskt. Den serbiska armen kedjade fast FN soldater vid fordonen, västvärlden  

         gjorde ingenting, utan man förhandlade med ondskan och lät den komma in i Srebrenica160 

 

Det som respondent A beskriver och tolkar är det sista skedet före folkmordet när staden fallit 

efter förhandlingar mellan den Bosnien serbiska armen, FN och de holländska fredsbevarande 

styrkorna.161 Samtliga respondenter är överens om att det var en kollaps och många beskriver 

                                                           
155 Intervju respondent A, 23/2-22 
156 Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, Harcourt, New York, 1951, s. 23-22 
157 Ó Tuathail, Gearóid, The ethnic cleansing of a “safe area”: The fall of Srebrenica and the ethics of UN-

governmentality, Geography and Ethics Routledge, 1999, s. 120 
158 Ibid. 
159 Assy, Bethania; Heller, Ágnes, Hannah Arendt: an ethics of personal responsibility, Hannah Arendt-Studie, 
Lang, 2008, s. 21-22, 154. Arendt gör här en tydlig distinktion mellan politiskt (kollektivt) ansvar och moraliskt 

och legalt (individuellt) ansvar. 
160 Intervju respondent A, 23/2-22 
161 Ó Tuathail, Gearóid, The ethnic cleansing of a “safe area”: The fall of Srebrenica and the ethics of UN-

governmentality, Geography and Ethics Routledge, 1999, s. 121 
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den också som en moralisk kollaps där FN och NATO tappade kontrollen över något som 

enligt respondenterna, inte var görbart utifrån de förutsättningar som fanns, och att den mer 

kan liknas vid en skrivbordsprodukt men att orsakerna beskrivs och kan tolkas olika. 

Respondenternas analys av kollapsen kan tolkas som en blandning mellan olika ståndpunkter 

och följer olika teman som till exempel, missbedömningar av konflikten, misslyckad 

diplomati, cynism från FN och de agerande länderna, bristande kommunikation och tolkning 

av den serbiska armens kapacitet och mål. Att det pågick ett vapenembargo162 påverkade 

starkt konflikten på grund av att vapen från grannländerna ändå fortsatte att strömma in och 

orsakade asymmetri och innebar en minskad möjlighet för vissa stridande att försvara sig. 

Detta sista skede har både blivit starkt kritiserat och mycket omtvistat både inom FN, NATO 

och utom organisationerna och i den politiska debatten. Ó Tuathail163 sammanfattar, 

västländernas och FN:s insatser i kriget i Bosnien och Hercegovina fram till 1995 

kännetecknas av ett etiskt engagemang med avsaknad av moraliskt ansvar. De huvudsakliga 

insatserna rymdes inom det humanitära och fredsbevarande området. Till detta hör 

diskussionen kring det faktum att många NATO medlemmar erbjöd sitt stöd till UNPROFOR, 

för att kunna etablera och genomföra humanitära insatser, men att NATO länderna inte var 

villiga att placera ut sina soldater för att kriga på plats i Bosnien, av det skälet att bevara sin 

neutralitet, denna cynism har till exempel respondent H uttryckt synpunkter på: 

               Ingen kom att placera sina trupper där för man insåg att de kommer att dö så fort dem 

               är där, ca 200 holländare insåg att vi kommer nog att förlora en del holländska soldater här 

               så då gav dem till och med upp i stället för att dö. Det finns holländska parlamentsledamöter  

               som sa, skulle våra soldater dö för en massa muslimer, så ja, världen är krass och så hemskt  

               är det164 

 

Detta var en medveten165 strategi och ett synsätt att det bosniska folket inte var värda att offra 

sig för samt att landet inte hade en stor strategisk betydelse för NATO staterna är andra 

anledningar som framförts som förklaring till NATOS agerande angående den skyddade 

zonen i Srebrenica.166 I ljuset av ovan kan några slutsatser dras. Den bosnisk serbiska armen 

bär ansvaret för folkmordet som begicks inom FN: s skyddade zon. De internationella 

aktörerna bär en stor del av ansvaret för att handlingarna kunde begås i en zon som stod under 

deras beskydd. Det fanns en klar konflikt mellan att bistå den skyddande zonen med soldater 

och medlemmarnas önskemål om att bespara liv. Vilket har gett upphov till misstroende och 

känslan av svek och moralisk kollaps som respondenterna har givit uttryck för och att det 

starkt påverkar det politiska klimatet idag både i nationella och internationella relationer. 

                                                           
162 Citat: Ett vapenembargo är i första hand tänkt att försvåra för ett land att handskas med vapen, men det sänder 

också en politisk signal om att omvärlden ogillar regeringens politik eller andra förhållanden i landet i fråga för 

mer information se: https://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/#/word/vapenembargo Besökt: 5/5-22 
163 Ó Tuathail, Gearóid, The ethnic cleansing of a “safe area”: The fall of Srebrenica and the ethics of UN-

governmentality, Geography and Ethics Routledge, 1999, s. 124 
164 Intervju respondent H, 11/4-22 
165 För en omfattande och kronologisk redogörelse över NATO ländernas agerande, strategiska insatser och dess 

resultat och konsekvenser i fallet safe area i Srebrenica se t.ex. Recchia, Stefano, Protecting civilians or 

preserving NATO? Alliance entanglement and the Bosnian safe areas, Journal of strategic studies, Volym ahead-

of-print, Routledge, 2002 
166 Ó Tuathail, Gearóid, The ethnic cleansing of a “safe area”: The fall of Srebrenica and the ethics of UN-

governmentality, Geography and Ethics Routledge, 1999, s. 129 
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Arendts beskrivningar av grupper som både är statslösa och rättslösa och har förlorat sitt 

mänskliga värde och den moraliska personen och som är bortom ”all laglig ordning, ”kan här 

beskriva de individer som befann sig i den skyddade zonen den 11 juli 1995. De som inte fick 

skydd av varken en stat eller av det internationella samfundet och när det kom till kritan, 

ansågs vara relevanta att skydda av de beväpnade styrkor som levt nära dem under flera år.  

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) 

När sommaren led mot sitt slut 1995, stod världen inför ett av de värsta krigsbrotten sedan 

andra världskriget, över 8000 muslimska män och pojkar hade avrättats och Bosnien & 

Hercegovina stod inför en lång väg mot återuppbyggnad och försoning både som stat och som 

samhälle, men också inför en lång och snårig väg för att nå rättvisa.167 International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) hade etablerats två år tidigare av United Nations 

Security Council (UNSC) för att lagföra de individer som var ansvariga för de grova brott som 

begåtts mot internationell humanitär rätt inom forna Jugoslaviens territorium. Internationella 

tribunaler anses vara ett av de främsta sätten att nå en försoning, andra perspektiv är att de har 

som främsta syfte att straffa förövare som gjort sig skyldiga till grova våldsbrott i det 

förflutna. Grundidén kan sägas vara att ställa krigsförbrytare inför rätta och därmed bidra till 

att bibehålla fred, återställa rättvisa och uppnå försoning efter grova brott.168 Utifrån 

ovanstående var etableringen omgärdad av förväntningar både på en samhällelig, legal och 

politisk nivå. Angående det initiala syftet med ICTY resonerar respondenterna inledningsvis 

kring ICTY: s bildande och uppdrag, respondent B: 

              För mig är ICTY och högsta domstolen från FN med sin komplexitet en av  

                 de största prestationerna i landet som uppnådde otroligt stora resultat relaterat till  

                 fred, rättvisa och försoning i förhållande till Bosnienkriget. Folkmordet, de  

                 övergreppen som begicks under tidsperioden i Srebrenica och i andra delar av landet.  

                 Ur ett jämförande perspektiv när det gäller Nürnbergrättegången som visade allt som hade 

                 hänt. Denna rättegång skulle klara av nivån på alla de brott som hade begåtts att  

                 samla in alla dessa vittnen och alla bevis det var ett gigantiskt arbete, många kritiker  

                 var inte medvetna om den komplexitet som detta innebar169  

 

Respondent G uttrycker sig i likhet med respondent B mycket positivt till ICTY: s etablering 

men ur ett annat perspektiv: 

             Efter kriget upplevde jag för första gången att vi inte var ensamma att hantera allt detta  

             därför att vi inte var förmögna att hantera det. Vi var inte en legal stat, vi hade precis  

             kommit ur ett krig just då, vi letade efter våra nära och kära som skulle bli identifierade, vi  

             letade efter massgravar. Vi var inte förmögna att driva detta på något sätt över huvud taget  

             ensamma170 

 

                                                           
167 Karcic, Hikmet, From the Selimović Case to the Srebrenica Commission: The Fight to Recognize the 

Srebrenica, Journal of Muslim minority affairs, 07, Volym 35, Nummer 3, 2015, s. 370 
168 Kostić, Roland, Ambivalent peace: external peacebuilding, threatened identity and reconciliation in Bosnia 
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Respondent G diskuterar vidare kring värdet av att en utomstående aktör agerade kraftfullt, 

efter det kaos och ensamhet som hon upplevde efter kriget, men att ICTY också för henne 

hade ett annat syfte:  

         Inte ett enda straff för krigsförbrytelser skulle vara nog, men på en legal nivå betyder det  

         väldigt mycket. Det visar den övriga världen att krigsförbrytare som Karadzic och Mladic  

         med flera gjorde det dom gjorde, det skipades rättvisa och de fick betala för det. Det spelar  

         ingen roll hur många år de fick, livstid, 20, 50 år, det som spelade någon roll var att de var  

         skyldiga till folkmord och världen vet om det. Även om vi fortfarande kämpar för att hela  

         BiH skall erkänna att det begicks ett folkmord och att det var människor som beordrade det.171 

 

I likhet med samtliga respondenter ställer sig både respondent B och G positiva kring ICTY: s 

etablering i landet efter kriget men utifrån olika perspektiv, respondent B framhåller främst att 

arbetet innehöll en stor komplexitet med folkmord och svåra övergrepp som domstolen skulle 

utreda med ett omfång som hon liknar med Nürnberg.172 Och att hon utifrån detta anser att 

den kritik som riktas mot arbetet måste väga in denna faktor. Domstolen mötte grymheter som 

inte hade begåtts i någon väpnad konflikt sedan andra världskriget, vilket inte bara orsakade 

en chock för rättsväsendet utan också en massiv mängd av moraliska och etiska 

ställningstaganden som ställdes på sin spets. Det politiska trycket var också enormt och detta 

menar idag forskningen har påverkat de slutsatser som drogs av ICTY eller dess 

underlåtenhet att dra vissa av dem.173 Respondent G uttrycker att domstolen hanterade något 

som Bosnien inte var förmögna att hantera på egen hand i det som hon beskriver som ett 

fullständigt kaos där hon varken upplevde sig själv som någon som kan tolkas som en 

”moralisk agent” med ett inneboende värde eller uppfattade sitt land som legalt och kunna 

föra sin talan. I hennes berättelse om ensamhet och laglöshet kan det tolkas som att den värld 

utkristalliseras som Arendt identifierade som det stadium där varken individen eller staten är 

förmögna att agera moraliskt som organism.174  

Här är det relevant att ställa sig frågan vilka resultat som ICTY faktiskt uppnådde och se 

dessa i ljuset av de initiala mål som sattes när Daytonavtalet etablerades och signerades vid 

krigsslutet, för att sedan sätta det i relation till respondenternas berättelser och tolkningar. 

Olikt många andra fredsavtal under det sena 1900-talet som krävde hybrider eller var 

nationella tribunaler, så var det grundläggande ramverket i DPA, trots sitt engagemang för 

fred, rättvisa och försoning i preambel i annex 4175 inte utformat så att det föreskrev ett 
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bildande av ett sådant organ, utan i stället gällde bestämmelserna i DPA endast att serber, 

kroater och Bosniaker skulle samarbeta med ICTY. Några av de främsta kraven beskrivs som 

uppfyllda, ICTY har bidragit till att högt uppsatta militära och politiska ledare har ställts inför 

rätta och dömts. Det framhålls att det med stor säkerhet inte hade kunnat hända om inte ICTY 

varit etablerad i BiH.176 ICTY har vidare varit en röst för offer och skapat rättvisa för dem 

som inte längre kan föra sin talan. Tribunalen har etablerat och dokumenterat fakta som 

annars inte hade kunnat fångas upp utifrån den situation som landet befann sig i.177 I likhet 

med förintelsen är all denna information en dörr till vårt förflutna som vi aldrig får stänga, 

respondent B: 

           Det är en källa till juridisk förståelse som kan finnas för alltid för forskning, studenter så vem 

           som helst kan få fram detta material. Och arvet från ICTY kan gå till andra fall av krigsbrott,  

           vilket är väldigt viktigt. Den nationella domstolen i landet var ett viktigt steg för försoning och 

           erkännande, vi lärde oss under förintelsen hur viktigt detta är för framtida brott178 

 

Tribunalen har utvecklat internationell rätt, och har synliggjort vem som har fel och vem som 

har rätt och har genom detta bidragit till att offer har kunnat läka sår179 eller som respondent G 

uttrycker sig ”att uppleva sig som en människa i ett rättssamhälle, där hon har kunnat 

återuppbygga tillit.”180 Gällande ICTY är alla respondenter överens om att den var nödvändig 

och oumbärlig för Bosnien. De uttrycker alla på olika sätt och med olika emfas att ICTY 

uppnådde det initiala uppdraget som var att ställa allvarliga krigsförbrytare inför rätta och 

därmed markera att inte krigsbrott och folkmord är en acceptabel krigföring i väpnade 

konflikter. Om ICTY: s förmåga att bidra till fred resonerar respondent A: 

         Har man inte rättvisa i grunden så finns inte försoning och fred, vem skall ha fred med vem?  

         Vem skall försona sig med vem? Vem skall ha fred som en grund i ett hus men det finns ingen  

         som befolkar huset. Befolkningen är väldigt uppdelad, så det är meningslöst. Vem skall sluta fred  

         med vem? Min enda vän är rättvisa i mitt liv och jag har gått igenom helvetet181 

 

På frågan om ICTY: s förmåga att bringa rättvisa i Bosnien skiljer sig uppfattningarna mellan 

respondenterna på flera specifika punkter. Till skillnad från respondent G som inte anser att 

just straffens längd är avgörande för att uppnå försoning, då detta så att säga inte kan uppväga 

den förlust som det inneburit, utan i stället värderar erkännandet från det internationella och 

politiska etablissemanget högre, menar i stället respondent C: 

          Det blev låga domar, någon döms och sedan promenerar omkring efter några få år och  

          dessa kan komma ut och vara på samma fik några år senare. ICTY har skapat en bild av att alla  

          skall åka dit, där vi alla vet att detta har skett och detta är sant. Men sedan blev det inte den  
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          effekten av rättvisa. Man såg graffitti, där det stod, du är vår hjälte, vi vet sanningen, kom  

          tillbaka vår general, det var ju sådant man kunde se innan kriget. Därför är jag inte säker på 

          ICTY som den part som skulle reda ut alla dessa händelser, den har inte visat sig vara så effektiv.182 

 

Respondent C utvecklar sitt resonemang vidare med att problematisera ICTY som koncept i 

Bosnien utifrån dess förmåga att bidra till rättvisa och försoning. Hon jämför rättsprocessen 

med den som utspelade sig i Nürnberg och påtalar då en för henne relevant skillnad:  

      Det kan inte likställas med Nürnberg, där vi har ett land som tycker en sak och hela världen  

      som tycker något annat, det var tydligt, de dömdes och avrättades. Detta var ett inbördeskrig som  

      sponsrades av två sidor. En serbisk och en kroatisk sida183 

 

Hon menar vidare att man kan titta på Nelson Mandela som med en sanningskommission i 

Sydafrika använde sig av den som rättslig process som följde efter apartheidregimens fall där 

domstolen i stället fokuserade på sanningen och att erbjuda amnestier till dem som berättade 

sanningen. Detta kan tolkas som att värdet av sanningsberättelser,184 här var en nödvändighet 

för att dokumentera sanningen, i stället för att straffa vilket enligt respondent C menar har 

främjat försoning och att i just den konflikten fick man en bra bild av vad som hade hänt. 

Respondent H är i likhet med respondent C positiv till att denna modell skulle kunna vara 

fruktbar för Bosnien, men han påtalar att det måste finnas ett politiskt klimat och aktörer som 

skulle kunna göra det möjligt: 

           

          Det som Mandela och Tutu gjorde med en sanningskommission var att de sa vi är inte ute efter  
          hämnd vi är inte ute efter kollektiv skuld. Men för att gå vidare så måste vi utröna vad det var  

          som hände. Så att förövaren till och med får ett lägre straff om denna erkänner för att offer kan  

          få veta, vart ligger min son eller dotter begravd så jag vet vad som hände min anhörig och sedan  

          har man fått en viss förlåtelse och straffet blir lägre. Men här säger man, jag måste ha ett straff. 

          Jag hade gärna sett en sanningskommission men jag ser ingen Tutu eller Mandela i närheten  

          och det krävs för att en sådan här sak skall göras185 

 

 

Här menar respondent H att en sanningskommission som teoretisk modell skulle kunna 

fungera i landet men med rätt politiker och att ett sådant initiativ måste komma från alla led, 

alla tre politiska riktningar och från alla tre folkgrupper och det förutsätter att de inte intar en 

antagonistisk förhållningsätt och att dessa skulle bestämma sig för att detta var en framkomlig 

väg för Bosnien. ICTY har efter krigsslutet fått utstå en internationell och nationell 

omfattande kritik. Den kan sammanfattas enligt följande, den har kommit från skilda håll som 

från allmänhet, organisationer, media och akademier. Vissa religiösa och politiska ledare 

förnekar fortfarande aktivt att det begåtts ett folkmord i Srebrenica. I forskningen talas det om 

en ”Culture of Denial”186 och en stor del av kritiken har handlat om hur tribunalen har ”svarat 
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upp” och motverkat denna förnekelseprocess inom och utanför Bosnien. Dock lyfter 

respondent B kritiken och litteraturen saknar viktiga nyanser: 

          Den främsta kritiken handlar om hur ICTY nådde ut till allmänheten och resultatet av det.  

          Människor som inte förstår internationell rätt upplever detta som ett långt och obegripligt  

          förfarande. Det tar mycket tid och är väldigt komplext de ser det som att förövarna hade mer  

          rätt för att de hade möjlighet att försvara sig noggrant. Men vi vet ju att det är så det går till inom  

          internationell rätt, och det är så det skall gå till 187 

 

Respondent B syftar på ICTY: s ”Outreach programe” som är en del av deras omfattande 

strategiska informationsarbete. Denna synpunkt delar flera av respondenterna, dock vill de 

framhålla att de inte kritiserar programmet i sig utan att det blev offentligt för sent, vilket 

bland annat berodde på att det tog en lång tid för tribunalen att översätta den omfattande 

mängd litteratur och dokument som skulle bli tillgänglig för allmänheten.188 Respondenterna 

påpekar de faror som har uppkommit med bristerna i tribunalens informationsarbete, som har 

gett utrymme för tvivel på domstolens legitimitet, vilket i stället blivit kontraproduktivt för 

hela det humanitära rättssystemet. Det har enligt respondent E gett utrymme för en 

omfattande och farlig politisk revisionism: 

       President Milorad Dodik189 som fortfarande förnekar att det begåtts ett folkmord. Han förnekar 

       inte bara folkmordet utan också FN domstolen, detta borde innebära att dessa ledare blir uteslutna. 

       Detta händer just nu och det är relaterat till Dayton och hur EU-parlamentet behandlar Bosnien,  

       det går att jämföra med aggressionen mot Ukraina idag. Att bjuda in ledare som använder en omodern  

       retorik. Det är ett missbruk av makt! Att inte skydda demokratiska värden. Europa gör om alla  

       misstag igen som tolererar denna typ av ledare som dödar och drar landet bakåt i historien.190 

 

Respondent E beskriver det som han tolkar, som ett omfattande maktmissbruk och identifierar 

det som Arendt kallade för dominans och aggression inom politiska system,191 där hat och 

förakt får växa och genomsyra beslut, handlingar och retorik. Han ser precis som Arendt faran 

i att inte lära sig av sin historia. Denna uppfattning om att ICTY inte som ensam aktör, men 

som en viktig del i att genom sitt arbete borde ha nått ut i större omfattning och förhindrat 

förnekelsen på höga politiska nivåer. Respondent E utvecklar resonemanget med att dra 

liknelsen med Montenegro192 som före kriget var en del av forna Jugoslavien, och tog del av 

och såg aggressionen och handlingarna mot Bosniakerna men inte ingrep. Han menar här att 

Montenegro inte var skyldiga till själva folkmordet, men att de tolererade det. Han synliggör 

något fundamentalt. Det som Arendt kallade för personligt och politiskt ansvar där Arendt 

menar att man som människa alltid bär ett moraliskt ansvar för andra människors situation 

och lidande. Och bör utefter sitt politiska ansvar, agera när till exempel stater begår övergrepp 
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mot individer. I det hon kallade gemenskapen och som i denna studie tolkas som stater.193 

Annan kritik som respondenterna menar är signifikant är ICTY: s hantering av Prijedor, som 

de anser utsattes för ett folkmord, men som inte dömdes och erkändes för det i tribunalen. 

Detta menar flera respondenter är ett rättsövergrepp, där faktorer som antal döda bedömts i 

stället för motivet (intent) bakom att dessa individer mördades.  

Förnekelsen av folkmordet i Srebrenica  

Förnekelse av allvarliga brott mot humanitär rätt som folkmord och andra överträdelser är inte 

bara ett övergrepp på vårt gemensamma historiska arv och utgör kränkningar av offer utan 

den banar också väg för framtida grymheter som inte hör hemma i våra moderna 

demokratier.194 Pierre Vidal- Naquet skrev, att sanningen är ”oförstörbar”195 och det är, har 

det visat sig, en sanning med modifikation, för sanningen kan beskrivas som högst förstörbar. 

Respondent B 

          Statusen på brottet är folkmord. Förnekelse är det slutliga steget för folkmord. Vi förväntade  

          oss att det skulle hända, vi har sett det förut och lärt oss genom historien. Vad vi inte väntade  

          oss var denna omskrivning av historien där vi har en entitet, Republika Srpska som begick  

          folkmord och sedan med systematisk och politisk strategi inplanterade denna revision av  

          historiska fakta. Det är ett politiskt system196 

 

Respondent B som bedriver freds- och konfliktforskning har genom sitt arbete sett 

förnekelsen i vitögat och berättar om en specifik händelse. Några representanter för den nya 

ledningen i landet startade två nya statliga kommissioner som ”åter igen” skulle undersöka 

folkmordet i Srebrenica och Sarajevo. De anställde två enligt respondent B, så kallade 

experter som kom med grupper. De omvandlade sedan allt material och kom med nya fakta 

om att det som skett i Srebrenica inte kunde klassas som ett folkmord. För att sedan 

återkomma senare med en helt annan slutsats. Och hävdade då att det hade förekommit ett 

folkmord där över 8000 personer hade avrättats: 

         Så kan du föreställa dig att det går att betala historiker för att de skall omarbeta  

          sanningen på detta systematiska sätt, där man under lång tid försöker att underminera 

          ICTY: s arbete, förneka domar och fakta.197 

 

I augusti 2013 upptäckte de bosniska myndigheterna en av de största massgravarna från 

Bosnienkriget i den lilla gruvstaden Tomašica i närheten av Prijedor.198 Utgrävningen av det 

som senare visade sig vara minst 385 i stort sett intakta kroppar, utfördes av internationella 

kommissionen för saknade personer (ICMP). Kropparna hade grävts ner 10 meter under 
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marken som idag tillhör ett stort gruvbolag.199 Respondent C berättar om kontakten som togs 

av en boende i byn som inte längre kunde sova och inte längre ville bära på informationen. 

Han pekade ut platsen. Detta innebar att över 250 människor har fraktats med bussar det är 

oklart om de var avlidna eller vid liv. För att sedan ha avrättats och noggrant har placerats i 

graven. Respondent C menar att det visar att det måste ha utförts systematiskt och planerat 

och av ett stort antal personer: 

         Det som chockar mig mest var att de lagt dem i marken, där grundvattnet går igenom leran  

         där dem ligger och ner i reservoarerna och sedan in i husen där befolkningen får sitt vatten.  

         Vattnet blev kontaminerat av liken. Och det kom in klagomål på vattnet och stanken. Detta  

         vatten har man använt i 20 år. Det kom in en anmälan från byalaget 1994, man bad kommunen  

         komma och gräva upp det för att de inte ville leva med stanken. Ingen grävde upp den för att  

         dölja ett krigsbrott200 

 

Respondent C säger att det inte spelar någon roll, om de skulle gräva upp någon framför dem, 

för att de ändå skulle neka att detta har hänt. Så det är väldigt långt från en försoning. Då kan 

man inte komma framåt, när någon förnekar fakta.  

          En del hade id handlingar på sig som att de skulle fly någonstans, dem måste ha trott att de  

          skulle kunna ta sig ut. En man hade ett dokument på sig, med namn på någon som kunde  

          ta emot honom om han kom ut ur Bosnien201 

 

Respondent E: 

         Förnekelse av folkmord är det främsta skälet till att folkmord upprepar sig, att allvarliga 

         krigsförbrytelser upprepas och att aggression upprepas. Det handlar inte bara om förnekelse 

         utan också om att inte prata om det tillräckligt. Att inte publicera nog, att inte lära sig om det  

         genom att lyssna på människor som jag och tusen andra som har upplevt det. Din uppsats  

         kommer att hamna i en osynlig länk som ingen tittar på. Den kommer att försvinna bort. Du 

         kommer få ett jobb, du kommer att glömma mig, glömma Omarska, förnekelsen, det kommer  

         att bli en del av ditt förflutna och du går vidare202 

 

Respondenterna ger här olika bilder av hur förnekelsen visar sig. Respondent B: s berättelse 

visar på det som kan tolkas som historisk revisionism,203 där hon pekar på steget från att 

förneka befintliga historiska fakta som övergår till att försöka göra en omarbetning av den, för 

att uppnå i detta fall, till största delen politiska syften. Där strategierna har övergått i något 

som hon tolkar som ett politiskt system. Genom denna omskrivning av historiska fakta kan 

det genom tolkning utifrån historisk revisionism, leda till en nyskapad tidslinje och en 

alternativ bild av historien.204 Genom detta missbruk av historien kan det påverka vår 
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acceptans och förståelse av vårt förflutna. Kanske kan respondent C:s berättelse om 

massgraven i Tomašica illustrera det slutliga stadiet av det som Arendt beskrev som total 

dominans, den sista destinationen av radikal ondska.205 För att den enligt Arendt består av 

logik och systematik. Respondent C: s slutsats är att det måste ha utförts organiserat och 

planerat. Hon uttrycker vidare att hon misstänker att armén har använt civilbefolkningen i sina 

operationer. Hon menar att förnekelsen sitter så djupt inne att befolkningen har druckit och 

gett sina barn vattnet och använt det i alla år för att bevara denna hemlighet. Att systematiskt 

använda massgravar i väpnade konflikter och krigsbrott, kan här tolkas utifrån Arendts term, 

”does not pretend that his wictim has ever existed, radical evil is unlimited.”206  

Respondent E vill belysa att det inte endast är politisk revisionism som påverkar det som han 

menar är den politiska och offentliga verkligheten i Bosnien och som motverkar landets 

förmåga till försoning. Han menar att det råder ett ointresse att ta till sig berättelser från 

överlevare i det offentliga rummet. Han problematiserar samhällets brist på strategiska planer 

kring utbildning och information kring folkmord och övergrepp från stater i väpnade 

konflikter för barn och unga. Hur retorik går före dialog, och att tillvarata människors unika 

erfarenheter, dels för att förstå och känna igen mönster på förtyck och hat när det visar sig i 

politiska och offentliga dokument och beslut. Flera respondenter har lyft den del av 

förnekelsen som rör utbildningsväsendet för barn och unga i landet. Denna kritik rör att barn i 

bosnisk muslimska skolor och barn inom Republika Srpska har olika innehåll i sin 

undervisning som rör till exempel historiska händelser i landets historia. Vilket har utvecklats 

till en omfattande debatt och har under de senaste åren nått högsta politiska nivå. 

Respondent H: 

      Den bosnisk serbiska presidenten Milorad Dodik, gick för ett par år sedan ut med ett 

       förbud. Han förbjöd att man i bosnisk serbiska skolor skulle prata om Srebrenica och  

       belägringen av Sarajevo, han förbjöd detta för barn. Därför gick den förre högre  

       representanten ut och spetsade till det 2021, med att förbjuda att hylla krigsförbrytare och att  

       det är förbjudet att förneka folkmordet i Srebrenica. Han slängde in en bomb i salen när han  

       gjorde det, och det visste han om207   

 

Denna motsättning menar respondent H som att man kunde tagit tag i långt tidigare, genom 

att säga att hur har ni förväntat er att man skall kunna gå vidare om det mest basala förnekas? 

Han klargör vidare att när detta hade hänt började genast RS att rusta upp sina styrkor med 

tyngre vapen och började hota med utbrytning i augusti 2021. Respondent H menar att 

förnekelsen är förödande och inte minst för offren som han anser aldrig får någon ro. Han gör 

liknelsen med hur vi (västvärlden) reagerar på när någon förnekar förintelsen. Detta kan 

jämföras med respondent A som påtalade att västvärlden enligt honom har en annan etiskt och 

moraliskt resonemang i diskursen om Bosnien. Respondent H gör här en viktig åtskillnad att 

det finns aktörer till exempel så medgav det Bosnien serbiska parlamentet i Banja Luka 2004, 

att det begåtts en massaker och i Belgrad kallar man det samma sak, men med det tillägget att 

                                                           
205 Michal Aharony, Hannah Arendt and the Idea of Total Domination, Holocaust and genocide studies, Volym 

24, Nummer, 2195, 2010, s. 203 
206 Ibid. 
207  Intervju respondent H, 11/4-22 
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”sådant händer i krig”208 men att det inte är fråga om folkmord. Vidare hävdade den serbiska 

premiärministern att det inte var kvinnor och barn som dödades, respondent H påpekar att det 

inte stod någonstans, och även om det hade funnits en sådan uppdelning så hade det faktumet 

inte ogiltigförklarat ett folkmord.  

Respondenternas ovanstående resonemang påvisar en starkt polariserad politisk situation i 

Bosnien. Där politisk och historisk revisionism går till roten av det politiska samhället som 

fortfarande är i återuppbyggnad efter kriget. Den underminerar och till och med hindrar 

återvändande överlevare från att återta sina hem och som vill kunna återskapa sina liv och få 

försörjning i landet209och att en relativt låg andel har återvänt. En slutsats som kan dras utifrån 

detta är att den politiska förnekelsen inom Republika Srpskas elit har tjänat sitt ändamål i 

Bosnien, då den nya verkligheten är att Bosniaker till stora delar etniskt har rensats 

permanent.210 Den politiska diskursen i Bosnien är starkt påverkad av etno-nationalistisk 

retorik211 där, en stat ett folk, är en central faktor vilket går i stark kontrast till respondent A: s 

bild av sitt hemland:  

 

          Försoning skall komma överst, den är äkta och har respekt. Där vi var en gång i tiden.  

          I Sarajevo, har vi aldrig tänkt att någon är rom, serb, muslim eller turk, de var min granne  

          och vi tänkte aldrig något annat. Det är det Bosnien som är i mig idag212 

 

Respondent C och A uttrycker i likhet med samtliga respondenter att man har levt nära 

varandra före kriget, och sätter det i relation till förnekelsen, att bli förnekad av sin nästa och 

hur det påverkar de interpersonella relationerna och landets väg mot fred och en försoning. 

Respondent C: 

           Det har hänt så mycket, och man har gjort så mycket mot sina nära och kära det är ju inte  

           ett folk långt borta. Utan vi är varandras nära och kära och detta skall vi förklara. Alla  

           vet hur det är i ett äktenskap, där man bråkar och det är svårt att hitta en väg framåt för  

           man har grävt ner sig i sina  positioner. Vi kan inte skiljas för den utvägen finns inte213  

 

 

Respondenternas bild av Bosnien som ett multietniskt land som inte byggde på etno-

nationalistiska värderingar beskrivs i likhet med respondent A, som en svår förlust av värden 

och en unik känsla av samhörighet som går utanför nationalistisk och etnisk tillhörighet som 

har gått förlorat. Där upplevelsen av att vara bosnier inte var synonymt med etnicitet, religion 

eller politisk tillhörighet. Att förnekelsen pågår från det serbiska politiska etablissemanget 

                                                           
208 Intervju, respondent H, 11/4-22 
209 Mulaj, Klejda, Genocide and the ending of war: Meaning, remembrance and denial in Srebrenica, Bosnia, 

Crime, law, and social change, 07, Volym 68, Nummer 1-2, 2017, s. 139. Enligt UNHCR har endast ca 40 % av 

de 1, 2 miljoner flyktingar som lämnade Bosnien har återvänt. De övriga 720. 000 bosnierna har stannat 

utomlands. Till exempel har staden Bratunac, förändrats helt gällande sin demografi, före kriget var den enbart 

bebodd av Bosniaker idag är folkgruppen nästan helt etniskt rensad då endast ett par hundra återvände efter 

kriget, se t. ex: Cox, John; Khoury, Amal; Minslow, Sarah, Denial: The Final Stage of Genocide, 1st Edition, 

Routledge, 2021, s. 99 
210 Ibid. 
211 Ibid.  
212 Intervju respondent A, 23/2-22 
213 Intervju respondent C, 3/3-22 
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sammantaget med att nya massgravar upptäcks, underminerar kraftigt landets 

försoningsprocess. Det har under en lång tid efter folkmordet varit en infekterad och 

djupgående politisk konflikt angående folkmordsdefinitionerna som används om Srebrenica 

vilket kan tolkas som en nationalistisk kamp som har gett en grogrund både för etno-

nationalistiska strömningar och en radikal politisk diskurs. Där den serbiska och bosnisk 

muslimska sidan är polariserade.214 Respondent H som är historiker till sin profession 

illustrerar här sin bild av det bosniska samhället idag, där den politiska diskursen i det 

offentliga rummet försvårar landets förmåga till att nå fred och rättvisa och kunna öppna för 

en samhällelig försoning.  

Respondent H:  

        En fiktiv liknelse med Tyskland och Förintelsen är inte dålig här. Anta att det är efter andra  

        världskriget och att judarna tillsammans med tyskar skall styra Tyskland. Och så finns det  

        nazister, en del av dem sitter i regeringen, och säger vi har inte gjort detta, det är inte sant.  

        Ni dödade en av oss, vi dödade en av er. Det är klart att det inte går att bygga ett land på sådana  

        grunder215 

Triumfalism 

Entiteten RS i Bosnien & Hercegovina är den första stadsliknande enhet som etablerats 

genom ett folkmord och som firar sin egen triumf och att denna handling är politiskt erkänd 

av det totalitära systemet.216 I sin identifikation av fenomenet i Bosnien, gav forskaren Hariz 

Halilovich det namnet “triumphalism.”217 Han argumenterade för att det var det elfte steget i 

Gregory Stantons218 klassificering, som bygger på teorin att om folkmord förblir ostraffat kan 

det övergå till att förövare, deras supporters och den bakomliggande politiken i stället för att 

neka till sina brott övergår till att hylla sina handlingar som kränker offer och legitimerar 

handlingen som en hjälteinsats. Det har byggts monument till minne av folkmordet, vilket 

skapar en ”hyllningskultur” som kan ses i Bosnien efter folkmordet i Srebrenica.219 Denna 

hyllningskultur beskriver respondent B enligt följande:  

         
         Det finns också ett annat problem och en ny sida av förnekelsen. Där man glorifierar  

         krigsförbrytare. De blir firade och rehabiliterade till vanliga människor och kan framträda  

         i tv och inta publika funktioner i det offentliga rummet. Det är inte bara en rehabilitering av  

         krigsförbrytare det är ännu värre. Det skapar en atmosfär av firande och hyllande av dem  

         som genomfört dessa fruktansvärda brott. Förgiftningen av den unga generationen genom  

         systematiskt förnekande och kampanjer som ständigt utförs i offentligheten220 

 

                                                           
214 Mulaj, Klejda, Genocide and the ending of war: Meaning, remembrance and denial in Srebrenica, Bosnia, 

Crime, law, and social change, 07, Volym 68, Nummer 1-2, 2017, s. 140 
215 Intervju respondent H, 11/4-22 
216 Roberts, David D, The totalitarian experiment in twentieth-century Europe: understanding the poverty of 

great politics, Routledge, 2006, s. 457 
217 Hariz Halilovich, Globalization and Genocide, A. Faraymand, ed., Global  

Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance New York: Springer, 2018 
218 Cox, John; Khoury, Amal; Minslow, Sarah, Denial: The Final Stage of Genocide, 1st Edition, Routledge, 

2021, s.100 
219 Ibid. 
220 Intervju respondent B, 25/2-22 
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Respondent B: s beskrivning av triumfalism kan tolkas som en förlängning av de svek som 

beskrivs av flera respondenter, men hon lägger en stor tonvikt på framtiden och på kommande 

generationer som växer upp med en för henne, skev och felaktig verklighetsuppfattning där de 

blir bestulna på sitt förflutna och som i förlängningen kan leda dem ut på en farlig väg mot 

hat, intolerans och aggression. Sammanfattningsvis resonerar respondent H kring möjliga 

olika sätt att tolka valet av politisk och historisk revisionism som en framkomlig väg i ett 

post-konkonfliktland. Genom att tänka sig att de flesta människor som har begått denna typ av 

brott skäms och upplever en svår enskild eller kollektiv skuld. Man vill inte veta av att detta 

har hänt och att man själv är ansvarig för det. Han menar att väldigt många som har begått så 

här grova brott har senare valt att ta sina liv. ”Men här har man bestämt sig för att förnekelse 

är den enda vägen ut ur detta, och det är väldigt tragiskt, väldigt tragiskt. För det går inte att 

gå vidare.” 221 

Tolkning av begreppen fred, rättvisa och försoning  

I studiens inledning presenterades några för studien centrala kärnbegrepp som fred, rättvisa 

och försoning och hur de tolkas och beskrivs av studiens respondenter och vad dem betyder 

för Bosnien & Hercegovina som postkonfliktland idag. Syftet med detta har varit att utifrån 

ett hermeneutiskt analysverktyg komma närmare respondenternas sätt att problematisera 

begreppen och sätta sina tolkningar av dem i relation till Bosniens situation. Att begreppen är 

personliga, komplexa, svårtydda och svåra att definiera har varit ett sätt att ”ta sig an” dem 

och utveckla förståelsen och kunskapen om dem för att bidra till nya perspektiv, nyanser och 

betydelser, och för hur dem kan realiseras i verkligheten tillsammans med i studien centrala 

begrepp som etik, moral, ondska, politik, förnekelse, makt och konflikt. 

Begreppet fred 

 

Respondent B: 

        Vi använder inte ordet fred i vår terminologi och i arbetet, utan vi använder i stället 

        hållbar fred, interkulturell dialog och tolerans. Vår mission är att vidmakthålla kulturen av  

        fred genom att ständigt påminna om vad som har hänt mellan 1992-95, och inte bara det som  

        hänt i Bosnien, varna och påpeka om nödvändigheten av att påminna, det är prevention 222 

 

Uttrycket fred har i forskningen om väpnade konflikter en central roll, att som här 

problematisera uttrycket som sådant kan innebära att man kan komma närmare hur begreppet 

kan användas i postkonfliktländer på ett mer konstruktivt sätt.  Hon uttrycker att det är 

skillnad på fred och hållbar fred. Där hållbar fred utifrån hennes perspektiv, inrymmer fler 

aspekter och upplevs som mer mångfacetterat och speglar Bosniens situation. Hon menar 

också att fred mera kan tydas som ett statiskt tillstånd, (vi har fred) som uppnås och bibehålls, 
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då det i verkligheten kan beskrivas som en dynamisk process som hela tiden utmanas och 

omvandlas av inre och yttre faktorer. 

 

Respondent C: 

      I ett land som Bosnien är inte fred för att man inte skjuter. Jag kan inte påstå att man har en  

      ordentlig fred. Man har inte en väpnad konflikt, men man har skapat en situation där man är  

      några steg, 1 eller 4 steg från att starta krig hela tiden223 

 

Respondent H: 

       Jag har nyligen uttalat mig om att jag inte tycker det är någon fred utan det är ett tillstånd,  

       utan krig. Tillstånd mellan krig och fred, det är ett tillstånd som är närmare krig än fred, det  

       skall jag verkligen erkänna. Men det är ingen fred för det sitter fortfarande tre sidor och bevakar  

       dem andra två. Det har gått från fysisk konflikt till politisk konflikt. Det är ingen fred, för det  

       är tre sidor där, och ytterligheterna vägrar leva med varandra 224 

 

Respondenterna ger här en specifik tolkning och bild av begreppet fred, som en frånvaro av 

krig. Vilket också kan beskrivas som negativ fred.225 Och hur det påverkar Bosnien. Både 

respondent H och C beskriver ett spänningsfält mellan krig och fred, där respondent H liknar 

det vid ett schackbräde, där nästa drag, kan dra in landet i en väpnad konflikt. Denna spänning 

mellan politiska grupper i landet som respondenterna beskriver som högst närvarande kan 

förstås som Societal Security Dilemma.226 Vilket i detta avseende kan betyda flera aspekter, 

det första synliggör den avståndet mellan politisk styrning och befolkningen, som 

respondenterna synliggjort tidigare i studien. För det andra har det kopplats till arvet av DPA 

och i avsnittet om politisk förnekelseretorik, när etniska grupper (etnonationalism) ständigt 

utövar påtryckningar och hot mot varandras gruppidentitet och existens, vilket har skapat 

säkerhetspolitisk osäkerhet. Enligt denna förklaringsmodell påvisar det att ett lands förmåga 

till fred och försoningsprocess involverar både samhällets politiska elit och landets 

befolkning.227  

Respondent G: 

         Vi måste kunna gå till städer som Banja Luka och just känna sig fri och säga jag  

         är bosnier, och jag är muslim och det är allt. Jag vill kunna komma till en serbisk  

         restaurang och säga att jag inte vill äta skinka kan jag få något annat, utan att servitören  

         blir arg på mig. Vi måste uppnå detta och mena att vi vill leva tillsammans.  Jag tror att  

                                                           
223 Intervju respondent C, 3/3-22 
224 Respondent H, 11/4-22 
225 Clark, Janine Natalya, From Negative to Positive Peace: The Case of Bosnia and Hercegovina, Journal of 

human rights, 11, Volym 8, Nummer 4, 2009, s. 361 
226 Kostic, Roland, Ambivalent peace: external peacebuilding, threatened identity and reconciliation in Bosnia 

and Herzegovina, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, 2007, s. 28-29. Termen 

Societal Security Dilemma, myntades första gången av Copenhagen School, som blev känt på 1990-talet, efter 

detta blev den känd som en skola för politiska och samhälleliga tankar och teorier utifrån internationella 

relationer. Några nyckelpersoner inom denna skolning är t.ex. Barry Buzan, genom sin bok, People, States and 

Fear, 2007 
227 Ibid., s. 288 
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         vi har så stora saker att förändra, men också de små sakerna som vanliga människor kan se  

         försoning och fred och det drömmer jag om. Hade jag haft för avsikt att leva i en muslimsk  

         stat, så hade jag flyttat till Saudiarabien. Men jag vill ha Bosnien och att alla skall känna  

         sig fria här 228 

 

Respondent G argumenterar för att befolkningen har en egen del och likt Arendts resonemang 

om moraliskt ansvar229 att förändra sin omvärld och att hon inte förstår varför det är ett 

bristande intresse för att kämpa för gemensamma värden. Hon understryker vidare att makten 

ligger hos folket, där hon anser att om människorna reser sig och säger det, de måste säga, så 

kan det bli möjligt med en fred i Bosnien. Här kan begreppet makt bli problematiskt då flera 

respondenter också beskriver känslan av individuell maktlöshet i förhållande till hur politisk 

makt realiseras i Bosnien. 

 

Respondent H: 

     
     Kunde man bara få bort den här retoriken med politiker som blåser upp sig och säger  

     jag är en riktig serb, jag är en riktig kroat. Eller att de trycker upp islam i ansiktet på någon  

     som inte vill se det, om man bara kunde få bort det. Den vanliga människan på gatan vet ju  

     att det handlar om överlevnad, att det handlar om att komma överens med sina grannar230 

 

I likhet med respondent G så vill respondent H framhålla att det finns fred mellan 

medborgarna på en så att säga mellanmänsklig nivå, men att denna motarbetas och hela tiden 

utmanas av det politiska etablissemanget. Respondent C delar synsättet som respondent G 

synliggör, men vill samtidigt belysa de utmaningar som det innebär. Hon menar att det hela 

tiden finns en subtil upplevelse av fara med att vara vänner där man kan uppleva, att det finns 

en känsla av, att egentligen vill du ta mitt land och jag vill ta ditt. Hon gör liknelsen att det för 

30 år sedan utkämpades ett frontkrig mellan medborgare och ställer det i relation till om detta 

skulle kunna ske idag, och vilka personliga val individer skulle göra då, och vid en 

konfliktsituation skulle man bli tvungen att välja sin sida av fronten, precis som för 30 år 

sedan. Hon uttrycker att det är en realitet att ständigt förhålla sig till i personliga relationer 

och det gör något med människor. ”Det finns en rädsla, det är svårt att ta steget och släppa det 

som har skyddat oss.”231  

Begreppet rättvisa 

Respondent H: 

         Vet du vad, rättvisa är ett ord som är ganska nära sanning, och vi lever i en tid där det  

         har blivit ett begrepp, vi får ofta höra vems rättvisa? Vems sanning? Och där har vi den  

         postmoderna teoribildningen som har skjutit tillbaka. Det som en gång började med att  

         man ifrågasatte statsmaktens självklarheter och religionens sanningar, som man med all  
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         rätt gjorde, eller könsrollernas konstruktion, allt det som stämde då, har skjutit tillbaka på 

         oss nu, genom att relativisera allting232 

 

Respondent H som är historiker, menar här att utifrån ett relativistiskt synsätt så finns det till 

slut ingen sanning, utan frågeställningen, vems sanning eller vems rättvisa. Han menar att det 

alltid finns en sanning att förhålla sig till och den måste utgöra ett fundament men att det finns 

olika versioner av den men att det därmed inte innebär att det finns flera sanningar. Utgår man 

ifrån en postmodernistisk relativistisk tolkning av sanning och rättvisa menar respondent H att 

den blir omöjlig att hantera i rättsliga processer. Vilket man har sett efter tribunalens arbete i 

Bosnien och den efterföljande försoningsprocessen. Han problematiserar vidare begreppet 

Kålsuparteorin som han menar har fått en ledande roll i diskursen framförallt gällande kriget i 

forna Jugoslavien att det är krig där det inte finns någon förövare eller offer för att parterna 

delar en gemensam skuld i en konflikt eller krigshandling. Han menar att det sällan ser ut så i 

rättsfall eller i allvarliga brott mot humanitär rätt och att den sortens argumentation blir 

förödande och att det är ett sätt att komma från allvarliga frågeställningar och ett undvikande 

av rättvisa.  

Nedan följer respondent C: s beskrivning av rättvisa som begrepp i ljuset av ett relativistiskt 

synsätt:  

     Rättvisa för vem? Vems Rättvisa? Det är komplicerat. Enligt vår population har det skett  

     en stor rensning. Och bara ett par små barn överlevde i en hel by, där det bodde 600 personer.  

     Men det pratas inte om det för dem är döda, för de var inte serber. Det beror på vart du är ifrån.  

     Man har olika upplevelser av vad som hände. Men judarna kommer de in i historieböckerna?  

     Vem talar för dem? Deras dokument har bränts. Man har förstört deras historia. Romerna är borta. 

     Kroaterna är borta233 

 

Respondent H och C visar med sina exempel och resonemang hur detta blir en relativistisk 

rävsax, då den omöjliggör att komma framåt mot fred, rättvisa och försoning, då argument 

och analys av konfliktsituationen istället fastnar i en skuldretorik med en avsaknad av dialog 

för att hitta konstruktiva lösningar och nå en försoning. 

Begreppet försoning 

Försoning synliggör konflikten mellan dåtid och nutid. Den angriper inte bara samhällets 

styrande funktioner utan berör det mest privata och personliga inom oss, och hur människan 

utformar strategier att leva tillsammans i ett postkonfliktland efter att fasansfulla grymheter 

har ägt rum.234 Att hantera när förövaren är en utav oss och bland oss och hur vägen framåt 

skall utformas. Följande resonemang illustrerar hur respondent B beskriver försoning ur 
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hennes organisations perspektiv, men det visar också på komplexiteten med ett lands 

övergångsrättvisa235 från inbördeskrig till en enad stat. 

       Jag har ingen rätt att tala för ett offer, eller en överlevare, att nu skall du försonas. Vi har 

       också en specifik historia och kontext, man kan inte använda en cockie cutter approach 236 

       över Afrika och säga, titta här är Rwanda, dem har försonats och sitter nu förövare och offer  

       vid samma bord och har bestämt sig för att gå vidare och allt är förlåtet. Det är inte så på  

       Balkan, vi har en lång historia och specifika problem237 

 

Respondent B problematiserar försoning som koncept och begrepp som hon anser behöver 

omvärderas utifrån det postkonfliktsamhälle som Bosnien formats till idag. Där hon inte ser 

att det fortfarande är fruktbart för Bosnien. Hon menar att det i hennes organisation, inom 

freds- och konfliktforskning, finns en officiell ståndpunkt att det inte går att uppnå försoning 

om inte flera grundläggande aspekter har blivit tillgodosedda. Utifrån detta resonemang kan 

den teoretiska modellen av försoning här vara användbar då den synliggör flera relevanta 

aspekter. Dels hur stater ”hanterar sitt förflutna” och att valet av modell måste anpassas till 

landets specifika historia och förutsättningar.238  

Hon menar att man bör förhålla sig kritiskt till att göra jämförelser med till exempel Rwanda, 

som också gått igenom ett folkmord, men har stora politiska, legala och strukturella skillnader 

och har således olika sätt att hantera krigsförbrytelser och strategier att nå försoning. Hon ger 

ett exempel på ett av kärnbegreppen inom försoningsteorin som är förmågan till 

gottgörelse.239 Hon nämner till exempel omöjligheten för dem som utsattes för sexuella 

övergrepp under kriget att få ersättning. För att det inte finns några statliga fonder eller 

stiftelser som offer kunde vända sig till, vilket inte bör saknas i en nation som befinner sig 

inom processen för övergångsrättvisa.  

  

                                                           
235 Här avses begreppet: transitional justice, som den process som ett land genomgår som ett svar på grova 

kränkningar mot mänskliga rättigheter eller övergrepp i konflikter. Där är t.ex. är politiska reformer och olika 

former av upprättelsemetoder 
236 Uttrycket avser i detta sammanhang att man alltid använder samma modell eller metod utan att ta hänsyn till 

individuella eller kontextuella skillnader avseende det man skall utföra eller lösa 
237 Respondent B, 25/2-22 
238 Tutu, Archbishop Desmond, No Future Without Forgiveness, New perspectives quarterly, Volym 16, 

Nummer 5, 1999, s. 29 
239 Radzic, Linda, Murphy, Coleen, Reconciliation, Stanford Encyclopedia of Philosophy Stanford University, 

Stanford, CA 94305, 2015, s. 22 
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Kapitel 5. Avslutning och diskussion  
Bosnien & Hercegovina har som postkonfliktland genomgått stora utmaningar under åren som 

passerat sedan Bosnienkriget mellan 1992-1995. Landet gick från att vara ett mångkulturellt 

land med en lång historia av gemenskap mellan olika etniciteter, religioner och traditioner, till 

ett blodigt inbördeskrig. Med etnisk rensning och till sist folkmordet i Srebrenica. 

Utmaningarna som landet stått inför är komplexa och spänner över politiska, etniska, 

samhälleliga och individuella kontexter. Forskningen har under åren varit omfattande och har 

kretsat kring landets förmåga att genomgå den process som övergångsrättvisa innebär och att 

bygga en stabil demokrati och kunna uppnå fred, rättvisa och försoning. För att undersöka hur 

denna process påverkar och yttrar sig i landet idag har studien som syfte att undersöka hur 

verksamma inom freds- och konfliktforskning, historisk forskning, Minnescentrum och inom 

civilsamhället i Sverige, Bosnien och Nederländerna, beskriver den politiska revisionismens 

konsekvenser för landet. Vidare hur landet hanterat den totalitära dominansen, överträdelserna 

och avhumaniseringen mot bosniska muslimer som realiserades under folkmordet i 

Srebrenica, hur försoning förstås och beskrivs och hur den skall kunna bli möjlig i landet idag. 

För att besvara frågorna, utgick studien från följande frågeställningar: 

 Hur beskriver och tolkar respondenterna signifikanta historiska händelser som 

Daytonavtalet, ”safe areas”, rättprocesserna och dess betydelse för landet idag? 

 Hur beskriver och tolkar respondenterna förnekelsen av folkmordet och dess 

konsekvenser för landets förmåga att uppnå fred, rättvisa och försoning? 

Daytonavtalet  

Enligt både forskning och studiens respondenter hade avtalet främst två huvudsakliga syften 

det första var att avsluta konflikten, det andra var att genom politiska vägar uppnå fred och 

försoning. Dessa mål visade sig skulle bli mycket svårt att realisera och 27 år senare det ett av 

Bosnien & Hercegovinas främsta hinder för fred, politisk stabilitet och försoning. Det är 

upphov till ständiga politiska kriser som kan resultera i nya väpnade konflikter, hur kunde det 

hända? Respondenterna framhåller att avtalet från start ärvde starka politiska motsättningar. 

Detta främst på grund av att landet delades i två entiteter, Republika Srpska och BiH. Denna 

delning innebar landvinningar, som respondenterna anser är dolda vinster, då områdena 

intagits genom ett rättsligt fastslaget folkmord. Vid dess etablering återställde den inte 

förlorad moral efter grova överträdelser av humanitär rätt. Detta innebär en tolkning av att 

avtalet saknar moralisk, etiskt och politisk rättvisa och brist på empatisk dignitet. DPA: s 

uppdelning av entiteter innebär enligt respondenterna en politisk polarisering, antagonistisk 

retorik och fientlighet. Den har också gett upphov till etnonationalistiska strömningar och 

exkludering av minoriteter. Vilket starkt motverkar landets förmåga till fred och försoning. 

Respondenterna liknar avtalet vid en ”frys” som frusit in Bosnien i den politiska situation som 

rådde 1995 och förhindrar landet att modifiera avtalet vilket utgör stora hinder och svårigheter 

för landets demokratiska och politiska utveckling.  

Det är här viktigt att framhålla att respondenterna är ambivalenta gällande vilka brister i 

avtalet som är särskilt graverande för Bosnien idag där olika företeelser värderas och upplevs 

olika. Dock råder en koncensus hos respondenterna att de initiala målen som sattes gällande 
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att bidra till politisk stabilitet, etnisk rättvisa och försoning har blivit ett fundamentalt 

misslyckande. Ett annat viktigt resultat är att relativt lite fokus har lagts på hur det politiska 

klimatet påverkar på det interpersonella planet det vill säga hur det politiska avståndet mellan 

politik och landets befolkning påverkar landets förmåga till fred, rättvisa och försoning. Och 

att fred och försoning som begrepp har högst personliga och privata betydelser bortom 

kvantitativa resultat och politisk tillhörighet. Och kräver en mer omfattande forskning om 

dess samband med landets förmåga till fred och försoning. Varpå denna studie 

förhoppningsvis kan bli ett komplement.  

FN:s resolution 819, Safe Area  

Civilas behov av skydd i väpnade konflikter är fortsatt högt och som en konsekvens av detta 

har stater och fredsbevarande organisationer konstruerat skyddade zoner. Detta grundar sig på 

det gemensamma ställningstagandet ”responsibility to protect”. Idag framgår av aktuell 

forskning att det inte råder koncensus gällande terminologin kring begreppet skyddade zoner, 

vilket innebar att definitionen och användandet av den skyddade zonen i Srebrenica var oklar. 

En ytterligare oklarhet rör definitionen av ”target group” som här avser vem eller vilka som 

skall skyddas inom den skyddade zonen. När Srebrenica föll blev dessa individer i praktiken, 

för att använda Arendt terminologier avhumaniserade, avtagna på sitt värde och blev statslösa 

och rättslösa, vilket innebar en dubbel sårbarhet.240 Samtliga respondenter är eniga om att det 

var både var en moralisk och en etisk kollaps. Flera av respondenterna kallar den skyddade 

zonen för ett ”dubbelt misslyckande” då inte civila kunde skyddas och det kunde genomföras 

ett folkmord på över 8000 personer. Det slutsatser och resultat som kan utläsas av händelserna 

den 11 juli 95, är att den Bosnien serbiska armen bär ansvaret för att folkmordet genomfördes 

men att NATO staterna och FN som fredsbevarande aktör har ett ansvar i att folkmordet 

kunde genomföras i en zon som stod under internationellt beskydd. Vidare fanns det en etisk 

och moralisk konflikt gällande prioriteringen av skydd av civila kontra soldaters liv, vilket har 

skapat en känsla av svek, som respondenterna tolkar som cynism och kapitulation för en som, 

Arendt definierade som en tyrannisk regim.241 Och att Bosniakerna offrades till förmån för 

NATO medlemmarnas egna intressen. Detta har resulterat i misstro på det internationella 

samfundet, och påverkar Bosniens internationella relationer och motverkar kraftigt landets 

möjligheter till fredsbyggande och försoningsprocess. Det kan också utläsas en brist i tidigare 

forskning kring förståelsen av vilken betydelse misstroende och bristande tillit efter kollapser 

vid väpnade konflikter har för försoningsprocesser och i detta fall hur det påverkar Bosniens 

förmåga till försoning.  

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) 

Idag anses tribunaler vara ett effektivt verktyg att återställa rättvisa och bana väg för 

försoning i ett land som genomgått grova krigsförbrytelser. De mål som respondenterna och 

forskningen främst framhåller som uppnådda är att ha ställt höga militära ledare inför rätta, 

samlat och dokumenterat historiska fakta och utvecklat internationell rätt. Gällande ICTY: s 

                                                           
240 Aharony, Michals, Hannah Arendt and the Idea of Total Domination, Holocaust and genocide studies, Volym 

24, Nummer 2195, 2010, s. 198 
241 Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, Harcourt, New York, 1951, s. 464 
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förmåga att bidra till försoning skiljer det sig mellan respondenterna på flera betydande 

punkter. Vissa framhåller värdet av erkännande och legalitet medan andra hade velat se längre 

straff. Ett av studiens viktigaste resultat är frågeställningen om en internationell tribunal som 

rättverktyg var den rätta vägen för Bosnien för att bidra till försoning. Denna frågeställning 

ställs i relation till sanningskommission som modell för att hantera så allvarliga brott som 

folkmord. Där en sanningskommission kan leda till försoning genom att just sanningen har 

fått en mer betydande roll i stället för straff. Dock är denna slutsats inte entydig, då några 

respondenter framhåller värdet av politiskt klimat för att detta skulle kunna realiseras och att 

jämförelser mellan länder med fundamentalt olika historia och kontexter inte är fruktbart vid 

valet av rättsverktyg. Den främsta kritiken mot ICTY: s faktiska resultat rör att nå ut till 

allmänheten både nationellt och internationellt med information av vad som uppnåtts, 

händelseförlopp och konsekvenser. Andra bristande resultat som lyfts har rört att bemöta den 

omfattande förnekelsen och ifrågasättande av tribunalens legitimitet.  

Förnekelsen av folkmordet i Srebrenica 

I Studiens resultat råder en bred konsensus mellan forskningen och respondenterna gällande 

revisionismens utbredning i Bosnien men också i de närmsta grannländerna. Dock skiljer sig 

resultaten på några specifika punkter. Den tidigare forskningen har främst fokuserat på dess 

betydelse för återvändande bosnier, politiskt retorik, strukturell försoning och underminering 

av ICTY: s legitimitet. Vilket innebär att mindre fokus har legat på aktörer inom 

civilsamhället och forskningen och på deras beskrivningar av revisionismens konsekvenser 

för Bosnien & Hercegovina som stat men också som ett land med medborgare som sida vid 

sida försöker återskapa sina liv. Ett resultat som kan vara av betydelse är att den 

interpersonella försoningen har kommit längre än den politiska vilket leder till svårigheter i 

återuppbyggnad av ett postkonfliktland vilket är ett perspektiv som denna studie skulle kunna 

bidra med. Revisionismen utgör enligt studiens resultat det största hindret för försoning i 

Bosnien idag. Respondenterna ger olika bilder av hur den tar sig i uttryck men den har 

huvudsakligen två huvudgrenar, den politiska och den historiska. Den historiska 

revisionismen spänner över ett brett fält som förnekande av historiska fakta till rena 

omskrivningar av den, för att uppnå politiska och retoriska syften. Den politiska 

revisionismen visar sig i form av en systematisk och strukturell förnekelseretorik som till 

exempel vägran av att acceptera bevis, vilket också kan tolkas som att undvika ett erkännande 

för att ett folkmord har begåtts i Srebrenica. En annan form av förnekelse är att diskutera 

antalet offer eller helt ifrågasätta att kriterierna är uppfyllda. Detta beskrivs som förödande 

för rättvisa, landets demokratiska system och för upprättelse för offer och överlevare. 

Respondenterna beskriver triumfalism och revisionism som det allvarligaste hotet mot landets 

demokrati, övergångsrättvisa och omöjliggör en försoning på lång och kort sikt. De är starkt 

kritiska mot omvärldens passivitet och lyfter det kollektiva ansvaret för att ge offer 

upprättelse, lära av historien och inte tillåta ledare på den politiska arenan som öppet förnekar 

grova krigsbrott och därmed bidar till fortsatta kränkningar av mänskliga rättigheter.  
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Kapitel 6. En väg framåt & rekommendationer till framtida forskning 
 

Under studiens gång har flera viktiga och intressanta frågeställningar kommit upp som här 

föreslås för vidare forskning. Den första är sanningskommissioner, och den som etablerades i 

Sydafrika nådde mycket goda resultat, även om det naturligtvis fortfarande finns vissa 

spänningar. Medan ICTY inte har nått samma resultat i Bosnien. Som det framkommit i 

studien så har dessa länder fundamentalt olika kontexter, och att använda sig av en cockie 

cutter approach är sällan en framkomlig väg, dock kan det öppna för intressanta lärdomar och 

frågeställningar.  

Vilka förutsättningar skall ett land ha för att kunna använda sig av sanningskommissioner 

kontra tribunaler vid övergångsrättvisa efter grova krigsbrott och överträdelser på mänskliga 

rättigheter? Kan man genom forskning hitta mönster och signifikanta ingredienser hos länder 

som kan bli användbara för att utveckla adekvata metoder. Vidare har ett relativistiskt synsätt 

på begreppen rättvisa och sanning visat sig spela en stor roll vid väpnade konflikter och vid 

rättskipning. Och det kan här tolkas som att det många gånger har lett till en relativistisk 

rävsax, det vill säga att parterna hamnar i en fälla av polemik om en skuldfråga och att det vid 

ett relativistisk tänkande inte går att urskilja förövare från offer och svårigheter att identifiera 

en sanning att acceptera, och som för processen framåt. Hur kan relativistiska synsätt 

användas på ett konstruktivt sätt i relation till sanning och rättvisa i rättsliga processer?  

Den relativistiska teorin och dess användning är en central fråga inom mänskliga rättigheter, 

där sanning och rättvisa blir tolkningar, anpassningar och värderingar. Detta är en styrka men 

också dess främsta fiende, när vi inte längre kan urskilja konturerna av politisk ondska och 

strukturell dominans.  

Vidare har värdet av kunskap om interpersonella relationer mellan individer i ett 

postkonfliktland i förhållande till försoning under studien visat sig tydligt. Och att mer 

kunskap behövs om hur avståndet mellan politiska system och medborgare skall kunna 

minskas, för att främja länders försoningsprocesser och därmed få en större förståelse för hur 

hållbar fred och rättvisa kan uppnås. 

Utifrån ovanstående har studien haft som främsta mål att synliggöra berättelser, erfarenheter, 

och tolkningar ur ett närmare perspektiv, om ett lands väg genom grymheter mot en ljusare 

framtid och förhoppningsvis kan den bidra till en djupare förståelse för folkmord, tribunaler, 

försoning och väpnade konflikter i förhållande till mänskliga rättigheter.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide SWE 

Intervjufrågor  

Del 1.  

Fråga 1.  

Daytonavtalet- The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and 

Herzegovina, 1995, Dayton, Ohio United States 

 Hur skulle du beskriva din på syn på Daytonavtalet idag? Har den 

förändrats över tid? 

 Hur skulle du beskriva och resonera om hur Daytonavtalet har påverkat 

Bosnien och Hercegovinas återuppbyggnadsförmåga i relation till 

följande begrepp: 

 

1. Fred 

2. Försoning 

3. Rättvisa 

 

Fråga 2. 

FN: s resolution 819 och etableringen av ”safe area” i Srebrenica beskrivs inom 

forskningen och i analyser av konflikten som en säkerhetspolitisk kollaps, som 

möjliggjorde ett folkmord och att alvarliga brott mot mänskliga rättigheter mot 

civila, inom ett område som säkrats av FN, en så kallad ”safe area” kunde begås 

 Hur ser du på begreppet ”safe area” i relation till att folkmordet kunde 

genomföras? 

 Hur skulle du beskriva FN:s resolution 819 och de konsekvenser som det 

senare fick för folkmordet i Srebrenica? 

Del 2.  

ICTY- International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, har efter 

domarna fått utstå mycket kritik bland annat för att inte ha kunnat påverka den 

omfattande förnekelse att det har begåtts ett folkmord i Srebrenica 1995, som 
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idag är framträdande inom flera diskurser och inom internationella politiska 

strömningar 

Fråga 1.  

Hur ser du på ICTY: s förmåga att medverka/bidra till fred, försoning och 

rättvisa i landet?  

Delar du någon av den kritik som lagts fram mot ICTY i relation till att hantera 

förnekelsen av folkmordet? Beskriv i så fall på vilket sätt? 

Fråga 2. 

Idag talar forskningen om en ”Culture of Denial” gällande folkmordet i 

Srebrenica, och det är och har varit föremål för debatt och bred forskning inom 

flera discipliner ända sedan krigsslutet 1995. Konsekvenserna av förnekelsen 

beskrivs som påtaglig på flera nivåer i samhället. 

Del 3. 

Förnekelse (Denial) 

Fråga 1.  

 Vad innebär begreppet för dig i relation till Bosnien och Hercegovinas 

återuppbyggnadsprocess efter folkmordet i Srebrenica 1995? 

 

Fred (Peace) 

Fråga 2. 

 Vad innebär begreppet för dig i relation till Bosnien och Hercegovinas 

återuppbyggnadsprocess? 

 

Försoning (Reconciliation)  

Fråga 3.  

 Vad innebär begreppet för dig i relation till Bosnien och Hercegovinas 

återuppbyggnadsprocess?  
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Rättvisa (Justice) 

 

Fråga 4.  

 Vad innebär begreppet för dig i förhållande till Bosnien och Hercegovinas 

återuppbyggnadsprocess? Hur skulle du så här i slutet av intervjun fritt 

beskriva din tolkning av dessa tre centrala begrepp:  

 

1. Fred  

2. Rättvisa 

3. Försoning  
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Bilaga 2. Intervjuguide ENG 

Intervjufrågor  

Del 1. 

Interview questions  

Part 1.  

Question 1.  

Dayton Agreement- The General Framework Agreement for Peace in Bosnia 

and Herzegovina, 1995, Dayton, Ohio United States 

 How would you describe your view of the Dayton Agreement today? Has 

it changed over time? 

 How would you describe and discuss how the Dayton Agreement has 

affected Bosnia and Herzegovina's reconstruction capacity in relation to 

the following concepts: 

1. Peace 

2. Reconciliation 

3. Justice 

 

Question 2. 

UN Resolution 819 and the establishment of the ”safe area” in Srebrenica are 

described in research and in analyses of the conflict as a ”security policy 

collapse”, which enabled genocide and that serious human rights violations 

against civilians, in an area could be commited 

 

 How do you see the concept of "safe area" in relation to the 

implementation of the genocide? 

 How would you describe UN Resolution 819 and the consequences of the 

later events in the Srebrenica genocide? 
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Part 2.  

The ICTY- International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, has 

suffered a lot of criticism, among other things, for not being able to limit the 

widespread denial that there has been a genocide in Srebrenica in 1995, which 

today is prominent in several international discourses and in political debate 

Question 1.  

 

How do you see the ICTY's ability to contribute to peace, reconciliation and 

justice in the country?  

Do you share any of the criticisms put against the ICTY in relation to dealing 

with the denial of the genocide? If so, in what way? 

 

Question 2. 

Today, the research talks about a "Culture of Denial" regarding the genocide in 

Srebrenica, and it is and has been the subject of a wide debate and broad 

research in several disciplines ever since the end of the war in 1995. The 

consequences of the denial are described as tangible on several levels in society 

 

Part 3. 

Denial 

Question 1.  

 What does the term mean to you in relation to Bosnia and Herzegovina's 

reconstruction process after the genocide in Srebrenica in 1995? 

 

Peace  

Question 2. 

 What does the term mean to you in relation to Bosnia and Herzegovina's 

reconstruction process? 
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Reconciliation  

Question 3.  

 What does the term mean to you in relation to Bosnia and Herzegovina's 

reconstruction process? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


