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Abstract 

Bosnia-Herzegovina’s road towards the EU. 

This thesis enters the debate on Bosnia and the European Union and focuses on Bosnian path towards 

the EU. The thesis asks the following questions: What kind of complications dose Bosnia meet on its 

way to the EU, and in what way would an EU membership solve the problems in the country?  

Furthermore, following working questions have are developed as a guide to the analysis: In what way, 

has the increasing nationalism and religious consciousness, affected the way towards the EU and to 

what extent does the country fulfill the Copenhagen criteria?  

Since the end of the civil war in 1995, Bosnia has received enormous sums in aid from the European 

Union aimed at democratic, economic, social and political rebuilding with the end-goal of accession. 

However, the results have not been as expected and there has been little real success in reforming the 

country to fit the Copenhagen criteria for accession. 

As a theoretical basis the thesis draws on nationalism theories, democracy theories and the thesis about 

Clash of Civilization. Furthermore, the theoretical material is used to analyze the empirical data, and in 

this way try’s to find answers to the research question. The nationalism theories and the Clash of 

Civilization are used to discuss the complicated historical background of the country, and to analyze 

the role of nationalism and religion. Whereas, democracy theories are used to discuss and analyze the 

postwar period in order to find out, in what way the country lives up to EU criteria’s. Furthermore, the 

thesis discusses the conditions for liberal democracy in Bosnia by looking into a number of variables, 

formulated by the democracy scholars. 

The thesis finds out that Bosnian history has played a huge role in the development of its people’s 

identity, where religion and ethnicity have been the most important factors in this process. 

Furthermore, the thesis finds out that different international actors have also influenced the country, 

and are in many ways responsible for the negative development, which the EU in the modern time has 

tried to solve.  

The thesis concludes that the EU is the only solution to the Bosnian problems, because if the EU turns 

its’ back on Bosnia, the country will not survive. 
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Bosnien-Hercegovinas vej mod EU 

 

1. Indledning: 

Balkan - Europas urolige hjørne – som er et virvar af folkeslag med forskellige sprog, kulturer og 

religiøse tilhørsforhold, der er vævet sammen på kryds og tværs, står på spring for at komme med i EU. 

Især efter at Kroatiens medlemskab blev en realitet, håber de andre tidligere jugoslaviske lande, at det 

snart også bliver deres tur.  

Men virkeligheden er en anden. Især når det gælder Bosnien-Hercegovina (herefter Bosnien), ser det 

sort ud, da landet i lang tid har siddet fast i politisk og økonomisk kaos, og intet tyder på, at det bliver 

bedre i fremtiden. Især i 2008 – efter at EU-Kommissionen kom med sin årlige tilstandsrapport for 

situationen i de lande, der søger optagelse i EU - fik Bosnien i den grad en tommelfinger nedad. Der 

blev rettet hård kritik mod forholdene i landet, især på grund af den stigende nationalisme, der igen er 

blusset op blandt landets politikere.  

Samtidig er de etniske problemer aldrig forsvundet, og det lader til at befolkningen i det hele taget har 

mistet håbet om en bedre fremtid. Det vireker som om, at problemerne i Bosnien er for store og næsten 

for uoverskuelige for det internationale samfund, der har til opgave, sammen med den bosniske elite, at 

skabe en stabil fremtid for det lille land. 

Da den blodige krig blandt de etniske grupper endte med Dayton fredsaftalen, bragte den rigtigt nok 

fred til landet, men desværre ikke stabilitet, og selv den dag i dag kan de ledende politikere ikke blive 

enige om en fælles fremtid for landet. Langt størstedelen af politikerne i Bosnien, gør ikke store forsøg 

på at mindske de etniske spændinger blandt landets forskellige folkeslag, men bestræber sig snarere 

tværtimod på at holde dem ved lige og udnytte dem til egne politiske fordele.  

Endvidere er det politiske system i Bosnien, et af verdens mest komplicerede. Som følge af Dayton-

aftalen har Bosnien endnu den dag i dag fem præsidenter, fire vicepræsidenter, 13 premierministre, 147 

ministre og 700 parlamentsmedlemmer for en befolkning på lidt under fire millioner. Et politisk 
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system, der er helt dysfunktionelt og korrupt, etnisk styret, en økonomi, der er i bund, og en splittet 

befolkning, der har mistet håbet, gør Bosnien til det værst stillede og fattigste land i Europa.  

Samtidig er Bosnien et land, der gennem hele sin historie har været udsat for erobringer, delinger, 

etniske spændinger, had, korruption og konflikter. Dog var der også en tid, hvor det var et multietnisk 

samfund med fred og plads til alle, hvor kirker, moskéer og synagoger lå lige ved siden af hinanden, og 

hvor man giftede sig på tværs af religioner. Men virkeligheden er en anden nu om dage. De forskellige 

etniske grupper kæmper hver deres sag; især den serbiske befolkning ønsker egen stat.  

Igen har nationalismen, religionen, og forskelle i den bosniske befolkning fået en stigende betydning, 

hvilket har hæmmet landets udvikling, til trods for massiv hjælp fra det internationale samfund. 

Drømme, myter og forskelle ligger dybt i folket, og en følelse af ”os” og ”dem” er en del af hverdagen. 

Dermed er det store spørgsmål, hvordan man løser disse problemer og bringer Bosnien tættere på det 

europæiske fællesskab? Kan Bosnien overhovedet overleve sin egen krise, eller kommer der i 

fremtiden endnu flere konflikter af samme slags, som vi så efter Jugoslaviens opløsning. Disse 

spørgsmål forbliver ubesvarede. 

Men trods interne forskelle og problemer er landet en potentiel kandidat til EU-optagelse, og selvom 

Bosnien har haft EU-medlemskab som mål i lang tid nu, er EU ikke klar til at optage Bosnien, da 

landet har svært ved at leve op til EU’s optagelseskriterier og samtidig kæmper med problemer, som 

EU anser for værende for store.  

Derfor har EU også for nyligt udtalt, at Bosnien skal arbejde meget hårdt, hvis et medlemskab 

overhovedet skal komme på tale. Andre frygter, at hvis EU vender landet ryggen, opstår der igen 

mulighed for krig, og blandt andet har USA’s udenrigsminister, Hillary Clinton, udtalt at, et EU-

medlemskab er den bedste og måske den eneste måde at få skabt langsigtet stabilitet i Bosnien. Men 

endnu er det uvist, hvilken fremtid, der venter Bosnien. Er det et EU- medlemskab? Eller er det mere 

kaos og ustabilitet? 

Denne opgave har til formål at belyse, hvorvidt det er muligt, at et EU-medlemskab kan blive en 

realitet, samt hvilke udfordringer landet kan opleve på sin vej mod europæisk integration. Samtidig 
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analyseres de etniske forskelle internt i landet og mulighederne for at skabe stabilitet og sammenhold 

blandt folket og eliten. 

 

På baggrund af den ovennævnte introduktion er følgende problemformulering opstillet: 

 

1.1 Problemformulering: 

Hvilke barrierer er der for Bosniens optagelse i EU, og i hvilket omfang vil et EU- medlemskab løse 

problemerne i Bosnien? 

For at finde svar på problemformuleringen stilles følgende underspørgsmål: 

Hvilken betydning har den stigende nationalisme og den øgede religionsbevidsthed for landets 

optagelse i EU?  

I hvilken grad opfylder Bosnien de politiske københavnskriterier?  

 

1.2 Metode: 

Hensigten med dette speciale er at redegøre for, samt analysere, hvilke faktorer, der har været med til at 

gøre Bosnien til Europas mest indviklede land og dermed vurdere, hvilke konsekvenser disse har haft 

og stadig har for landets optagelse i EU.  

Til at besvare disse spørgsmål inddrages Adrian Hastings, Antony. D. Smith, Hans Kohn, Samuel 

Huntington, samt Robert Dahl og Jørgen Møller & Svend Skaaning som teoretisk materiale.  

Teorierne vil blive brugt i specialet til analysen af empirien og på denne måde belyse, hvilken rolle 

nationalisme og religion har spillet for udviklingen i landet. Konkluderende vil teorierne være med til 

at belyse, hvorvidt et EU-medlemskab overhovedet kan komme på tale for det lille land. 

 

Specialet bygger på kvalitativ metode af allerede offentligt tilgængeligt materiale. Dog bruges 

kvantitative data også i form af forskellige rapporter. I min litteratursøgning har jeg gjort brug af mine 

fremmedsprog og inddraget artikler fra både nationale og internationale medier. Der har dog været en 
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naturlig afgrænsning til dansk og engelsksprogede medier, men samtidig har jeg også søgt viden i de 

bosniske medier (dog med forsigtighed, grundet etnisk opdeling af mediesektoren). Én af 

hovedkilderne har været det danske ”MagasinetrØst”, der bringer nyheder fra hele Balkan, Information, 

samt bøger fra forskellige forskere inden for Balkanstudier og EU.  

De kvalitative og kvantitative data, der bliver benyttet i analysen, fungerer som midler til at understøtte 

de konklusioner, der bliver draget.  

Nationalismeteoriernes funktion i specialet er, at søge svar på hvilken rolle nationalisme og religion, 

gennem tiden har spillet i forhold udvikling af den bosniske befolkning, og til at belyse hvilke 

problemer disse har skabt. Huntington tese bruges til at belyse konsekvenserne af disse. Udover bruges 

demokratiteorierne til at analysere, hvorvidt de ovennævnte faktorer hindrer vejen mod europæisk 

integration. 

 

Specialet er endvidere delt i fire. Den første del omhandler introduktion til de forskellige teorier og en 

diskussion om, hvorledes disse vil blive brugt på fokuslandet, Bosnien. Den anden del vil være opdelt i 

tre historiske perioder i søgen efter svar på det første arbejdsspørgsmål vedrørende nationalisme og 

religion.  

Den tredje del omhandler det andet arbejdsspørgsmål, hvor det empiriske materiale vil blive analyseret 

ved hjælp af demokratiteorierne i forsøg på at finde ud af hvorledes landet opfylder de krav EU stiller, 

og samtidig bruges Huntington også her til at belyse de barrierer, der eventuelt forekommer. 

Specialets sidste del vil omhandle en diskussion af fund fra de øvrige dele, og afslutningsvis vil en 

konklusion være formuleret. 

  

1.3 Afgrænsning: 

Selve problemformuleringen ligger op til de emner der bliver berørt i specialet. Derfor ligger fokus 

også for det meste på de politiske og kulturelle aspekter af emnet. Det økonomiske aspekt vil jeg, på 

grund af nødvendighed og på grund af københavnskriterierne, komme ind på, men dette vil ikke være 

hovedfokus, det samme gør sig gældende for den sikkerhedsmæssige situation, og ligeledes med 

minoritetsbefolkningen. Derudover afgrænser jeg mig også fra det tredje kriterium i 
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københavnskriterierne (acquis communautaire). Dette gør jeg, fordi Bosnien i høj grad kæmper med 

både det politiske og det økonomiske kriterium, og fordi et medlemskab synes at ligge langt ude i 

fremtiden. 

Derudover er fokus udelukkende på den bosniske befolkning internt, selvom det generelt kunne være 

spændende at inddrage både Serbien og Kroatien, da disse lande i den grad har haft indflydelse på det 

bosniske samfund, men grundet landets kompleksitet og specialets omfang har dette ikke været en 

mulighed. 

 

DEL 1: Teori afsnit: 

 

2. Nationalismeteorierne - introduktion:  

Inden for nationalitetsforskning er der overordnet tre forskellige teoretiske tilgange til fænomener som 

nation, national identitet, nationalisme og nationalstat, der har haft afgørende betydning for 

bestemmelsen af dem og for synet på deres historiske udvikling og deres indbyrdes forhold.  

Det store spørgsmål inden for nationalitetsforskningen har været, hvorvidt der eksisterer nationer forud 

for nationalisme og nationalstater, eller om nationer og nationale identiteter først bliver skabt i Europa 

med nationalstatens opståen i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet som en 

konsekvens af nationalistiske strømninger.   

Den første tilgang er den modernistiske/konstruktivistiske tilgang, der opfatter nationer og national 

identitet som moderne fænomener og ideologiske konstruktioner, affødt af nye samfundsformer og 

nationalstatens opståen i kølvandet på Den franske Revolution og Napoleonskrigene (Smith.2003:67-

72). Her bruges Hans Kohn. 

Den anden er den essentialistiske tilgang, hvor der i dette speciale vil være fokus på Adrian Hastings 

bog The Construction of Nationhood. Den essentialistiske tilgang er relevant, da den sporer 

nationalisme længere tilbage i tiden end konstruktivisterne gør.  
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Den sidste tilgang er den ethosymbolske tilgang, hvor der vil blive fokuseret på forskere som Anthony 

D. Smith. Tilgangen er også relevant, da den hævder, at selvom den moderne nationalstat i høj grad er 

produkt af Den franske Revolution, så bygger de på forudgående etniske fællesskaber, og er altså ikke 

kun rene politiske opfindelser eller konstruktioner, skabt af eliten fra oven i den moderne tid. 

Yderligere, er Hastings og Kohns skel mellem forskellige former for nationalisme et spændende 

synspunkt, og bruges til at analysere den konfliktfyldte situation i Bosnien gennem tiden. 

Videre suppleres nationalismeteorierne med Huntingtons teori om ”civilisationernes sammenstød”, der 

giver sit bud på, hvorfor der opstår konflikter inden for det, han kalder for civilisationer. 

 

2.1 Adrian Hastings: 

Hastings er tilhænger af den essentialistiske tilgang og argumenterer i sin bog The Construction of 

Nationhood for, at nationen har langt dybere rødder end konstruktivisterne hævder. (Hastings.1997: 5).  

Hastings mener, at størstedelen af de nuværende nationer har rødder, der kan spores tilbage til 1400-

tallet, og han understreger, at nationernes og nationalismens kilder kan findes i sprogets, etnicitetens og 

kristendommens kulturelle ressourcer (Smith. 2003.:137). 

Videre skelner Hastings mellem tre faser i nationale identiteters historie. Den første fase, der finder 

sted fra det 5. til det 14. århundrede, er kendetegnet ved ”ethnier” eller folkeslag, der deler fælles vaner, 

love, skikke og myter om fælles afstamning, mundligt sprog og en begyndende modersmålslitteratur på 

skrift (ibid.:135). 

Den anden fase går, fra det 15. århundrede og frem til Den franske Revolution. Her mener han, at 

folkeslagene har udviklet litterære sprog og hævder, at etnicitet skaber nation, når sproget bevæger sig 

fra at være talesprog til at blive skriftsprog (ibid.). Ifølge Hastings er modersmål en vigtig faktor, der 

bliver mere stabilt, når det nedskrives, hvorefter det giver folket en større mulighed for at udveksle 

idéer og holdninger, både inden for samme sociale lag og på tværs af de sociale grupper. Hastings 

påpeger især vigtigheden af oversættelsen af Biblen og kristendommens betydning i udviklingen af 

identitet.  
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Den tredje fase begyndte i slutningen af 1700-tallet med Den franske Revolution. Denne periode er 

bl.a. kendetegnet ved nationer skabt af nationalisme. Her bliver folk mere bevidste om deres nationale 

identitet efter en lang historisk proces og får et ønske om større politisk medbestemmelse. Denne fase, 

er ifølge Hastings, kendetegnet ved, at nationalismen har fået en politisk teori eller ideologi i 

modsætning til tidligere nationalismer, der tit kom til udtryk i form af chauvinistiske holdninger over 

for andre, eller som viste sig i forbindelse med konflikter eller krige med andre nationer (ibid.).  

Han hævder, at folkesprog og religion er de vigtigste faktorer for udviklingen fra etnisk fællesskab til 

en nation (Hastings.1997:2-3). Biblen spillede, ifølge Hastings, en afgørende rolle for dannelsen og 

udviklingen af nationale identiteter i Europa. I middelalderen var det kirken, der var centrum i folks liv, 

og oversættelsen af Biblen til de nationale sprog har betydet en del for udviklingen af den nationale 

identitet (ibid.).   

Videre forklarer Hastings, at nationalisme kan betyde to ting; teori eller praksis. Som politisk teori, der 

stammer fra det 19. århundrede, betyder det, at hver nation skal have sin egen stat. Og i praksis er 

nationalismen kun stærk i nogle tilfælde og bygger på idéen om, at ens egene etniske eller nationale 

traditioner er sårbare og skal forsvares uanset hvad, og at dette kan ske ved at skabe eller udvide ens 

egen nationalstat (Hastings.2003:4).  

Videre skriver Hastings således: ”…nationalism is a movement which seeks to provide a state for a 

given ”nation” or further to advance the supposed interests of its own ”nation-state” regardless of 

other considerations.” Og han fortsætter: “It arises chiefly where and when a particular ethnicity or 

nation feels itself threatened in regard to its own proper character, extent or importance, either by 

external attack or by the state system…” (ibid.) 

Samtidig skelner Hastings mellem to typer af nationalisme. Den ene er den franske jus soli og den 

anden den tyske jus sanguinis. (ibid.:13,34). Den franske jus soli er basseret på territorium og er 

inkluderende for alle trods kulturelle og sproglige forskelle, hvorimod den tyske jus sanguinis kun 

inkluderer dem, der har samme afstamning, kultur og sprog (ibid.). Den franske menes at være tolerant 

og inkluderende over for andre og fremmer integration, i modsætning til den tyske, der er 

ekskluderende og intolerant, og taget i betragtning, hvor forskellige folk i realiteten er, kan denne form 

medføre etnisk udrensning (ibid.). 
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At skelne mellem forskellige typer af nationalisme ses også hos Hans Kohn, som jeg vender tilbage til i 

de følgende afsnit. 

Videre giver Hastings også sin mening til kende med hensyn til sydslaverne, idet han påpeger, at det 

sydslaviske folk er det mest komplicerede og har udviklet forskellige identiteter og farlige 

nationalismer, og han skriver således: ”…by the end of the eighteenth century their histories, religion 

and culture had grown so diversely that no magic wand would prove sufficiently powerful to turn them 

into a single nation” (Hastings.1997:133).  

 

2.2 Hans Kohn: 

 

Siden den tjekkisk-amerikanske nationalismeforsker Hans Kohn i 1944 skrev The Idea of Nationalism, 

har man skelnet mellem en nationalisme, baseret på etnicitet, og en nationalisme baseret på politiske 

institutioner. Kohn forklarer, at nationalismen i øst og vest for Rhinen udviklede sig i forskellige 

retninger. Ifølge Kohn fandtes de mest godartede former for nationalisme i Vesten, og de mest 

ondartede øst for Rhinen (Smith.2003:61) 

Han hævder, at den vestlige nationalisme baserede sig på politiske institutioner, borgerskab og frivillig 

tilslutning, og den østlige på sprog, kultur og afstamning (ibid.). 

 

2.2.1 Vestlig vs. østlig nationalisme: 

 

Ifølge Kohn, kan man også kalde den vestlige nationalisme for den gode og den østlige for den onde 

form. Den vestlige anså han for værende gældende i Frankrig, England, Schweiz, Nederlandene og 

USA, og den udsprang af politiske og sociale strømninger, der efterfulgte eller faldt sammen med 

dannelsen af en nationalstat.  

Den østlige inkluderede Central- og Østeuropa, inklusiv Balkan, hvor nationalismen først opstod 

senere, og dermed udsprang den i begyndelsen af kulturelle strømninger, baseret på traditionelle 
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kulturelle værdier langs etniske linjer, der oftest var i konflikt med de eksisterende statsdannelser 

(Kohn.2008:329). 

Ifølge Kohn var der store forskelle mellem øst og vest, det gælder både den økonomiske og den sociale 

udvikling, men også den politiske udvikling. Udviklingen i øst gik langsommere, og havde ikke de 

samme politiske rammer som i vest, og derfor spillede kulturelle elementer som myter, sagn, idéer om 

udvalgte ”folk” og etniske grupper en afgørende rolle (Smith.2003:61). 

 

2.2.2 Den vestlige ”gode” nationalisme: 

 

Den vestlige nationalisme, er ifølge Kohn, baseret på oplysningstidens tanker om liberale 

frihedsværdier, kosmopolitisme, rationalisme og som udformede sig efter de politiske realiteter. Denne 

form for nationalisme anser han også for at være demokratisk og fremtidsorienteret. Dens formål var at 

skabe et liberalt og rationelt civilsamfund, der skulle repræsentere middelklassen og var inspireret af 

Lockes filosofi, der grundlæggende bunder i troen på det gode i mennesket. Kohn skriver 

således:”Locke believed in the fundamental goodness of man, in the social character of the state of 

nature, in which violence or war occurred only if men abandoned the rule of reason” (Kohn. 

2008:181). 

Nationalismen i vest, var ifølge Kohn, et produkt af sociale og politiske faktorer. Og videre skriver han, 

at Renæssance og Reformation skabte et nyt samfund, hvor middelklassen og sekularismen fik stigende 

betydning (Kohn.1965:15).  Ifølge Kohn begyndte nationer i vest at udvikle sig før fremkomsten af 

nationalisme. Her voksede national identitet frem inden for etablerede stater og udviklede sig 

sideløbende med den gradvise demokratisering af de politiske institutioner og med det fremvoksende 

borgerskab som hovedaktør. Nationen blev opfattet som et fællesskab af ”borgere”, integreret omkring 

en politisk idé, hvor staten var ansvarlig for nationen, der var et politisk fællesskab af lige borgere med 

lige rettigheder uanset etnicitet, et borgerfællesskab, der igen var baseret på borgernes tilknytning til 

staten (Kohn.2008:329-334). 

I den vestlige udvikling blev de moderne nationer altså, ifølge Kohn, skabt inden for eksisterende 

territorielle stater, og det var nationalismen, der styrkede staterne og fremmede samfundenes 

homogenisering. Den vestlige nationalisme var, ifølge Kohn, påvirket af individualismen, civile 

rettigheder, rationel og universel politisk frihed, og den var fremtidsorienteret (ibid.xli).  
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Kohn selv var også fortaler for den vestlige nationalisme og skrev således: ”Nationalism was to be 

feard unless it could be Western” (ibid.). 

 
 

2.2.3 Den østlige ”dårlige” nationalisme: 

 

Den østlige nationalisme var, ifølge Kohn, basseret på autoritær ensretning, national enhed og 

selvstændighed fra fremmed overherredømme, ofte på bekostning af individuelle frihedsrettigheder, og 

var at betragte som værende anti-individualistisk, irrationel og tilbageskuende. Den var baseret på en 

følelsesmæssig romantisk tankegang, myter og drømme og tog ikke hensyn til politiske realiteter. Kohn 

skriver om den østlige nationalisme således: 

”Outside the Western world, in Central and Eastern Europe and in Asia, nationalism arose not only 

later, but also generally at a more backward stage of social and political development: the frontiers of 

an existing state and of a rising nationality rarely coincided:  nationalism, there, grew in protest 

against and in conflict with the existing state pattern – not primarily to transform it into a people’s 

state, but to redraw the political boundaries in conformity with ethnographic demands” (ibid.:329).  

I Central- og Østeuropa udviklede de nationale identiteter sig, ifølge Kohn, ikke i de allerede 

eksisterende territorielle stater, men i konflikt med de dynastiske multinationale stater, såsom de 

osmanniske og habsburgske imperier. Tilhørsforholdet til nationen blev ikke politisk men, derimod 

etnisk bestemt (ibid.:330). Kohn skriver også, at renæssance, reformation og oplysningstiden ikke 

havde den samme betydning i øst som den havde i vest. I øst udvikledes de politiske og sociale forhold 

ikke med renæssancen og reformationen, og nogle steder havde disse ingen betydning (ibid.). 

Nationalismen i øst udviklede sig i en anden retning end i vest fordi landene i øst var politisk og socialt 

mindre avancerede end de moderne i vest, og de havde kun en svag middelklasse.  Østlig nationalisme 

er således en mere ‘etnisk’ opfattelse af nationen, med fokus på modersmål, kulturelle vaner og 

traditioner, samt formodede blodsbånd (ibid.). 

 

Ifølge Kohn var sydslaverne de sidste til at udvikle national bevidsthed, og de var mere splittede end 

andre slaviske folk, både med hensyn til religion og tradition, og han skriver således: 
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”They were more divided than any other Slavs, in religion and tradition, between the East and West; 

their western fringes came under the influence of Venice and the Habsburgs, their eastern expanse was 

entirely submerged in the Turkish world.” (ibid.:543). 

Kohn påpeger også at religion var den dominerende faktor i sydslavernes liv og han fortsætter således: 

“Religion – Orthodox, Mohammedan, or Catholic – dominated all their life; secularization with its new 

literary language and modes, its educated laity, its scientific outlook and economic activities, barely 

touched them” (ibid.).  

Kohn uddyber yderligere, ved at gøre opmærksom på, at disse var meget tilbagestående i forhold til 

Vesten, de havde en meget svag middelklasse, der havde afgørende betydning på dette tidspunkt, og de 

fleste folk var bønder, der ikke var klar til eller forberedte til ændringer eller reformer (ibid.).  

 

2.3 Anthony D. Smith: 

Inden for den etnosymbolske tilgang finder vi blandt andet Anthony D. Smith. Han giver 

konstruktivisterne ret i, at den moderne nationalstat i stor grad er et produkt af Den franske Revolution, 

men han støtter på den anden side også essentialisterne i deres synspunkt, der går ud på, at mange af de 

europæiske lande har rødder i middelalderens kulturelle/etniske samfund. 

Anthony D. Smith har i sin artikel “The ‘Sacred’ Dimension of Nationalism” skelnet mellem 

forskellige analyseniveauer inden for nationalismen og forholdet mellem religion og nationalidentitet 

(Smith.2000:800). 

Det ene analyseniveau fokuserer på den betydning, som religiøse motiver, kirkeskikke og traditioner 

har på den etniske eller nationale befolkning. Der lægges vægt på folkets religiøse praksis og 

overbevisning og på, hvordan de definerer deres nationale identitetsfølelse. Smith påpeger, at der er 

forskel på, hvor meget religiøse motiver og ritualer påvirker nationalismen og den moderne identitet, 

men han skriver ligeledes, at alle de store religioner indeholder en del hellige skrifter, motiver, 

symboler, ceremonier og lignende, der kunne tilpasses verdslige politiske formål (ibid.:801). 

 

Det andet analyseniveau, som Smith kalder ”nationens hellige egenskaber”, forstås som en hellig 

forbindelse mellem medlemmerne. Dette analyseniveau mener Smith er mest relevant i forhold til at 

forstå forholdet mellem religion og nationalisme i og mellem staterne. Ifølge Smith er en nation ikke 
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bare et forestillet politisk fællesskab, som Benedict Anderson hævder, ”but a willed and felt 

communion of those who assert a moral faith and feel an ancestral affinity” (ibid.:802). 

Dette viser nationens dualistiske oprindelse, som et fællesskab med formodet etnisk afstamning og som 

et fællesskab af troende, en ideologisk union blandt dem, der deler samme værdier og formål.  

 

Ydermere beskriver Smith i sin artikel, hvilke ”hellige egenskaber”, der betragtes som et helligt 

fællesskab af dens medlemmer. De overordnede kategorier til nationens hellige egenskaber er, ifølge 

Smith: fællesskab, territorium, historie og skæbne (ibid.:803). Han skelner mellem fire forskellige 

”hellige egenskaber”:  

 

1. Etnisk udvælgelse – en tro på etnisk udvælgelse, en følelse af at være et udvalgt folk, der er blevet 

betroet en særlig opgave, og som har indgået en pagt med guddommen. Smith giver flere eksempler på 

denne etniske udvælgelse og skriver blandt andet: “It is also very much how both the Byzantine 

emperors, and their Russian successors, the Tsars, saw their role as guardians and warriors on behalf 

of the ‘true faith’ and as rulers of the sole Orthodox Christian kingdom and community, the second and 

third successors of the First Rome” (ibid.:804). 

 

2. Helligt territorium - Smith skriver, at “helligt territorium” og hjemland er vigtige for nationen. Smith 

skriver, at selvom de fleste grænser har rykket sig gennem tiden, har flere nationer været parate til at 

komme i konflikter med andre på grund af deres historiske bånd til deres land. Dette er også tilfældet 

med flere af landene på Balkan. Det historiske territorium indeholder hellige kvaliteter og er blevet 

helliggjort af helgenere, helte og vismænd såvel som forfædrenes grave og monumenter (ibid.:806). 

 

3. Ethno-historie – Smith taler her om fælles erindringer om ”guldaldre” som højdepunkter i nationens 

ethnohistorie og tider med materiel og spirituel og kunstnerisk pragt. 

Smith skriver således: ”There are, of course, various kinds of ‘golden age’, from periods of great 

wealth and splendour, usually royal and aristocratic, to periods of territorial expansion and epochs of 

artistic creativity, intellectual innovation, and religious faith” (ibid.:807). 
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4. National opofrelse – Smith forklarer her vigtigheden af hvilesteder, grave og monumenter for de 

patriotiske helte og krigere, der gav deres liv for at forsvare nationen og dens skæbne. Her taler han om 

de ”glorværdige døde”, hvis navne vil leve for altid (ibid.:809). 

 

Han skriver således om de ovennævnte ”hellige egenskaber”:  

“Now it is in the sacred properties of the nation, outlined above, that we can find the bases of the main 

tenets of nationalist ideology” (ibid.:810).   

 

2.4. Samuel. P. Huntington: ”Civilisationernes sammenstød” teori: 

Den amerikanske politolog Samuel P. Huntington ønsker i sin bog Civilisationernes Sammenstød at 

gøre rede for verdenssituationen, som den ser ud efter den kolde krigs afslutning.  

Efter murens fald var der flere bud på, hvordan verden ville udvikle sig efter den kolde krigs afslutning. 

Blandt andet mente Francis Fukuyama, at den politiske og økonomiske liberalisme havde sejret, men 

dette var Huntington dybt uenig i, og han kommer i sin bog med en række kritiske modargumenter til 

Fukuyama.  

Huntington mener, i modsætning til Fukuyama, at de kulturelle forskelle mellem civilisationerne vil 

føre til civilisationssammenstød i fremtiden.  Han skrev således: “Det er min hypotese, at den 

grundlæggende kilde til konflikter, der vil præge denne nye verden, ikke i første omgang vil være 

ideologisk eller økonomisk. De store skel mellem mennesker og den dominerede årsag til konflikt vil 

være af kulturel karakter” (Huntington.2006:13).  

Huntington er af den opfattelse, at de primære konflikter i verden vil opstå mellem nationer og grupper, 

der tilhører forskellige civilisationer, og at denne slags konflikter vil være dominerende i fremtiden 

(ibid.:14).  

Han opdeler den nye verden i 7-8 civilisationer, der udgør kulturelle helheder. Disse er en kristen, 

overvejende katolsk-protestantisk orienteret vestlig civilisation, en ortodoks civilisation, en kinesisk 

eller konfuciansk civilisation, en japansk civilisation, en islamisk civilisation, en hinduistisk 

civilisation, en latinamerikansk civilisation og muligvis en afrikansk civilisation (Huntington. 

2006:15).  
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Igennem de seneste 400-500 år har menneskeheden gennemlevet en række forskellige slags konflikter. 

Først mellem enevældige fyrster, efter Den franske Revolution mellem nationer, og efter den russiske 

revolution mellem ideologier. Og efter Sovjetunionens sammenbrud står verden, ifølge Huntingtons, 

over for civilisationernes kamp. 

 

Han mener, at nationer med lignende kulturer og institutioner vil finde fælles interesser, mens der 

mellem nationer, der ikke deler de samme kulturer, religioner, værdier, institutioner osv. i stedet 

hurtigere vil kunne opstå konflikter (Huntington.2006:19).  

Huntington vurderer, at i fremtiden vil årsagen til konflikter være baseret på civilisationernes kamp; en 

kamp mellem kulturer og religioner. De forskellige civilisationer vil i fremtiden støde sammen, fordi de 

forskelle, der er mellem dem, er fundamentale, og de kan ikke fravælges som ideologierne kunne. 

Derfor vil det fremtidige spørgsmål dreje sig om identitet og ophav og ikke ideologier (ibid.).  

 

At det bliver en religiøs og kulturel kamp skyldes, ifølge Huntington, flere faktorer. For det første 

nævner han dybe skel mellem de forskellige civilisationer. Mens nationer ofte ikke er meget mere end 

et par hundrede år gamle, har civilisationer rødder, der rækker meget længere tilbage i historien.  I takt 

med, at teknologien og globaliseringen gør verden mindre, og civilisationerne kommer i meget mere 

direkte kontakt med hinanden, bliver forskellene tydeligere og konflikterne mere fremtrædende 

(Huntington.2006: 19). 

 

Huntington definerer begrebet civilisation som den højeste kulturelle enhed, et individ kan identificere 

sig med. Denne kendetegnes af fælles elementer som sprog, historie, etnicitet, religion, skikke, 

institutioner og af folks selvidentifikation (Huntington, 2006: 67). Den vigtigste af disse er, ifølge 

Huntington, religion, da religion er civilisationernes vigtigste kendetegn (ibid.:352)  

 

Han understreger også, at nationalistiske følelser er blevet forstærket af religiøse forskelle (ibid.:371).  

Her nævner han blandt andet Bosnien som et eksempel. Han forklarer, at samfundsmæssige identiteter i 

Bosnien historisk ikke har været stærke, og hanunderstreger at de forskellige befolkningsgrupper har 
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levet fredeligt sammen, giftet sig på tværs af befolkningerne, og at hverken serber, kroater eller 

muslimer var religiøse.  

Men dette ændrede sig, da den kommunistiske ideologi døde og Jugoslavien gik i opløsning, hvilket 

betød, at det multikulturelle samfund også blev opløst (ibid.: 372). Efterfølgende begyndte de 

forskellige befolkningsgrupper at finde deres respektive identiteter i kultur og religion.  

Videre mener Huntington, at dér, hvor der vil være grobund for kommende civilisationssammenstød, er 

i lande, hvor befolkningen er stærkt splittet op mellem to eller flere civilisationer. Han siger videre, at 

folk, der deler etnicitet og sprog, men har forskellig religion, godt kan geråde i konflikt med hinanden, 

som vi har set det mange steder, bl.a. som nævnt i Jugoslavien og især i Bosnien (Huntington. 

2006:66). 

 

En civilisation kan, ifølge Huntington, både bestå af én og af flere nationalstater, og på samme måde, 

kan der inden for én nationalstat, eksistere flere civilisationer, hvilket kan forårsage interne konflikter. 

Rwanda, Somalia og Balkan er empiriske eksempler på, at civilisationernes sammenstød også kan 

findes internt i staterne (ibid.). Lande, hvor grupper tilhører forskellige civilisationer, kalder 

Huntington for de kløvede lande, og her kan der hurtigt opstår dybe konflikter (ibid.194).  

Ifølge Huntington har afslutningen af ideologisk definerede lande i for eksempel Østeuropa tilladt at 

traditionelle etniske identiteter og fjendskaber kommer i forgrunden og videre påpeger han, at forskelle 

i kultur og religion skaber konflikter i forhold til politiske spørgsmål af alle former (Huntington.2006: 

25). 

Huntington nævner også, at sammenstødene mellem grupper og nationer fra forskellige civilisationer i 

fremtiden vil dominere global politik på to niveauer: regionalt og globalt (ibid.289). På regionalt plan 

opstår brudlinjekonflikter omkring territoriale sammenstød i de områder, hvor civilisationernes grænser 

støder op til hinanden (ibid.). Og på globalt plan drejer det sig om kampen for politisk indflydelse, 

militær magt og kontrol med økonomiske midler (ibid.:289). Huntington påpeger, at på det regionale 

plan er den mest voldelige konflikt mellem islam på den ene side og den ortodokse og blandt andet 

vestlige civilisation på den anden side (ibid.:255). På globalt plan vil der opstå en splittelse mellem 

”Vesten og resten”, hvor konflikterne foregår mellem muslimske og asiatiske samfund på den ene side 

og Vesten på den anden (ibid.:255). 
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Ifølge Huntington har mange argumenteret for, at den vestlige civilisation er en ”universel” 

civilisation, der ”er passende for alle mennesker” (Huntington.2006: 46). Den vestlige civilisation har 

rigtigt nok også haft en dominerende status i rigtig mange år nu, men de ikke-vestlige civilisationer har 

en tendens til at føle, at Vesten udnytter sin internationale dominans til at fremme sine egne interesser, 

og dette kan skaber konflikter. Huntington mener, at den vestlige kultur overfladisk har berørt hele 

verden, men i dybden er det dog ikke lykkedes (ibid.).   

 

Videre argumenterer han for, at de værdier, der betyder mest for den vestlige civilisation, ikke 

nødvendigvis betyder det samme for de andre civilisationer. Huntington siger også, at Vestens forsøg 

på at udbrede sine værdier til andre civilisationer ikke har kunnet ladet sig gøre, netop pga. de 

forskellige syn på kultur og værdier. Dette gælder især med hensyn til demokrati og 

menneskerettigheder (ibid.:47).  

 

Med hensyn til disse, forklarer Huntington at i løbet af 70’erne og 80’erne skiftede over 30 lande fra 

diktatur til demokrati (Huntington. 2006: 268). Den vestlige civilisation og især USA har altid ønsket, 

at den ikke-vestlige befolkning tilslutter sig Vestens demokratiske idéer, der er frit marked, begrænset 

regeringsindflydelse, menneskerettigheder, individualisme, retssamfund, og alle disse værdier bør være 

inkorporeret i et lands institutioner (ibid.:256). Huntington understreger, at demokratiseringen har 

været mest succesfuld i lande, der var stærkt præget af en kristen religion og under stærk vestlig 

indflydelse. Han skriver videre, at demokratiets omfang og stabilitet i de ortodokse republikker er 

usikker og varierer meget, og at forekomsten af de nævnte størrelser næsten umulig i de muslimske 

lande (ibid.:269).  

Huntingtons teori om civilisationernes sammenstød kan trods meget kritik være med til at forklare, 

hvorfor Bosnien har store problemer i forhold til et medlemskab af Den Europæiske Union. 
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2.5 Demokratiteorier introduktion: 

 

Der findes mange forskellige bud på demokratiteorier, og disse ser ofte forskelligt på, hvad det ideelle 

demokrati er, men fælles for alle teorier er, at demokrati er et folkestyre, der bygger på frihed og 

lighed.   

Ordet demokrati stammer fra græsk og er en sammentrækning af demos, der betyder folk, og kratos, 

der betyder styre – på dansk folkestyre (Møller & Skaaning.2010: 12) 

Dahls demokratiteori, suppleret med Møller og Skaanings teoretiske bidrag, kan være med til at 

undersøge i hvilket omfang Bosnien opfylder EU’s optagelses kriterier. 

 

2.6. Robert A. Dahl: 

 

Den amerikanske politolog Robert A. Dahl er én af de mest kendte demokratiteoretikere. Han sporer 

demokratiet tilbage til antikkens Grækenland, hvor selve idéen om et styre ved de mange opstod, og 

han ser det som den første demokratiske transformation (ibid.:30). Men han understreger, at det først 

var i 1900-tallet, at demokrati i både teori og praksis begyndte at kræve, at rettighederne til at deltage i 

det politiske liv skulle udvides til hele den voksne befolkning med permanent ophold i landet (Dahl. 

2000:73) 

 

I sin bog Om Demokrati taler Robert A. Dahl først om demokrati som politisk ideal. Herefter om 

demokrati i praksis, og til sidst om de betingelser, hvorunder demokrati kan udvikle sig. 

 

Dahl opstiller fem grundlæggende demokratiske kriterier, og derefter, hvilke institutioner der kræves, 

for at disse kan efterleves i en stat. Han erkender, at et fuldt demokratisk styre måske aldrig vil blive 

realiseret, men mener at kravene tilsammen udgør et ideal, som man kan måle virkeligheden med og 

som man bør forsøge at realisere (Møller & Skaaning.2010:51). 

 

De fem grundlæggende kriterier lyder således: 

1) medbestemmelse, 

2) lighed i valg, 
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3) opnåelse af begrundet indsigt, 

4) kontrol med dagsordenen, 

5) ingen udelukkelse af voksne (Dahl.2000:34).  

 

Medbestemmelse vil sige, at alle skal have mulighed for at ytre sig, inden en politik vedtages. Lighed i 

valg indebærer, at alle har mulighed for at stemme, og at stemmerne vægtes lige. Begrundet indsigt går 

ud på, at alle skal have lige mulighed for at blive informeret om den alternative politik og dens 

konsekvenser.  Kontrol med dagsordenen indebærer, at alle skal have mulighed for at beslutte, hvilke 

sager, der bliver sat på dagsordenen. Ingen udelukkelse af voksne vil sige, at alle voksne med fast bopæl 

i landet skal have fulde borgerrettigheder (ibid.:34). 

 

Disse fem kriterier vil skabe politisk lighed og give borgerne mulighed for at deltage i den politiske 

debat. Disse er relevante som et ideal, da de kan anvendes til at vurdere de demokratiske forhold i en 

stat (Møller & Skaaning. 2010:51). 

Dahl understreger, at politisk lighed er et fornuftigt princip at basere styringen af en stat på af følgende 

grunde (Dahl.2000: 55): 

 

1) etiske og religiøse grunde,  

2) svagheden i et alternativt princip, 

3) forudseenhed, 

4) acceptabilitet 

 

Herefter nævner han en række institutioner, der skal være til stede i en stat, for at denne kan 

karakteriseres som et moderne repræsentativt demokrati; 

 

1) valgte repræsentanter,  

2) frie, retfærdige og hyppige valg, 

3) ytringsfrihed, 

4) adgang til alternative informationskilder, 

5) forsamlingsfrihed, 
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6) borgerret, der ikke udelukker nogen. 

 

Når et land opfylder disse betingelser, betegnes det af Dahl som polyarkisk demokrati eller polyarki 

(Møller & Skaaning.2010: 52). Alle disse politiske institutioner er, ifølge Dahl, nødvendige for et 

moderne repræsentativt demokrati (også kaldt polyarkisk demokrati), og de kan anskues som det, der 

etablerer et minimumskrav for demokratisering (ibid.:80). 

 

Videre skriver Dahl således: ” I et land, der mangler en eller flere af institutionerne, og som derfor 

ikke er tilstrækkeligt demokratiseret, kan viden om de grundlæggende politiske institutioner hjælpe os 

til at tilrettelægge en strategi for fuld overgang til moderne repræsentativt demokrati. ” 

(Dahl.2000:79). 

 

Dahl forklarer yderligere, at demokrati findes på forskellige niveauer, og at der er stor variation i de 

demokratiske forfatninger og stor variation i landes valgsystemer og politiske partier (Dahl. 2000: 81-

112). 

Dahl nævner videre, at visse grundlæggende betingelser i et land er gunstige for et stabilt demokrati, og 

hvor disse betingelser er svagt repræsenterede eller slet ikke er til stede, er det ikke sandsynligt, at 

demokratiet kan eksistere, og samtidig påvirker disse chancerne for demokrati i et land 

(Dahl.2000:115). 

Dahl opstiller betingelserne på følgende måde: 

 

Vigtige betingelser for demokrati: 

1) kontrol over militær og politi gennem valgte øvrighedspersoner, 

2) demokratiske anskuelser og politisk kultur, 

3) ingen stærk fremmed kontrol, der er fjendtlig over for demokrati, 

Gunstige betingelser for demokrati: 

4) moderne markedsøkonomi og samfund, 

5) svag subkulturel pluralisme. 
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Ifølge Dahl er det mindre sandsynlig, at der udvikles demokratiske institutioner i et land, der er under 

kontrol af en fremmed magt, der er fjendtligt indstillet over for demokratisk styre i dette land. Videre 

skal militæret og politiet være under kontrol af demokratisk valgte personer for at demokratiske 

politiske institutioner kan bestå. Dahl påpeger også at det er mere sandsynligt, at etablere og opretholde 

demokratiske politiske institutioner i et land, der kulturelt set er ret homogent, end i et land med 

forskellige og stridende subkulturer (Dahl.2000:117). Dahl forklarer, at kultur kan blive en livsstil for 

medlemmerne, og dermed skabe kulturelle konflikter på den politiske arena, hvilket så skaber 

problemer for demokratiet (ibid.118). 

 

 

2.7. Jørgen Møller & Svend-Erik Skaaning: 

 

Ud over Dahls demokratiteori bruges i dette speciale også Møller og Skaanings bog Demokrati og 

demokratisering. Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning er henholdsvis adjunkt og lektor ved Institut 

for Statskundskab ved Aarhus Universitet.  I deres bog er de enige med Dahls definition af demokrati, 

men det bemærkelsesværdige i bogen er, at de lægger stor vægt på at forklare demokratiseringen i 

Central- og Østeuropa, da disse lande har bevæget sig i forskellige retninger efter kommunismens fald, 

og nogle er blevet hurtigere demokratiseret end andre.  

Møller og Skaaning forklarer, at der findes forskellige årsager til demokratiseringen i et land, og at der 

sondres mellem to forskellige former for årsager. Det første er dybe årsager, der ligger langt tilbage i 

tid, ofte tager udgangspunkt i strukturelle forhold og derfor ikke lader sig ændre af aktører på kort tid 

(Møller & Skaaning.2010:260). Det andet er nære årsager, der ligger tættere på det, der skal forklares, 

og som normalt enten direkte består i aktørernes valg eller fænomener, som aktørerne kan ændre eller 

manipulere med på kort sigt (ibid.).  

For at demokrati kan indføres i et land, kræves, ifølge Møller og Skaaning, at der eksisterer en række 

dybe og nære faktorer, der er fordrende for demokratiseringen. Møller og Skaaning argumenterer for, at 

de dybe faktorer medfører de nære (ibid.). Grunden til, at man skal analysere både de dybe og de nære 

faktorer er, at fortiden og historien også spiller en stor rolle og påvirker udviklingen i landet.  

Møller og Skaanings deler faktorerne op på denne måde:  
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Dybe faktorer:   

1) statsapparatets karakter før kommunismens indførelse,  

2) civilsamfundets styrke før kommunismens indførelse,  

3) olieproduktion,                                                                                                                                                            

4) nærhed til Vesteuropa,                                                                                                                             

5) økonomisk velstandsniveau før kommunismens sammenbrud.  

 

 

 

 

Nære faktorer:  

1) graden af parlamentarisme, 

2) udfaldet af det første frie valg, 

3) omfanget af den økonomiske reformproces.  

 

Et land som Bosnien vil kunne karakteriseres som et minimalistisk demokrati, der er kendetegnet ved 

ufuldstændigt demokrati og en blanding af gunstige og ugunstige aktørvalg.  

Videre findes forklaringen på, at landene på Balkan ikke udviklede liberale demokratier, i det, som 

Møller & Skaaning kalder for dybe årsager. De forklarer, at der var to faktorer, der adskilte de 

østeuropæiske lande, nemlig statsapparatets karakter og civilsamfundets styrke. De forklarer, at 

statsapparatet i mange af landene fungerede nogenlunde effektivt, hvorimod eksempelvis retsstaten på 

Balkan endnu ikke var til stede, og derfor var korruption en del af hverdagen (ibid.:266). Det samme 

gælder civilsamfundets styrke. Nogle af landene havde en civildygtig befolkning, der var en del af det 

politiske liv og havde rettigheder, hvorimod andre, som for eksempel balkanlandene, ikke kendte til 

civile rettigheder, hvorfor politisk undertrykkelse igen var en del af hverdagen (ibid.:267) 

 

Møller & Skaaning forklarer yderligere, at tilstedeværelsen eller fraværet af de politiske og sociale 

fænomener påvirker udsigterne til demokratisering. 
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De forklarer, at hvis et land er moderniseret, har et livskraftigt civilsamfund og tætte bånd til 

Vesteuropa, som det er tilfældet med nogle af østlandene, forventes et konkurrencepræget og åbent 

politisk liv. I andre lande, som eksempelvis på Balkan, hvor kun få af faktorerne er til stede, er der ikke 

de samme forventninger (ibid.:272).  

Møller & Skaaning forklarer at i de østeuropæiske lande og især balkanområdet, har retsstaten ikke haft 

mange år på banen, og derfor er disse mere udsat for at blive korrumperet af politikerne, og derfor kan 

landets love virke som ”pynt”, hvilket kan have konsekvenser for den demokratiske udvikling. 

 

 

 

2.8. Den teoretiske diskussion: 

 

For at finde svar på den stillede problemformulering bruges i dette speciale flere forskellige teorier. De 

forskellige nationalisme teorier har hver sit bud på nationalismens og nationalidentitets udvikling. 

Anthony D. Smith og Adrian Hastings finder fælles ståsted i forhold til vigtigheden af historien, 

sproget, religion og nationens tidsmæssige perspektiv, da de begge mener, at nationen opstod før den 

moderne tidsalder, modsat Kohn, og mener, at mange nationer kan spores helt tilbage til 

Middelalderen. Dog er forskellen, at Smiths hovedfokus ligger på kulturelle faktorer, såsom myterne, 

symboler og erindringerne og Hastings hovedfokus ligger på sprog, religion og historie. Men, selvom 

hovedfokus ikke er det samme for begge teorier, kan de sammen belyse hvilke faktorer der har vægtet 

mest hos udviklingen af den bosniske befolkning. Videre er Kohns teori også relevant til trods for, at 

han ser nationalismen som et moderne fænomen. Hans skel mellem to nationalismer er med til at 

påvise hvilken slags nationalisme der har udviklet sig i Bosnien.  

Nationalismeteorierne kan trods deres uenighed, kaste lys over udviklingen af den konfliktfyldte 

bosniske historie, og kan sammen være med til at belyse udviklingen af identiteterne hos befolkning.  

Videre hævder Kohn og Hastings at der findes forskellige former for nationalisme, henholdsvis en 

’god’ og en ’ond’ form, og hvis dette er tilfældet, kan det forklares, hvorfor landene på Balkan, 

herunder Bosnien, har svært ved at fungere som en samlet land.  

De ovennævnte nationalismeteorier suppleres med Huntingtons tese om civilisationernes sammenstød. 

Teorien bidrager også til analysen, da den skelner mellem forskellige civilisationer der har tendens til at 
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gå i konflikter med hinanden. I Bosnien findes der, ifølge Huntington, tre forskellige civilisationer, der 

ikke kan leve fredeligt sammen. Tesen er relevant, da den argumenterer, hvorfor konflikterne i et land 

som Bosnien opstår. Ved at anvende disse ovennævnte teorier på specialets fokusland, kan man finde 

frem til, hvilke barriere der kan være i forhold til landets vej mod europæisk integration. 

 

Ud over nationalismeteorierne og Huntingtons tese, bruges forskellige teoretiske tilgang til demokrati. 

Dog bruges her kun to forskellige, henholdsvis af Robert A. Dahls og Møller & Skaanings. Dahl er 

vigtig i forhold til Bosnien og EU, da han kan forklare hvorledes og hvad der skal til, før Bosnien kan 

opfylde de kriterier der kræves for at blive medlem af det europæiske fællesskab. Bosnien oplever 

stadig en del problemer efter krigen og en analyse af Dahls demokratikriterier, gør det muligt at finde 

ud af hvor langt i processen Bosnien er kommet i forhold til EU integrationen. Ved at supplere Dahl 

med Møller og Skaanings bidrag, kan man komme frem til vigtige konklusioner om landets nuværende 

situation, samt bud på den fremtidige udvikling. Møller og Skaanings model er interessant og 

anvendelig da den opstiller en række faktorer, der tilsammen påvirker demokratiseringen og kan påvise 

hvorvidt demokratiseringen i Bosnien går den rigtige vej 

 

Alle disse ovennævnte teorier er relevante og bidrager på hver deres måde til min analyse af empiri og 

dermed til besvarelse af problemformuleringen. De konklusioner, der bliver draget ved brugen af 

nationalismeteorierne og Huntington, bruges videre til at analysere vejen mod EU gennem 

demokratiteorierne.  

De forskellige teorier, der bliver brugt i specialet, skal sammen være med til at analysere udviklingen i 

Bosnien og afgøre, hvorvidt et fremtidigt EU-medlemskab er en realitet eller en utopi. 
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DEL 2: Bosniens udvikling indtil Daytonfredsaftalen - historiske og politiske faktorer. 

 

Den første del af opgaven analyserer den historiske udvikling af landet, hvor det ved brug af de 

forskellige nationalismeteorier og Huntingtons tese undersøges, hvilken rolle nationalisme og religion 

har spillet i udviklingen, og hvorledes det påvirker tiden efter krigen og vejen mod EU. 

 

3. Historisk introduktion: 

Den historiske udvikling på Balkan har, som allerede konstateret, altid haft en turbulent karakter og 

været vanskelig for omverdenen at forstå. Af den grund har der været forskellige meninger om 

udviklingen i regionen, og mange har beskrevet de mange konflikter som et århundrede langt had 

mellem områdets forskellige etniske grupper, mens andre til gengæld har afvist denne myte. Videre er 

udtrykket krudttønde ofte blevet brugt til at beskrive den eksplosive blanding af religion, kultur og 

historie, der findes på Balkan-halvøen. Det gælder ikke mindst det tidligere Jugoslavien. 

Uenighederne blandt det sydslaviske folk, der udgjorde Jugoslavien, har altid eksisteret, men kom 

aldrig rigtigt til udtryk fordi landene altid har været kontrolleret enten af fremmede ledere eller 

autoritære regimer såsom Titos kommunistiske regime. 

Videre kan det siges, at befolkningen i Bosnien har haft det sværest, da disse gennem hele historien har 

oplevet identitetsproblemer og manglende nationalfølelse.   

Ifølge både Smith og Hastings, er der nogle faktorer, der er med til at forme den nationale identitets 

udvikling, og disse faktorer kan spores langt tilbage i fortiden, helt tilbage til middelalderen hvor ”den 

moderne nation”, som vi kender den i dag, endnu var et ukendt fænomen (Smith.2003:134). 

Derudover er det, ifølge Huntington, naturligt, at der opstår konflikter imellem de forskellige 

befolkningsgrupper, da de tilhører forskellige civilisationer, der ikke deler samme synspunkter, og især 

på grund af de religiøse og kulturelle forskelle imellem dem opstår der uden tvivl konflikter.  

Generelt er Bosnien et land, der i dag ikke minder om noget andet europæisk land, netop fordi dets 

historie skiller sig ud fra resten af Europa. Et land, der aldrig har oplevet stabilitet, langvarig fred, den 
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samme moderniseringsproces, som resten af de europæiske lande, og som ikke er blevet påvirket at de 

vigtigste europæiske begivenheder. Alle disse ovennævnte aspekter bekræfter, at landet er det mest 

indviklede i hele Europa, hvis ikke i hele verden.  

Fokus i dette speciale ligger netop på Bosnien, og for at kunne finde svar på de stillede spørgsmål i 

problemformuleringen er en analyse af landets komplicerede historie en nødvendighed, da man gennem 

historien kan påvise, hvilken rolle religion og nationalisme har spillet for den bosniske befolknings 

udvikling, og hvorvidt disse nu hindre vej mod europæisk integration. Det følgende historiske afsnit 

inddeles på følgende måde: 

 

 Præ-kommunisme  

 Kommunisme  

 Post-kommunisme  

 

3.1. Pre-kommunisme:  

3.2. Den tidlige historie: 

”Racial history is the bane of the Balkans…there is no such thing as a racially homogeneous province 

there, let alone a racially homogeneous state” 

Således skriver Noel Malcolm i sin bog om den bosniske historie (Malcolm.1994:1). Et land, hvor 

befolkningsgrupperne er vidt forskelligt sammensat, både med hensyn til kultur, religion, historie og 

tradition, men også et land, hvor disse befolkningsgrupper er nødt til at leve side om side trods deres 

konflikter og forskelligheder. 

Lige fra sin ældste tid har Bosnien været et område, der har været præget af spændinger og konflikter. 

Som resten af det slaviske Balkan var Bosnien fra slavernes bosættelse i det 6.-7. århundrede udsat for 

pres og erobringsforsøg fra stormagterne i både øst og vest (ibid.:2). De sydslaviske stammer, der 

efterfølgende udviklede sig til serbere, kroater, bosnier, slovener og montenegriner, var oprindeligt 

relativt homogene uden større sproglige og etniske forskelle (ibid.).  
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Især har der næsten aldrig eksisteret store sproglige forskelle i landet, og den dag i dag taler 

befolkningen i Bosnien det samme sprog, dog med forskellige præg, grundet de mange erobringer af 

landet.  Dog er der stadig argumenter for, at det slaviske folk ikke har samme afstamning, og at serber 

og kroater menes at have iransk afstamning (ibid.:7). Videre skriver Malcolm om den tidlige historie 

således: ”All that one can sensibly say about the ethnic identity of the Bosnians is this: they were all 

Slavs who lived in Bosnia”. (ibid.:12). Dermed kan det siges, at den tidlige historie ikke viser 

betydelige forskelle blandt folket, men dette begynder dog at ændre sig, efterhånden som tiden går. 

Videre er det vigtigt at nævne, at grundet erobringerne af landet kom også kristendommen til Balkan, 

og der er ingen tvivl om, at kristendommen blev den dominerende religion på Balkan i løbet af 300-

tallet (Andersen&Wiberg. 1994:152).  

Ifølge både Huntington og Hastings spiller religion en stor rolle i den sydslaviske befolknings liv og 

identitet, da religionen allerede fra dengang har været et samlingspunkt for det slaviske folk, der hele 

tiden blev udsat for erobringer. Men da den kristne kirke blev opdelt i to konkurrerende kirker, den 

romersk-katolske og græsk-ortodokse ved det store skisma i 1054, påvirkede det den bosniske 

befolkning i dén grad. Dermed blev Bosnien allerede den gang mødested for den latinske vestlige og 

græske østlige kirketradition, idet både den katolske og den ortodokse kirke etablerede sig i landet, men 

opdelingen af kirken resulterede også i en opdeling af det slaviske folk (Sørensen & Bjørn.1996:12). 

Herefter fulgte slovenerne og kroaterne den romersk-katolske tro, mens de andre fulgte den græsk- 

ortodokse, og midt i det hele lå Bosnien, der blev påvirket fra begge retninger (ibid.). Allerede dengang 

begyndte de forskellige folkeslag at identificere sig med forskellige religioner, og de udviklede 

forskellige historier og identiteter til trods for, at de boede i samme områder og talte samme sprog.  

Bosnien var længe underlagt andre lande, der har påvirket folkets udvikling og meninger, men i 1100-

tallet blev området en uafhængig feudal middelalderstat. Derefter udvikledes i 1300-tallet et stort 

bosnisk rige. Det bosniske rige var anderledes i forhold til det serbiske og det kroatiske rige, især med 

hensyn til de religiøse forhold. Til trods for, at landet hørte under en katolsk ærkebiskop, så var der 

ikke en enhedsreligion som i nabolandene. Mange har argumenteret for en særegen bosnisk kirke, som 

menes at være bogumilske kættere (Malcolm.1994:27) ”Bogumilerne prædikede en dualistisk lære med 

Gud og sønnen Kristus som rent åndelige væsner, fjernt fra denne verden, der er skabt af Kristus’ onde 

bror Satan” (Sørensen & Bjørn.1996:16). Dog har der været stor diskussion om bogumilerne og den 
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bosniske kirke, og om hvor stor indflydelse denne kirke i virkeligheden havde, men uanset om 

påstanden passer eller ej, forsvandt denne da Det Osmanniske Rige fik fodfæste i Europa 

(Malcolm.1994:42).   

Men bogumilerteorien bekræfter alligevel at det bosniske folk tidligt blev opdelt efter religioner, men 

dog ikke i forhold til sproget endnu. Det begynder først at komme senere. Hastings skelner som nævnt i 

teoriafsnittet, mellem tre faser i nationale identiteters historie, og ser man på den første fase, som findes 

fra 5. til 14 århundrede og kendetegnes ved etniske fællesskab, kan det bekræftes, at denne fase til dels 

stemmer overens med den bosniske folks udvikling. Grunden til at fasen kun til dels kan bekræftes 

skyldes, at det bosniske folk på daværende tidspunkt ikke var så forskellige, som det senere viser sig at 

være tilfældet. Det eneste der adskilte dem på daværende tidspunkt var de konkurrerende kirker. 

 

3. 3. Osmanner-tiden: 

Tiden inden osmannernes ankomst har været indviklet og resulteret i de første religiøse splittelser på 

Balkan. Men tiden herefter bliver endnu mere turbulent, fordi de muslimske osmanner i den grad har 

påvirket udviklingen, herunder især i Bosnien. 

Det Osmaniske Rige fik fodfæste i det kristne Europa i slutningen af 1300-tallet og indledte herefter en 

bølge af erobringer over hele Balkan. Især blev Bosnien hurtigt overtaget i midten af 1400-tallet, og det 

var også her, at osmannerne fik mest indflydelse og kunne påvirke befolkningen, hvoraf mange gik 

over til erobrernes religion, islam, og der efterfølgende for alvor slår rod i Bosnien (Fledelius.1999:17).  

 

Under den osmanniske ledelse kom der endnu større splid blandt det sydslaviske folk, netop fordi de 

blev opdelt efter religioner, og fordi nogle trivedes bedre end andre. Nu var det ikke længere kun 

kristendommen, der dominerede; islam var også kommet for at blive. Videre er det vigtigt at pointere, 

at alle de forskellige religioner kæmpede for at omvende folket til hver deres side, man konkurrerede 

med hinanden, til tider også med tvang (Malcolm.1994:99).   

Dog er det også vigtigt at nævne, at dem, der accepterede besættelsen og islam trivedes bedst i Bosnien, 

men især den serbisk ortodokse befolkning følte sig mere og mere undertrykt af tyrkerne og gjorde alt 
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for at kæmpe sig fri og forsvare deres religion og territorium. Dette er der dog også en god grund til, og 

det skyldes frem for alt det såkaldte Dev-sjirme-system, der betød, at de kristne bønder til tider fik 

frarøvet deres drengebørn, der skulle bruges som krigere af osmannerne (Hansen.1997:14).  

Netop fordi osmannerne var så fremmede og fik så stor betydning, fylder det Osmanniske overherre-

dømme en stor del af Balkans historie, og er derfor også en stor del af de respektive staters 

historieskrivning. Det var, som nævnt, især serbere, der følte sig som et forfulgt folk under Det 

osmaniske Rige. Og den 28. juni 1389 udkæmpedes et blodigt slag mellem serbere under ledelse af 

kong Lazar og sultan Murats osmanniske styrker. Slaget endte med serbernes nederlag og kong Lazars 

henrettelse. Men slaget har siden da haft afgørende betydning i den serbiske mytologi, og kong Lazars 

knogler er stadig serbernes helligste relikvier (Judah.1997:26). Lazar tabte, men ifølge myten gjorde 

han det efter at have valgt evig salighed for den serbiske nation gennem nederlag og død frem for en 

jordisk sejr. Derfor kan serberne se nederlaget som en moralsk sejr (Fledelius.1999:14).   

Videre er den 28. juni - årsdagen for slaget på Solsortesletten – en dato, serberne tydeligt husker. Det er 

således ikke sejr eller befrielse, der helligholdes af serberne på denne dag, men derimod smerten og 

nederlaget. Død og lidelse binder serberne til Kosovo.  I serbernes øjne var og er kampen for kontrollen 

med Kosovo en befrielseskamp, en kristen kamp mod islamisk indflydelse og en martyrkamp. Mere har 

der udviklet sig en stor folkedigtning om Kosovo-slaget, der har holdt liv i nationalbevidstheden under 

den senere osmanniske besættelse (Andersen & Wiberg.1994:171).  

 

Slaget i 1389 og myten, der opstod efter slaget, var med til at samle det serbiske folk og er gennem hele 

den serbiske historie blevet brugt som et samlingspunkt for den serbiske nation. Myten er samtidig med 

til at retfærdiggøre den serbiske nationalismes aggressivitet, som nogle gange er set i den moderne tid.  

Serberne udviklede tidligt en form for fælles skæbne, myter, erindringer og følelse. De begyndte at se 

sig selv som Guds udvalgte folk og identificere sig med det jødiske folk, og videre skriver Tim Judah i 

sin bog om den serbiske historie således:  

 

”What it tells the Serbs is”we are going to make a state again”. Just as Jesus is “coming back” so is 

Lazar. It means that because we opted for the kingdom of heaven we cannot loose, and that is what 
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people mean when they talk about the Serbs as a “heavenly people”. In this way the Serbs identify 

themselves with the Jews. As victims, yes, but also with the idea of “sacred soil”. (Judah.1997:35).  

 

Derfor er det heller ikke forkert at sige, at den serbiske befolkning er den, som tidligst begynder at 

udvikle en fællesskabsfølelse, og myter der binder det serbiske folk sammen. Hermed bekræftes 

Hastings anden fase, da især den serbiske befolkning i denne periode begynder og udvikler fællestræk 

og drømme om selvstændighed, samt ønske om kontrol over et bestemt territorium. 

 

Derudover har Smith i sin artikel “The ‘sacred’ Dimensions of Nationalism” skelnet mellem 3 

analyseniveauer inden for nationalisme og forholdet mellem religion og nationalidentitet. På det andet 

analyseniveau forklarer han, hvilken betydning religiøse motiver, kirkeskikke og traditioner har på den 

etniske eller nationale befolkning. Så hvis man ser på det i forhold til Bosnien, kan man sige, at disse 

faktorer har spillet en stor rolle i befolkningens identitetsudvikling. Her har etniske fællesskaber i stor 

grad identificeret sig med de forskellige religioner, der har været mødestedet blandt de forskellige folk. 

Især for den serbiske befolkning har disse faktorer en stor betydning allerede tidligt i historien 

(Smith.2000:801). 

 

I forhold til det tredje niveau taler Smith om nationens ”hellige egenskaber”, der betragtes som hellige 

af dens medlemmer. Han nævner fire egenskaber, der har afgørende betydning. Disse ”hellige 

egenskaber” har især haft stor betydning i den serbiske historie. En analyse af disse følger herunder. 

 

Først nævner Smith ’etnisk udvælgelse’, der har spillet en stor rolle for den serbiske befolkning, der, 

som nævnt før, ser sig selv som det udvalgte folk, det guddommelige folk, der skal forsvare disse 

”hellige egenskaber” (ibid.:803).  

For det andet nævner Smith ’helligt territorium’. Denne egenskab spiller også en stor rolle for den 

serbiske befolkning, da det netop er derfor, at Kosovo har så stor betydning for serberne. Det er her, at 

serbere har givet liv og blod i kampen mod osmannerne. Videre ser de landet som helligt, netop fordi 

landet er helliggjort af serbiske helgenere, helte og forfædre, der ligger begravet her (Andersen & 

Wiberg. 1994:172). Hvorvidt serberne har ’helligt territorium’ i Bosnien er uvist, men det kan vel være, 

at de føler det, da det var dem, der også i Bosnien kæmpede mod bl.a. osmannerne og led store tab i 
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forsøget på at forsvare Bosnien, hvorimod mange af de andre etniske grupper frivilligt tilsluttede sig 

osmannerne og den nye religion, islam.   

 

For det tredje nævner Smith ’ethno-historie’, hvor han påpeger betydningen af ’guldaldre’. Denne 

egenskab er også vigtig for den serbiske identitet, da serbernes store drøm altid har været et 

Storserbien. De husker tydeligt den tid, da Serbien var det største land, som skulle lede det slaviske folk 

mod sejr (ibid.:95). Denne egenskab kan være grunden til, at serbere mener, at Bosnien også burde 

være deres, netop fordi Bosnien i gennem historien er blevet delt mellem forskellige parter. Og fordi 

serbere hele historien igennem har været i Bosnien, før islam overhovedet var kommet til Balkan, og 

især fordi de var med til at bekæmpe osmannerne. Det er nok også derfor, at de ser de bosniske 

muslimer som fjender og forrædere, der har solgte deres sjæl til djævlen.  

 

Sidst taler Smith om ’national opofrelse’ som en ”hellig egenskab”. Her bliver det igen tydeligt, 

hvorfor serberne føler, at de har retten til Kosovo og eventuelt også til Bosnien. De serbiske helte og 

krigere, der gav deres liv for at forsvare kristendommen, serberne og deres skæbne, ligger begravet i 

disse områder. Derfor vil vigtigheden af disse aldrig blive glemt af den serbiske befolkning.  

Disse ”hellige egenskaber” har haft stor betydning for serbernes udvikling gennem tiden, og ser man på 

dem, kan de forklare, hvorfor serberne har haft tendens til at gå i krig og forsvare disse egenskaber, der 

opfattes som hellige af den serbiske befolkning. 

Denne egenskab har efter krigen også fået stor betydning for den muslimske befolkning. Her hentydes 

til byen, Srebrenica, der nu tilhører den serbiske del af landet, men hvor flere tusinde muslimer døde 

under krigen, og nu ligger begravet her (Leder.2005.Politiken). 

 

Videre har osmannernes ankomst til Balkan betydet, at det slaviske folk blev endnu mere splittet end de 

var i forvejen. Især den bosniske befolkning gik i flere retninger.  Helt fra 1415-1878 hørte området 

under det osmaniske rige, hvor det var den islamiske befolkning, der trivedes bedst. Hvorimod den 

serbiske befolkning igen og igen gjorde oprør mod tyrkerne i forsøget på at forsvare de ovennævnte 

”hellige egenskaber”. Hermed bekræftes det yderligere, at Hastings’ anden fase også holder stik, især i 

forhold til den serbiske befolkning i Bosnien, for hvem kristendommen og Biblen har spillet en 

afgørende rolle i identitetsudviklingen. 
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Herefter er det også vigtigt at nævne, at fordi Bosnien har været under fremmed styre i flere hundrede 

år, har det resulteret i, at landet ikke er blevet påvirket af de vigtigste europæiske strømninger såsom 

renæssance, reformation og oplysningstiden, hvilket har været afgørende for den nuværende 

samfundsorden.  

 

Videre ser Hans Kohn renæssancen og reformationen som én af de vigtigste perioder i den europæiske 

historie. Han forklarer, at det europæiske middelaldersamfund var et feudalsamfund, hvor magt og 

position var basseret på jordejendom, og hvor den jordejende adel dominerede, og samtidig var 

middelaldersamfundet desuden gennemsyret af religion. Men i slutningen af middelalderen voksede 

byerne og borgerskabet sig stærkere, og det gav grundlag for nye kulturformer. Fra 1400-tallet 

begyndte en udvikling i Europa, der førte til et sammenbrud i kirkens autoritet. Et nyt syn på 

mennesket og dets muligheder gjorde, at Europa begyndte at ændre sig (Kohn.2008:119).  

Selv under oplysningstiden, hvor borgerrettigheder, frihed og lighed stod i fokus hos andre europæere, 

forblev Balkan i kaos på grund af besættelsen.  

Dermed kan den tidlige udvikling af etniske grupper også være med til at forklare, hvorfor den 

bosniske befolkning i dag har forskellige drømme om fremtiden, og hvorfor den serbiske og den 

kroatiske befolkning ønsker tilknytning til deres moderlande. Besættelsen af landet var også grunden 

til, at den kroatiske befolkning holdt kontakt med den vestlige verden, den serbiske vendte sig mod 

Rusland, og den muslimske trivedes under osmannisk styre. 

Kohn nævner også, at nationalismen i 1800-tallet fik afgørende betydning for den europæiske 

befolkning, der nu for alvor havde fået national følelse og identitet (Kohn.1965:30). Denne, ifølge ham, 

moderne nationalisme opstod i oplysningstiden med et krav om et mere rationelt og frit samfund. De 

feudale, enevældige fyrstestater blev erstattet med mere rationelt indrettede nationalstater, baseret på 

principperne om folkesuverænitet, frie forfatninger, borgerlige frihedsrettigheder og fri 

markedsøkonomi, hvilket på ingen måde påvirkede landene på Balkan.  
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Men den moderne, politiske nationalisme nåede dog også til Balkan i 1800-tallet, men spillede ikke en 

positiv rolle, som den gjorde i den vestlige del af Europa. Som Kohn også har pointeret, så skelner han 

mellem den ”gode” vestlige og den ”onde” østlige nationalisme, og hvis vi ser på Balkans og Bosniens 

historie, giver hans skel rent faktisk mening.  

Her spillede nationalisme en negativ rolle allerede fra starten. Det handlede ikke om politiske 

frihedsrettigheder, men om løsrivelse fra fremmed styre. Kulturelle bevægelser og historiske 

erindringer om gamle ’områder’ dannede grobund for forskellige nationalistiske bevægelser.  

Samtidig forklarer Hastings at den sydslaviske befolkning allerede fra den gang begyndte at 

differentiere sig med hensyn til både religion og politisk historie og han skriver således: ”It was not the 

fault of the Slavs that they had settled on what became the frontier area dividing two increasingly 

different forms of Christianity, the Latin and the Greek, between which by the later Middle ages there 

would be deep hostility.”(Hastings.1997:129). 

Hastings’ citat beskriver perfekt, hvordan det sydslaviske folk fra begyndelsen begyndte at udvikle 

forskellige identiteter og drømme om fremtiden, og at allerede fra den tidlige historie har det vist sig at 

det slaviske folk ville få forskellige skæbner, og videre skriver han følgende:”…,by the end of the 

eighteenth century their histories, religion and culture had grown so diversely that no magic wand 

would prove sufficiently powerful to turn them into a single nation” (ibid.:133).  

Hvis man ser på Bosniens tidlige historie, finder man ud af, at udviklingen følger de faser, som 

Hastings har forklaret i sin teori. Den første fase er dog kun tydelig i forhold til den serbiske 

befolkning. Hvorimod den anden fase viser, at folkeslagene har udviklet litterære sprog, og han 

hævder, at etnicitet skaber nation, når sproget bevæger sig fra at være udelukkende talesprog til at blive 

skriftsprog. Selvom den bosniske befolkning ikke havde de store sproglige forskelle, så betød den 

religiøse forskel, at der alligevel på en måde udvikledes tre forskellige nationer i et land, der på ingen 

måde har andet tilfælles end sproget.  

I den tredje fase er nationalstaten er udviklet, og folk bliver deres nationale identitet mere og mere 

bevidst efter en lang historisk proces, og de har et ønske om større politisk medbestemmelse. Denne 
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fase blev forsinket på Balkan på grund af osmannernes besættelse, og det har resulteret i, at de 

forskellige etniske grupper ikke havde de samme politiske mål, grundet de historiske erobringsforsøg 

og grundet osmannernes opdeling af folket efter religion.  

Derfor er det ikke forkert at sige, at de flere hundrede år under osmannisk styre har resulteret i 

befolkningssplid i Bosnien og samtidig hindret den europæiske udvikling og bragt en form for østlig, 

ond og etnisk nationalisme til Balkan.  

Osmannertiden har, som det vises i det ovennævnte, sat dybe spor hos den Bosniske befolkning, der 

lige siden har været bitter internt. Osmannertiden bekræfter, hvordan den østlige nationalisme siden da 

har sejret på Balkan, og den beviser, at tilhørsforhold til nationen blev etnisk bestemt med fokus på 

kultur, traditioner, myter og religion. 

 

3.4. Kommunisme: 

Inden kommunismen havde den historiske udvikling sat dybe spor i folkets bevidsthed. Besættelser og 

krige og religionsopdelingen resulterede i, at Balkan i starten af 1900-tallet oplevede to krige, der 

handlede om territorielle krav og om at skabe sin egen stat, baseret på religion og etnicitet. Derfor er 

det tydeligt, at Hastings havde ret, og at det ville kræve et under at samle det slaviske folk under ét. 

Den østlige form for nationalisme, som Kohn kalder det, var på dette tidspunkt udbredt blandt den 

sydslaviske befolkning, og allerede i 1900-tallet begyndte der at opstå nationalistiske, etniske partier, 

der arbejdede for at fremme deres egne interesser, og der var kommet en følelse af ”os” og ”dem” 

blandt befolkningen på Balkan og især i Bosnien, hvor der var så store forskelle mellem de etniske 

grupper og deres politiske ønsker.  

At det var den østlige, ”onde” form for nationalisme, der udviklede sig i Bosnien, går fint i tråd med 

Huntington, der mener, at konflikter opstår på grund af kulturelle forskelle, og at lande, der tilhører 

forskellige civilisationer, er dømt til at falde samme (Huntington.2006:46). Den blandede bosniske 

befolkning havde efterhånden fået nok af de forskellige besættelsesmagter, og ønsket om 

selvstændighed og storhedsdrømme resulterede i endnu en krig, denne gang en verdenskrig. 
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Dermed begyndte 1. Verdenskrig, da en serbisk nationalist myrdede den østrigske Ferdinand i 1914. 

Dette skete i Sarajevo, sjovt nok på 525-årsdagen for slaget om Kosovo. Krigen førte til Bosniens 

forsvinden som administrativ enhed, og efter krigen stod det serbiske kongerige som én af sejrherrerne. 

Samtidig havde serberne hele vejen igennem følt, at det var dem, der skulle være ledere af det 

sydslaviske folk, netop fordi de havde kæmpet deres kamp mod det fremmede styre, og fordi de havde 

lidt så store tab i deres mission for at beskytte kristendommen og det sydslaviske folk. De ”hellige 

egenskaber”, som Smith taler om, havde for alvor sat sig i serbernes bevidsthed, og de var afgørende 

for udviklingen af nationalfølelsen.  

Herefter dannedes i 1918 ”Kongeriget af Serbere, Kroater og Slovenere". Muslimerne i Bosnien-

Hercegovina var blevet en glemt gruppe og måtte derpå selv finde ud af, om de ville betragte sig som 

serbere eller kroater. (Sørensen & Bjørn.1996:26). Serberne så som sagt sig selv som ledere af den nye 

stat, da de var det største folk og én af sejrherrerne efter krigen. Men den serbiske politiske dominans 

faldt ikke i god smag hos hverken kroaterne eller slovenerne. I perioden herefter var der stor politisk, 

etnisk og social uenighed, og det parlamentariske liv var fyldt med konflikter, hvilket kan forklares ud 

fra, at der på daværende tidspunkt havde udviklet sig tre nationer i et land der ikke havde nogen 

forudsætninger for at kunne leve og fungere sammen som en samlet nation (Ibid.:20).  

Disse forskellige etniske grupper delte ikke de samme politiske mål, værdier, religion eller identitet. 

Derfor var disse spændinger medvirkede til, at der under Anden Verdenskrig opstod en jugoslavisk 

borgerkrig, hvor de forskellige stater og etniske befolkningsgrupper udøvede terror mod og drab på 

hinanden, hvilket udartede til etniske udrensninger, som Hastings også har forklaret er en mulighed ved 

jus sanguinis. (Fledelius.1999:23).   

Men, efterfølgende lykkedes det Tito og kommunistpartiet, at samlet folket under samme tag i det nye 

Jugoslavien. Han gjorde alt for at samle befolkningen, men konflikterne og etniske spændinger var i 

realiteten aldrig forsvundet, de blev dog holdt under kontrol af Titos autoritære styre. Titos Jugoslavien 

bestod af seks ligestillede republikker: Serbien, Kroatien, Slovenien, Montenegro, Makedonien og 

Bosnien og Hercegovina, med egne forfatninger, parlamenter og lokale kommunistpartier (Sørensen & 

Bjørn.1996:32).  
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Tito gives også ofte stor kredit for at have bragt international fred og forsoning til Jugoslavien efter 2. 

Verdenskrig, og for at have samlet de forskellige etniske grupper under ét. Men det er også vigtigt at 

påpege, at magt betød mere for Tito end forsoning (Malcolm.1994:193). Frem for alt var 

kommunismen det vigtigste for Tito.  

Titos største problem var forsøget på at holde de forskellige jugoslaviske nationaliteter og republikker 

sammen. Han ville gerne have et samlet Jugoslavien, selvom hver enkelt stat havde vidt forskellige 

baggrunde og forudsætninger for at samarbejde med hinanden, men de holdt alligevel sammen i en 

fælles frygt for sovjetisk invasion (Sørensen & Bjørn.1996:34).  

Under det nye styre blev Bosnien en selvstændig republik, dog stadig beboet af forskellige etniske 

grupper og religioner. Disse grupper blev, trods forskelle, presset af det kommunistiske styre til at leve 

sammen, men som årene gik, blev de nationale spændinger i forskellig grad synlige igen.  

Hermed har det fra begyndelsen vist sig, at befolkningen i Bosnien tilhører tre forskellige civilisationer, 

hvor det senere også viser sig, at disse kommer til at få støtte fra de civilisationer, som de tilhører, når 

det blev krisetider. Videre kalder Huntington Bosnien for et kløvet land, hvor store grupper hører til 

forskellige civilisationer (Huntington.2006:194). Ifølge ham er mange lande heterogene, da de omfatter 

flere etniske, racemæssige eller religiøse grupper. Og det er netop derfor, at der kan opstå splittelser i et 

land, fordi forskellene og konflikterne mellem disse spiller en vigtig rolle for landets politik (ibid.193).  

Han forklarer, at dybe splittelser i et land kan medføre massiv vold eller true landets eksistens (ibid.). 

Han påpeger, at dyb civilisatorisk splittelse oftest opstår i et kløvet land og henviser til blandt andet 

Bosnien (ibid.:195).  

Huntington skriver således: ”I et kløvet land siger store grupper fra to eller flere civilisationer i 

virkeligheden: ’Vi er forskellige folk og hører til forskellige steder’”(ibid.).   

Citatet beskriver perfekt den bosniske historie i korte træk, da forskellene blandt de etniske grupper 

altid har eksisteret og stadig eksisterer. Især i nyere tid er disse forskelle blevet forstærket og har ført til 

alvorlige konflikter og krige, der belyses i det følgende afsnit. 

Huntington nævner Balkan og især Bosnien en del gange i sin bog, men dette gør han nok bevist, da 

landet er det perfekte eksempel at bekræfte hans teori med.  
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I forhold til religionens betydning under kommunismen kan man sige, at det kommunistiske regime 

ikke havde så meget til overs for religion. Mange kirker og religiøse steder blev ødelagt, og det gik ud 

over alle religioner (Malcolm.1994:195) Men især gik det ud over den islamiske befolkning, der næsten 

blev forbudt at dyrke deres tro offentligt (ibid.). For eksempel havde landets muslimske befolkning 

identitetsproblemer helt indtil 1970, hvor der så indførtes en ny nationalitetsbetegnelse ”muslimani” 

(muslimer), som en løsning på identitetsproblemet (Fledelius.1999:35). Betegnelsen var ikke en 

religiøs, men en etnisk betegnelse for den del af befolkningen, der følte, at de havde rødder i den 

islamiske kulturbaggrund. Mange serbere og kroater brød sig ikke om denne betegnelse, men i Bosnien 

blev 40 % af befolkningen indregistreret under den nye betegnelse (ibid.).  

Samtidig kunne Tito ikke tolerere modstand, og alle der gik imod det kommunistiske styre blev også 

hårdt straffet, uanset hvilken befolkningsgruppe de hørte til. Titos regime var totalitært og styrede både 

medierne, uddannelse og kulturproduktion, og der blev ikke taget hensyn til forskelligheden i 

befolkningen (Fledelius.1999:41). Han lagde vægt på, at befolkningen uddannedes til det moderne 

industrisamfund, men demokrati og meningsdannelse var ikke en del af Titos program (ibid.).  

Jugoslavien havde ingen kontakt til den vestlige verden og de traditioner, der var opstået her. De 

elemeter, der er afgørende for udviklingen af den nationale identitet, og som betyder noget i folks liv, 

måtte befolkningen ikke identificere sig med, da de skulle være kommunister frem for alt andet. 

Ved Titos død i 1980 begyndte problemerne at opstå. Selvom alle forenedes i sorgen over deres leder 

og i ønsket om at fastholde "broderskab og enhed”, så gik der ikke lang tid, før uenigheden begyndte at 

vise sig. Præsidentposten overgik til et kollektivt præsidentskab, der bestod af en repræsentant for hver 

republik og selvstyrende område samt formanden for Kommunisternes Forbund. Medlemmerne førte 

formandskabet på skift. Systemet viste sig imidlertid ikke stærkt nok til at løse de kriser, der snart 

opstod (Sørensen & Bjørn.1996:38) 

Her hentydes der til den store økonomiske krise i 70’erne og ramte de jugoslaviske republikker hårdt, 

og den sociale og økonomiske ulighed blandt disse resulterede i kommunismens sammenbrud (ibid.). 

Efterfølgende begyndte det at gå ned ad bakke for Jugoslavien, idet korruption, svindel, økonomiske, 

etniske og sociale uroligheder blev en del af hverdagen.  
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Dermed brød den første krise ud i 1981 i Kosovo, med krav om, at Kosovo blev gjort til en selvstændig 

republik; regimets voldsomme reaktion skabte utryghed i andre dele af Jugoslavien, hvor især den 

serbiske befolkning følte vrede, idet Kosovo, som nævnt tidligere, har an afgørende betydning for 

serberne (Fledelius.1999:44). Samtidig forværredes de økonomiske forhold igen. Republikkerne var 

uenige om, hvordan problemerne skulle løses, og desuden forsvandt truslen fra Østblokken, der havde 

bidraget til at binde Jugoslavien sammen, og kommunismen blev fejet af banen af den ideologi som 

Tito så stærkt havde prøvet at bekæmpe, nemlig nationalismen (Sørensen & Bjørn.1996:42). 

Men på dette tidspunkt var der ikke noget at gøre; nationalismen var allerede kommet for at blive, og 

krisen blev endnu værre da Slobodan Milosevic i 1987 fik magten i Serbien og i 1988-89 også i 

Montenegro, Kosovo og Vojvodina (ibid.:45). Herefter begyndte den østlige eller jus sanguinis- 

nationalismen at brede sig. Og det er netop denne form for nationalisme, som både Kohn og Hastings 

frygter og betragter som farlig. En nationalisme, der er baseret på etnicitet, og som er voldelig og 

blodig.   

Med dette in mente ville den nye serbiske leder, Milosevic, ændre Jugoslavien til en serbiskstyret 

centralisme, men dette fremkaldte store slovenske og kroatiske modreaktioner, der sigtede mod en 

omdannelse af Jugoslavien til et løst forbund af suveræne stater. At Milosevic fik så stor opbakning 

med tiden, bunder i, at han brugte nationalistiske træk til at fremme sine politiske meninger. Milosevic 

gjorde brug af fortiden, af de serbiske myter og drømme. På 600-årsdagen for slaget på Solsortesletten, 

den 28. juni 1989, proklamerede Milosevic således at Serbien igen skulle i kamp, og at det højst 

sandsynligt ikke ville blive til væbnet kamp, men at serberne var klar til dette, hvis det var nødvendigt 

(Judah.1997:29). Han gjorde brug af det, som Smith har kaldt for ”hellige egenskaber” for at sikre sig 

støtte blandt folket, hvilket i høj grad også lykkedes for ham. 

 

Herefter var det umuligt at komme til enighed og finde en fredelig løsning. Så i 1991, da Slovenien og 

Kroatien erklærede sig selvstændige, kom det til kampe med den serbisk-dominerede forbundshær. 

Begge lande blev anerkendt internationalt som selvstændige stater i januar 1992. Bosnien-Hercegovina 

og Makedonien fulgte samme spor og løsrev sig i april 1992. Dette var også enden på Jugoslavien, der 

samme år ophørte med at eksistere (ibid.) Det betød ikke, at opløsningen førte til fred, men tværtimod 
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fortsatte krigen mellem de tidligere jugoslaviske republikker. Kampene i Slovenien varede kun få uger, 

mens krigene i Kroatien og Bosnien-Hercegovina blev langvarige og blodige.  

Dermed blev Bosnien den mest udsatte republik, hvilket nok skyldes den forskellighed, der findes 

blandt befolkningen i det ifølge Huntington kløvede land. Især serberne var imod selvstændighed, da 

der både var en serbisk befolkning i Kroatien og i Bosnien, og hvis disse lande blev selvstændige, ville 

serberen blive det undertrykte folk, og dette ønskede ’det udvalgte folk’ næppe, da de følte, at dér hvor 

serberne boede og havde rødder, tilhørte det serbiske folk.   

3.5. Post-kommunisme: 

Den 6. april 1992 blev Bosnien-Hercegovina internationalt anerkendt som selvstændig stat. Men dette 

resulterede i, at landet fik den værste skæbne og endnu engang blev centrum for had, vold, mord og de 

mest blodige konflikter siden 2. Verdenskrig (Sørensen & Bjørn.1996:86).  Mange mente, at krigen var 

uundgåelig efter Jugoslaviens opløsning på grund af spændinger og forskelle blandt republikkerne og 

folket.  

I forbindelse med det frie valg i Bosnien i 1990 begyndte den etniske opdeling at vise sig. Efter valget 

blev det største parti det muslimske SDA (Partiet Demokratisk Aktion) med 35 %, efterfulgt af det 

serbiske SDS (Det Serbiske Demokratiske Parti) med 30 % og det kroatiske HDZ (Den Kroatiske 

Demokratiske Union) med 18 % (ibid.). Andre minoriteter som jøder, sigøjnere og andre blev en glemt 

gruppe. De tre etniske partier valgte at danne en koalitionsregering med den muslimske Alija 

Izetbegovic (som ikke havde været kommunist, og endda sad i fængsel for sit skrift ”den islamiske 

deklaration”, der blev set som nationalistisk propaganda) som præsident, en serber som 

parlamentsformand og en kroat som premierminister, hvilket ville skifte igen, da man kørte efter det 

jugoslaviske rotationssystem (ibid..89). 

Men der gik ikke lang tid, før disse igen begyndte at komme i konflikt, hvilket vi indtil videre har 

fundet ud af, var en naturlig ting for landet. Hvad skulle der nu blive af Bosnien, og hvordan skulle 

landet styres?  
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På daværende tidspunkt var der tre muligheder for Bosniens fremtid: enten blev man i det amputerede 

Jugoslavien; alternativt erklærede man Bosnien for uafhængigt, eller også delte man landet mellem 

Serbien og Kroatien (ibid.:88). Den sidste mulighed blev foretrukket af mange serbere og kroater, der 

så muslimerne som landsmænd med forkert religion. Her viser det sig igen, hvor ekskluderende den 

østlige form for nationalisme egentlig er, og at den kun inkluderer ”os” og ikke ”dem”. Derfor var der 

kun plads i fællesskabet for dem, der delte samme værdier og rødder.  

At dele Bosnien blev afvist af muslimerne og andre borgere, der foretrak et multietnisk samfund (ibid.). 

Efterfølgende begyndte der at herske kaos, og den østlige ekskluderende nationalisme begyndte for 

alvor at slå rødder. Dermed blev de forskellige befolkningsgrupper påvirket af de nationalistiske ledere 

til at ville forskellige ting med deres land, hvilket selvfølgelig igen førte til mere had, vold og stigende 

nationalisme. Serberne ville tilslutte sig Serbien, kroaterne Kroatien og muslimerne og andre ville 

forblive i et multietnisk Bosnien. 

Herefter begyndte krigen at nærme sig, og de tre etniske ledere begyndte at true hinanden, grundet de 

forskelligheder, som historien har medført. Den muslimske leder frygtede krig og ville have hjælp fra 

FN, men det fik han dog ikke. I stedet blev de tre ledere i Lissabon i 1992 enige om et kompromis, der 

opdelte landet i selvstyrende regioner efter etniske principper (ibid.:90). Der gik ikke lang tid, før 

problemerne opstod, og den muslimske leder satsede på et udelt og uafhængigt Bosnien. Denne tanke 

blev blandt andet støttet af det internationale samfund (ibid.). Dette blev også en realitet, og Bosnien 

blev 6. april 1992 anerkendt af EU og USA som selvstændigt land, og herefter brød krigen så ud.   

Men ingen havde troet, at det kunne gå så galt, som det nu viste sig at gøre. Dog, hvis man ser gennem 

Kohns og Hastings briller og lægger mærke til den onde og farlige nationalisme, som havde udviklet 

sig med tiden, var det ikke utænkeligt, at det kunne gå så galt. Netop fordi det er et folk, der havde 

udviklet forskellige nationale identiteter, og der ikke kendte til frihed og rettigheder, og som hermed 

kun havde religion og etnicitet at identificere sig med, og så var de endda så forskellige i deres værdier, 

rødder og politiske mål, at det efterhånden blev klart, at de ville have svært ved at leve side om side. De 

forskellige grupper etniske opfattelse af nationen, har betydet en udelukkelse af alle andre. Dermed 

bekræftes det, at Bosnien er et kløvet land med mindst 3 forskellige civilisationer, dyb splittelse og 
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forskellige ønsker og dermed næsten på forhånd dømt til at ende i voldelige konflikter, ifølge 

Huntington (Huntington.1996.194). Det var så også præcist det der skete. 

 

3.6. Krigen 1992-1995: 

Krigen i Bosnien var meget indviklet. Det var en trefrontskrig mellem de bosniske muslimer, de 

bosniske serbere og de bosniske kroater og et tydeligt bevis på, hvordan de, ifølge Huntington, 

forskellige civilisationer ikke kan enes. De bosniske serbere og kroater blev støttet af tropper og våben 

fra Serbien hhv. Kroatien, og på samme tid opererede adskillige andre regerings-, paramilitære og 

internationale enheder i Bosnien. Under krigen blev forskellige alliancer mellem de forskellige grupper 

dannet og opløst (Sørensen & Bjørn.1996:86).  

Derfor er det ikke forkert at sige, at generelt set blev krigen et mareridt for alle etniske grupper og 

resulterede i, at alt for mange civile mistede livet, at alt blev ødelagt, og værst gik det for sig i 

Srebrenica i 1995, som ellers blev erklæret som en sikker zone af FN. Her udførte den serbiske ledelse 

den værste massakre siden 2. Verdenskrig, hvor uskyldige civile blev ofre for massemord. Over 8000 

mænd og drenge blev dræbt, kvinder og piger udnyttet og voldtaget, og en etnisk udrensning fandt sted 

lige foran øjnene på FN styrkerne (ibid.:118). Dermed var det også Srebrenica-massakren, der fik det 

internationale samfund til at koge over, og som fik både FN og NATO til at blande sig i krigen og 

hurtigst muligt finde en løsning (ibid.). Herefter satte det internationale samfund en stopper for krigen, 

der endte med en fredsaftale mellem de tre gruppers ledere. Presset af USA og det internationale 

samfund underskrev de den såkaldte Dayton-fredsaftale, og dermed blev freden igen en realitet (ibid.).  

På baggrund af dette og efter en 43 smertefulde måneder lang krig med 250.000 døde, alt ødelagt og 

over 2 millioner flygtninge, var freden endelig kommet til Bosnien (ibid.:86). Under krigens forløb 

blev det igen tydeligt, at Huntingtons tese holder stik. Huntington forklarer, hvordan de forskellige 

civilisationer hjælper deres tilhørende folk. Dette bevises ved, at Tyrkiet og flere arabiske lande i 

krigens løb har hjulpet de bosniske muslimer, Rusland bakkede op om det ortodokse serbiske folk og 

blandt andet Tyskland om det katolske kroatiske folk (Huntington.2006:179).  
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Ifølge Huntington vil samfund, der er forenet af ideologi, men hvor folk tilhører forskellige 

civilisationer, falde fra hinanden. Det var sådan set også det, der skete i Jugoslavien efter 

kommunismens sammenbrud (ibid.46). Ifølge ham opstår de farligste kulturelle konflikter langs 

brudlinjerne mellem civilisationer, hvilket er lige netop det, vi så i Bosnien, efter Jugoslaviens 

opløsning. Jacques Delors var på en måde enig med Huntington, da han udtalte, at ” fremtidens 

konflikter vil blive udløst af kulturelle faktorer frem for af økonomiske eller ideologiske” (ibid.).  

Videre forklarer Huntington, at religionens øgede betydning forstærker de kulturelle forskelle, der 

findes (ibid.). Dette giver også mening i forhold til Bosnien, hvor vi har set, at religion og etnicitet har 

været afgørende faktorer i folkets identitetsudvikling gennem historien, og hvor disses betydning er 

blevet endnu stærkere i moderne tid og især efter krigen.   

Generelt set var krigen i Bosnien af den komplekse slags. I starten kæmpede de etniske gruppe mod 

hinanden, men i løbet af krigen blev det internationale samfund også indblandet, og, ganske som 

Huntington påpeger, støttede hver civilisation sin egen. Det internationale samfund kunne ikke blive 

enig om mål og midler i Bosnien-politikken, og der blev gjort forskellige forsøg på at ende krigen. 

Diverse fredsaftaler blev udarbejdet, men alle blev de afvist af de forskellige bosniske ledere 

(Bjørn.2010:80). Det internationale samfund havde generelt svært ved at finde ud af, hvem skurken 

egentlig var, da alle kæmpede mod alle, og det var særdeles svært at forstå, hvordan folk der levede 

side om side, nu var de værste fjender. Men, efter mange måneders forhandlinger kom man med nød og 

næppe frem til en fredsaftale. (Dette vendes der tilbage til i del 2, når fredsaftalen uddybes).  

Krigen har på mange måder påvirket Bosnien og landets befolkning. Historien viser som bekendt, at 

nogle lande og organer har påvirket den udvikling, som landet har gennemlevet. Nedenfor analyseres 

nogle af de vigtigste. (I nyere tid har EU været den mest betydningsfulde aktør i landet, men en analyse 

af dette følger i specialets 2. del). 

3.7. Tyrkiet:  

Tyrkiet har, som historien også viser, en lang fortid på Balkan. Den bosniske befolkning har blandede 

følelser, når det gælder Tyrkiet. Af nogle af de etniske grupper ses de som venner, af andre som 

fjender. Dog er der ingen, der kan benægte, at Tyrkiet, samt osmannertiden, har sat deres spor på 
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Balkan og især i Bosnien. Hermed er især de bosniske muslimer blevet påvirket af den tyrkiske kultur 

og religion. Osmannerne har i flere hundrede år domineret udviklingen inden for alle samfunds- og 

kulturlivets områder i Bosnien. På daværende tidspunkt blev tyrkisk kultur og levevis overtaget af den 

bosniske muslimske befolkning, hvor sproget og litteraturen endda også blev påvirket af både tyrkisk 

og arabisk (Malcolm.1994 :100-103).  Og selvom det er mange år siden, at osmannerne tabte på 

Balkan, er det tydeligt, at deres kultur og religion har været med til at forme de bosniske muslimers 

identitet og til at styrke den ortodoks-serbiske. Denne har også været med til at skabe splid og adskille 

den bosniske befolkning, der før osmannerne godt nok havde oplevet konflikter, men især efter har de 

ikke kunnet enes og finde en fælles vej.  

Også i nyere tid spiller Tyrkiet en stor rolle i Bosnien og også på resten af Balkan. I den seneste tid har 

der været massive tyrkiske investeringer, især i Bosnien, men også i andre lande på Balkan. Tyrkerne 

gør alt for at få øget indflydelse på regionen. Deres tilstedeværelse er tydeligst i Bosnien, hvor der 

blandet andet er blevet bygget tyrkiske universiteter, ny tyrkisk ambassade og givet massiv hjælp til 

genopbygning af kulturelle og religiøse steder (Birnbaum.2013). De bosniske muslimer føler sig ikke 

truet af tyrkernes stigende tilstedeværelse, men især den serbiske befolkning frygter disse grundet de 

historiske konflikter, der har været (ibid.).  I en nyere artikel fra The Washington Post kommer 

følgende udtalelse: “For Islamists, a return of Turkey back to the Balkans is a fulfillment of ambitions. 

But for many Serbs and also for many Croats, their national struggle in the 19th century is still in their 

minds” (ibid.). Tyrkiets stigende betydning falder som nævnt ikke i god smag hos alle de forskellige 

etniske grupper, og det kan få konsekvenser for gruppernes indbyrdes forhold i fremtiden.  

Selvom der er blandede meninger med hensyn til Tyrkiets stigende betydning, så er det et faktum, at 

Tyrkiet har udviklet sig til en stærk magt og igen er kommet til Balkan for at få indflydelse. Forfatteren 

Misha Glenny skriver således i sin bog: ”Turkey’s influence in all these regions is growing 

economically, politically and strategically – not for nothing do people refer to its new engagement as 

the New Ottomanism. This extends to the Balkans as well where Turkey has mounted a vigorous 

diplomatic and economic campaign to strengthen its influence in the region after several decades of 

decline” (Glenny. 2012 :699).  
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Hermed er det helt rigtigt at sige, at Tyrkiet igen er kommet til Balkan for at blive. Om det så er 

positivt eller negativt for regionen, kan diskuteres. Men det er ikke kun Tyrkiet, der efter krigen har 

fået indflydelse, og den frygtes ikke på samme måde af europæerne som de hellige arabiske krigere, der 

kom til landet under krigen. Dette forklares uddybende nedenfor.  

 

3.8. De ”hellige krigere” fra Mellemøsten og Wahabismen:  

Inden krigen var de bosniske muslimer ret sekulariserede og ikke særligt praktiserende. Men efter 

krigen ændrede dette sig. Derfor er det tit blevet påpeget, at krigen i Bosnien har bragt en mere 

konservativ tolkning af islam med sig. Det siges, at der gennem krigens forløb ankom flere tusinde af 

de såkaldte ”hellige krigere”, også kaldet ”mujahediner” til Bosnien. Ifølge Huntington kom der 

omkring 4000 fra forskellige muslimske lande for at kæmpe på muslimernes side (Huntington. 2006 

:398). Disse mujahediner menes af mange at have tilknytning til terroristgrupper, og de mens, at have 

bragt form for islam med sig, som var fremmed for de overvejende sekulære bosniske muslimer: den 

fundamentalistiske, militante wahabisme, som blandt andet al-Qaeda identificeres med, og at de i 

virkeligheden var kommet for at opbygge støttegrupper for radikal islam (ibid.). Derfor har mange også 

argumenteret for, at disse kun gjorde tingene værre, idet de begik forbrydelser, der på mange måder var 

umenneskelige (Stjernfelt.2009: 44-50).  

Da fredsaftalen kom på plads, var det blandt andet en betingelse, at de ”hellige krigere” skulle forlade 

landet, men sådan gik det ikke, og mange (det vides ikke hvor mange) er blevet i landet med hjælp fra 

regeringen og det bosniske folk; andre har skjult sig i de bosniske bjergområder (ibid.). Men at mange 

er forblevet i landet, er der ingen tvivl om. Helt tildækkede kvinder og mænd med langt skæg og korte 

bukser var et særsyn før krigen, men siden krigen er det blevet et naturligt syn for den bosniske 

befolkning. Hvis man har rejst til Bosnien i tiden efter krigen, er det tydeligt at se, at der hele tiden 

kommer flere af denne slags. Den nye form for islam truer de sekulariserede muslimer, der lever i 

Bosnien, og som på mange måder truer landets ambition om en fremtid i EU. I en artikel fra Kristeligt 

Dagblad lyer det således: "Den trussel, de radikale islamiske grupper udgør for det bosniske samfund, 

er ikke så meget en trussel om terror, men den islamisering af samfundet, de kæmper for, hvis deres 

indflydelse i landet fortsætter. Det vil føre til yderligere splittelse mellem de etniske grupper i vores 
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samfund og mellem det sekulære og det religiøse Bosnien. Ligesom det vil isolere os fra det øvrige 

Europa" (Teglbjærg.2010.KristeligtDagblad).   

Wahabisme praktiseres blandt andet i Saudi-Arabien, der i den grad har været en aktiv aktør i Bosnien 

lige siden krigen. Det saudiarabiske styre bruger enorme summer på at udbrede den ultrakonservative 

lære til resten af den muslimske verden, hvilket også har været tilfældet i Bosnien, hvor pengene blandt 

andet er gået til opbygning af nye moskéer, men som bekendt kommer intet gratis. Med pengene fulgte 

wahabistisk undervisningsmateriale og imamer for at sprede radikal islam til de bosniske muslimer 

(Skjoldager.2009:190). Dermed har wahabismen også fået større indflydelse siden krigen. Desuden har 

undersøgelser vist, at 13 % af de bosniske muslimer er begyndt at følge den mere konservative lære, og 

dette har ofte ført til sammenstød intern i den muslimske befolkning (ibid.). 

Uanset om denne radikale islam er en trussel for landet eller ej, er det tydeligt, at muslimerne i landet er 

blevet mere religiøse efter krigen. Videre viser en undersøgelse af bosniske muslimers forhold til 

religion en stigende religiøs bevidsthed, selv 15 år efter krigens afslutning 

(Teglbjærg.2010.KristeligtDagblad).  Samtidig forklares det, at flere og flere muslimer faster under den 

muslimske højtid ramadanen og fejrer bajram, som er en afsluttende fest for fasten, og der bygges hele 

tiden flere moskéer og religiøse skoler, der bliver finansieret af Saudi-Arabien, og på denne måde slår 

wahabismen rod i landet.  

Men det er ikke kun den muslimske befolkning, der er blevet mere religiøs; det gælder også den 

ortodokse serbiske befolkning, og her har den ortodokse kirke spillet en aktiv rolle. 

 

3.9. Den serbisk-ortodokse kirke:  

Den serbisk-ortodokse kirke har gennem tiden også spillet en stor rolle i landets udvikling og i det 

serbiske folks bevidsthed. Allerede i 300-tallet kom kristendommen, som allerede nævnt, til Balkan 

(Andersen & Wiberg.1994:152). Og den serbiske kirke blev i 1912 den første slaviske kirke, der 

officielt blev anerkendt som selvstændig (ibid.166). Den ortodokse kirke er autokefal (selvstændig) og 

er tæt knyttet til nationale kulturer. Kirken betragter sig selv som garant for den nationale identitet og 
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kultur. Selv under osmannertiden havde den ortodokse kirke religionsfrihed og selvforvaltning og var 

på ingen måde magtløs (ibid.173).  

Den serbisk-ortodokse kirke er af nogle blevet kritiseret for at have taget del i krigen og være 

medskyldig i folkemordet i Bosnien, men dette tager kirken dog stor afstand fra (Eriksen.2007. 

Information). I et interview med Information har en serbisk professor udtalt følgende: “Jeg vil også 

sige, at nationen altid skal identificeres som kristen, at vi overalt i Europa skal identificere os som 

kristne stater. Men den diskussion er åben i forbindelse med forfatningsdiskussionen i den Europæiske 

Union. Kirken opfattes sine steder ikke som nationens definerende institution, og kirken selv er mange 

steder alt for blød og ikke i stand til at forsvare sig selv over for den aggressive islam, som den står 

overfor." (ibid.). 

Kirken har fået kritik for at lade sig bruge af nationalistiske ledere i krigen og tillade drab på muslimer. 

Men den serbiske kirkes repræsentanter har forklaret det med det faktum, at den serbiske kirke er en del 

af den serbiske nationalitet, og den har altid været både en politisk og en national institution, der har 

værnet om sit folk og forsvaret sit folk (ibid.). Men kirken tager som sagt afstand fra krigen og 

forsvarer på ingen måde de nationalistiske lederes handlinger, men beskylder tværtimod Milosevic for 

at have mistet ”det hellige land” i Kosovo (Byrnes & Katzenstein.2006:186). 

Hvorvidt kirken har haft en aktiv rolle i krigen vides ikke, men historien har vist, at kirken støtter det 

serbiske folk og har været med til at fastholde gamle myter og erindringer fra fortiden. Kirken har 

samtidig også kæmpet for at bevare et kristent Europa og har været aktiv i kampen om Kosovo, hvor 

man blandet andet har fået støtte fra Rusland (Byrnes & Katzenstein.2006:184).  

3.10. Rusland:  

Det er ikke forkert at sige, at de serbiske og russiske befolkninger gennem tiden har haft stærke bånd til 

hinanden. De deler den samme religion og minder på mange måder om hinanden. Det russiske folk og 

land har af denne grund også støttet det serbiske folk gennem hele historien. Herunder kan det nævnes, 

at russerne støttede serberne i deres kamp mod osmannerne, hvor de kæmpede side om side i missionen 

om at beskytte det kristne folk på Balkan (Andersen & Wiberg.1994:106). 
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Dernæst er det også vigtigt at nævne, at Rusland under krigen i Bosnien også støttede de bosniske 

serbere (Glenny.2012:46,461). Og, som Huntington også har påpeget det, var det fordi disse tilhører 

den samme civilisation og derfor er det en selvfølge, at Rusland hjalp serberne og støttede deres 

ønskede mål for fremtiden.  

Hertil kan det videre nævnes, at Rusland og Serbien er historiske allierede, og af denne grund har 

Rusland fuld forståelse for, at serberne ser Kosovo som deres og ikke anerkender Kosovo som 

selvstændig, dog sammen med en del andre lande, herunder selvfølgelig Serbien. Den russiske og den 

serbiske kirke har med tiden opbygget et godt venskab, hvor man har støttet hinanden i konflikter 

(Byrnes & Katzenstein.2006:183). Især under kosovokrigen, da USA angreb serberne, fik de politisk 

og økonomisk støtte af Rusland (ibid.:84).  

Disse ovennævnte lande og institutter har haft afgørende betydning for udviklingen i Bosnien under og 

efter krigen og har på mange måde påvirket den sociale udvikling, som analyseres i det følgende afsnit.  

 

3.11. De sociale forholds udvikling og den etniske opdeling efter krigen: 

Krigen og den etniske opdeling har resulteret i et minimum af kontakt blandt befolkningsgrupperne i 

Bosnien. At gifte sig på tværs af befolkningsgrupper og religioner var naturligt før krigen, men i dag er 

det nærmest tabu, og man omgås kun ”sine egne”. Hermed bekræftes den østlige nationalisme klart i 

tiden efter krigen. Hadet blandt folket er aldrig forsvundet, og mange mener, at det rent faktisk er værre 

end før krigen. En bosnisk mand har beskrevet situationen således: "The hate is worse now than it was 

just after the war. It's not getting better. It's getting worse" (Borger.2012.TheGuardian). Og endnu flere 

har som nævnt beskrevet problemerne på Balkan og især i Bosnien som ”ældgammelt had” mellem 

forskellige etniske grupper, mens andre har set det som en konsekvens af nationalismen, der havde sit 

udspring i det 19. århundrede (Arben.2012.MagasinetrØst). Etnicitet er forblevet den afgørende faktor i 

samfundslivet. Det er mange år siden, at krigen sluttede, men en følelse af ’os og dem’ er aldrig 

forsvundet. På trods af, at det internationale samfund og Dayton-aftalen udformede love til sikring af 

ligestilling imellem de tre største folk i Bosnien, har det vist sig, at man kun kan regne med socialt 

opsving, hvis man lever blandt ’sin egne’ (Loza.2010:57). Etnicitet er altafgørende, og ens muligheder 
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bestemmes i høj grad af ens navn og hvor man bor (ibid.59).  ”Du skal ikke stræbe højt, hvis du er 

bosniak i Republika Srpska eller i den kroatiske del af den Bosniakisk-Kroatiske Føderation. Og du 

skal heller ikke stile højt, hvis du er etnisk serber eller kroat i dele af Føderationen med bosniakisk 

flertal” (ibid.). 

’Os og dem’ eksisterer i alle dele af samfundslivet, og den etniske opdeling er stadigvæk markant. Også 

i skolerne er man etnisk opdelt. I nogle skoler, for eksempel, går de forskellige etniske grupper på 

samme skole, men opdeles under undervisning. Denne etniske opdeling resulterer i, at børn fra 

forskellige etniske grupper har et minimum af kontakt til hinanden og ikke følger samme pensum, og 

især religions-, sprog- og historieundervisningen afviger. Den bosniske filminstruktør Elvir Muminovic 

har udtalt, at han skammer sig over at bo i et land, der ikke har gjort op med nationalismen, der udløste 

krig for tyve år siden. I et interview med MagasinetrØst udtaler han således: ”Den ældre generation 

har helt sikkert svigtet den yngre generation i Bosnien. Nogle gange bliver jeg dog i tvivl om, om den 

er klar over det. De stemmer på vores politikere, politikerne gør hvad de gør, og det, de gør, er at 

producere had. For dem handler det mest af alt om penge, magt og – for nogles vedkommende – om 

religion” (Dizdarevic.2013.MagasinetrØst). Videre forklarer han også, at det bosniske skolesystem 

med ”to skoler under samme tag” er med til at skabe fjendebilleder og had, selv for børn og unge 

(ibid.). Muminovic siger videre: ”Her i Bosnien har vi for eksempel et skolesystem, hvor unge 

mennesker bliver indpodet, at de er enten serbere, bosniakker eller kroater, og som resultat får vi unge 

mennesker, der lærer at hade. Med det følger selvsagt muligheden for at reproducere de ældres 

fejltagelser og dermed nye krige – en risiko som ikke er så lille, som man kunne have ønsket” (ibid.). 

 

3.12. Delkonklusion på specialets første del: 

Efter en gennemgang af tiden før, under og efter kommunismen kan det konkluderes at det lille land 

Bosnien rummer mere historie og forskellighed end noget andet land i Europa. Landets forskellige 

etniske grupper har igennem tiden udviklet forskellige nationale identiteter og til tre forskellige 

civilisationer. Religion, etnicitet, ”de hellige egenskaber” og kultur har været afgørende i deres 

identitetsudvikling. Og grundet de forskellige besættelser, har det bosniske folk ikke kunnet udvikle en 

fælles national identitet. Dermed er det ikke helt forkert at sige, at disse grupper ikke har andet tilfælles 
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end at de er tvunget til at bo i det samme land til trods for, at de rent faktisk ikke ønsker dette. Videre 

har den østlige nationalisme rodfæstet sig hos folket, og efter krigen er denne blevet endnu mere 

forstærket. Historien viser også, at den serbiske befolkning tidligere end andre, udvikler en fælles 

identitet omkring myter og erindringer og på denne måde tidligt begynder at skille sig ud. 

Historien viser også klart og tydeligt, hvordan de forskellige etniske grupper i Bosnien tilslutter sig 

deres egne civilisationer og kommer i konflikt med de andre. Dermed kan man, ved at have analyseret 

det historiske forløb, bekræfte, at Huntingtons tese holder stik, i hvert fald når det gælder Bosnien, og 

samtidig bekræftes det, som Hastings og Smith påpeger, at størstedelen af de nuværende nationer har 

rødder, der går meget langt tilbage i tiden, og at religion bl.a. har været den vigtigste identitetsfaktor i 

landet. Derfor forklarer dette også, hvorfor bl.a. de bosniske serbere ønsker at tilslutte sig Serbien, eller 

at få deres egen stat i Bosnien, da de ønsker egen nationalstat basseret på etnicitet og serbiske 

traditioner. 

Hermed kan det også bekræftes, at den konfliktfyldte historie i den grad er en barriere på vejen mod 

EU, da det næsten er en umulig opgave, at få de etniske grupper til at føle sig som en samlet nation, 

netop fordi befolkningen gennem tiden har udviklet forskellige identiteter, som analysen af historien, 

gennem de udvalgte teorier har vist.   

Det følgende afsnit (specialets anden del) analyserer tiden efter fredaftalen og det internationale 

samfunds forsøg på, at skabe en national identitet (hvis overhovedet muligt) blandt de etniske grupper 

og på denne måde bane vej for europæisk integration og potentielt EU-medlemskab.  

 

DEL 3: Dayton-aftalen. Vejen mod EU?: 

4. En ny start? - Dayton- fredsaftalen:  

 

Krigen blev som nævnt bragt til afslutning med indgåelsen af Dayton-fredsaftalen, der blev 

underskrevet af præsidenten for Republikken Bosnien-Hercegovina (Alija Izetbegovic) samt 

præsidenterne for Kroatien (Franjo Tudjman) og Forbundsrepublikken Jugoslavien (Slobodan 
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Milosevic) i Paris den 14. december 1995. Dayton-aftalen blev også underskrevet af USA og den 

Europæiske Union som vidner (Hansen.2002:56).  

Historien og den blodige krig har, som specialets første del også viser, haft store konsekvenser for det 

lille land. Dayton-aftalen var et forsøg på at holde Bosnien sammen ved at dele det. Med aftalen blev 

der oprettet en stat med to enheder.  

Men selv om Dayton bilagde den væbnede konflikt, afskaffede den ikke det dybe fjendskab, der 

fandtes mellem parterne og i den bosniske befolkning generelt. Aftalen tog ikke hensyn til den 

konfliktfyldte historie, de religiøse forskelle og den ”onde” nationalisme, som med tiden havde 

udviklet sig. 

Før fredsaftalen havde de forskellige parter i Bosnien, som første del også har vist, forskellige mål for 

landets fremtid. De bosniske muslimer ønskede en bosnisk nationalstat, domineret af muslimer, 

kroaterne ønskede en selvstændig politisk-administrativ enhed, og serberne ønskede anerkendelse af 

den nye Republika Srpska som stat (ibid.:54). Disse målsætninger udgjorde parternes 

forhandlingspositioner i forbindelse med fredsaftalen i 1995 (ibid.:53). Videre spiller disse også en 

vigtig rolle for parternes adfærd og handlingsmønstre efter krigen, også selv den dag i dag (ibid.). Den 

fredsaftale, der sætter en stopper for krigen, er samtidig grunden til, at den etniske opdeling af landet 

fortsætter.  

 

I 1995 havde USA påtaget sig førerrollen i Bosnien og var den dominerende aktør i forhold til at få 

krigens parter skubbet til forhandlingsbordet. Ingen af landets parter var tilfredse med aftalen, men på 

daværende tidspunkt kunne ingen klare mere krig.  Derfor skulle Dayton-aftalen danne grundlag for 

Bosnien, som et fredeligt, demokratisk og multietnisk samfund, hvor følgende hovedpunkter blev 

formuleret:1 

 Bosnien skulle bevares som selvstændig stat med et kollektivt præsidentskab, en regering og et 

parlament med to kamre. 

 Landet skulle dog opdeles i to næsten lige store entiteter, nemlig Republika Srpska (RS) samt 

Føderationen (af bosniakker/muslimer og kroater) med bl.a. hovedstaden Sarajevo.  

                                                               
1 Den fulde Dayton-aftale kan finder på OHRs hjemmeside:  http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380  
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 En ny forfatning var en del af aftalen, som sammen med frie valg under OSCE-kontrol skulle 

skabe demokrati og balance mellem de etniske grupper. 

 Genskabelse af et multietnisk samfund og retten til, at flygtninge og fordrevne kunne vende 

tilbage til tidligere boliger. Samtidig skulle menneskerettighederne og bevægelsesfriheden 

sikres. 

 Der indledtes en freds- og forsoningsproces, der skulle overvåges af internationale 

implementeringsstyrker (IFOR). Og samtidig skulle de tre parters militær reduceres.  

 Personer sigtet for krigsforbrydelse skulle udleveres til krigsforbryderdomstolen i Haag. 

 Alle udenlandske soldater, der havde deltaget i krigen (dvs. de islamiske mujahediner), skulle 

inden 30 dage forlade landet. 

 Der skulle indføres markedsøkonomiske reformer, der, sammen med økonomisk støtte fra det 

internationale samfund, skulle skabe grundlaget for genopbygningen og økonomisk vækst. 

 Hele den civile freds-, demokratiserings- og genopbygningsproces skulle overvåges af et 

internationalt fredsimplementeringsråd (PIC) med en FN-udnævnt High Representative som 

daglig leder af et civilt administrationsapparat (OHR). (Bjørn.2010:87-88).  

 

Resultatet af aftalen blev en stærkt decentraliseret stat med en svag centralmagt. Videre blev landet delt 

op i to entiteter med stor autonomi. Føderationen Bosnien-Hercegovina (FBiH), der primært er beboet 

af bosniske muslimer (bosniakker) og bosniske kroater (katolikker), og Republika Srpska (RS), der 

primært er beboet af bosniske serbere (ortodokse kristne) (Ibid.).  

Den forfatning, som landet har haft siden Dayton-aftalen, bemyndiger staten til kun at varetage stærkt 

begrænsede opgaver i forhold til udenrigspolitik og udenrigshandel, mens entiteterne tager sig af stort 

set alle andre områder såsom uddannelses-, social-, sundheds- og skattepolitik (Hansen.2002:56).  

Føderationen er videre opdelt i ti kantoner og derunder 74 kommuner, mens der i Republika Srpska er 

63 kommuner. Alle kommuner har en lokal regering, og det har de fire store byer, Banja Luka, 

Sarajevo, Øst-Sarajevo og Mostar også. Alle disse overlappende administrative områder og niveauer 

skaber enormt mange borgmestre, ministre, ministerier og en forvirring omkring hvem, der har magten 

(Den Danske Ambassade, Ljubljana, Slovenien.2014:9)  
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Og for at gøre det endnu mere indviklet, indebar fredsaftalen også indsættelsen af en repræsentant for 

det internationale samfund (Den Høje Repræsentant) med et mandat, der giver stor magt og beføjelser 

til at overvåge og støtte implementeringen af den civile del af fredsaftalen. Denne repræsentant har som 

mandat at løse opgaver, hvis de bosniske ledere ikke kan komme til enighed, og han har med tiden fået 

stigende magt på grund af uenigheden blandt de bosniske politikere (Eralp.2012:41). 

 

Det indviklede politiske system har resulteret i politisk kaos. Én af grundene til det fejlslagne system 

skyldes den forfatning, landet har. Dayton- systemet kræver politisk vilje og enighed blandt politikerne 

for at kunne udføre en effektiv politik på statsligt niveau, hvilket ikke er tilfældet hos de bosniske 

politikere, der hele tiden modarbejder hinanden og har forskellige drømme om det samme land 

(Belloni.2007:17). Det politiske liv i Bosnien er fra begyndelsen styret af den samme ekskluderende 

nationalisme, som var grobund for selve krigen, og denne har sørget for, at landet ikke har formået at 

udvikle sig i retning af europæisk standard, og på samme tid bremser denne nationalisme den 

demokratiseringsproces, landet skal gennemgå for at imødekomme EU’s krav.  

 

Dernæst er den bosniske stat svag og ikke-fungerende, da magten ligger hos entitetsledere, der blokerer 

for samarbejde og vigtige reformer på statsniveau. Nationalistisk retorik dominerer det politiske liv i 

Bosnien, og trods massiv indsats af OHR og det internationale samfund for at implementere Dayton-

aftalen, er det ikke lykkedes at skabe enighed på mange af punkterne.   

Samtidig giver det politiske system de tre konstituerende folk, bosniske muslimer (også kaldet 

bosniakker i nyere tid), kroater og serbere, en del flere fordele frem for landets andre indbyggere. 

Bosniens forfatning tillader alene muslimer, serbere og kroater at stille op til det højeste embede i 

landet og er dermed diskriminerende mod landets mindretal. Det er dette forhold, som jøden Jakob 

Finci og romaen Dervo Sejdic har indklaget til Den Europæiske Menneskeretttighedsdomstol i 

Strasbourg. Sagsøgerne fik medhold i 2009, og Domstolen pålagde Bosnien at ændre forfatningen, men 

nu er vi i 2014, intet er endnu ændret, og det er ikkelykkedes de bosniske politikere at opnå enighed om 

en ændring i forfatningen grundet frygt for, at de mister politisk magt (Eralp.2012:38).  
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4.1. International hjælp til styring af landet: 

 

Det har, som sagt, generelt vist sig vanskeligt at få såvel staten Bosnien, som de to entiteter til at 

fungere sammen. Den bosniske regering har i lange perioder været lammet på grund af én eller flere af 

regeringsmedlemmernes boykot af dens arbejde, ligesom Den Høje Repræsentant ved flere lejligheder 

har fundet det nødvendigt at afsætte bosniske stats- og entitetsledere på grund af opførsel i strid med 

Dayton-aftalen og konstitutionen (Gallagher.2005:133).  

Det reelle folkestyre, som vi kender fra Danmark, er en garant for, at hele befolkningen behandles med 

respekt og anstændighed, hvor fællesskabet viser omsorg for den enkelte. Sådan fungerer det desværre 

ikke i Bosnien, hvor rettigheder og demokrati aldrig rigtig har eksisteret.  

 

Derfor har den store debat også generelt handlet om, hvordan man etablerer stabile demokratiske 

institutioner og gør landet demokratisk, så de forskellige befolkningsgrupper kan leve sammen i et 

multietnisk og demokratisk land (Belloni.2007:42).    

International tilstedeværelse har sikret fred og stabilitet militært i form af EUFOR (arvtageren efter de 

internationale styrker IFOR og SFOR), og samtidig har den også sørget for implementering af civile 

dele af fredsaftalen i form af OHR (Den Høje Repræsentant) (Hansen.2002:71). 

Samtidig blev et fredsimplementeringsråd (også kendt som PIC) oprettet, bestående af USA, EU og 

Rusland samt en lang række andre lande og internationale organisationer (55 i alt) (ibid.). 

Allerede to år efter Dayton mødtes man i fredsimplementeringsrådet i Bonn, hvor man blev enige om, 

at der var politisk kaos i Bosnien, og at udviklingen gik den forkerte vej. Løsningen blev at give OHR 

større magt, så den Høje Repræsentant kunne gribe direkte ind i bosnisk politik og afskedige politikere 

og embedsmænd, der ikke kunne overholde Dayton-aftalen. Disse beføjelser er siden blevet kaldt 

’Bonn-powers’ (Eralp.2012:42). 

Efterfølgende har den Høje Repræsentant brugt magten i forhold til forskellige intentioner allerede fra 

begyndelsen. Da de bosniske ledere ikke har vist sig i stand til at kunne samarbejde, har de 

internationale organer været nødt til i høj grad at blande sig. 

 Fra 1997-1999 havde Carlos Westendorp rollen som HR, og han brugte ’Bonn Powers’ til at sætte de 

fundamentale statslige ting på plads. Denne periode var præget af fremskridt inden for det økonomiske 
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område såsom privatiseringslove, indførelse af en fælles valuta, fælles pas, fælles nummerplader og 

fælles nationalmelodi, og der blev også gjort fremskridt i forhold til etablering af velfungerende medier 

og i forhold til genhusning og returnering af flygtninge (ibid.:43).  

Videre har Westendorp forklaret, at hvis det ikke var for ’Bonn Powers’, havde der ikke været nogen 

form for fremskridt i landet (ibid.).  

Den næste HR på magten i 1999 var Wolfgang Petritsch som også brugte magten på forskellige 

områder. Allerede fra starten af var der tre prioritetsområder for OHR’s indsats. Disse er opbygningen 

af de statslige institutioner, flygtningenes tilbagevenden og opbygningen af bæredygtige økonomiske 

strukturer (Hansen.2002:59). 

I denne periode håbede man også på at kunne overlade ansvaret mere og mere til det bosniske folk, 

men det viste sig, at det internationale samfund, og især ORH blev mere og mere involveret i stedet for 

(ibid.).   

Efterfølgende kom turen til Paddy Ashdown i 2002, der gjorde brug af ’Bonn Powers’ hele 307 gange 

(Erlap.2012:45). Han brugte magten på forskellige områder såsom reformer inden for forsvar, politi, 

skat og uddannelse.  

I 2007 kom turen til Miroslav Lajcak, der havde som prioritet at få Bosnien til at underskrive 

stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA) med EU. Ifølge Lajcak, var manglende politisk vilje hos 

politikerne til de nødvendige reformer det største problem, der blokerede vejen for fremtidsudviklingen 

(ibid.:48). 

Det var blot for at nævne nogle af repræsentanterne, der ikke altid har haft store held med at få de 

bosniske ledere til at enes om reformer. Det har generelt vist sig særdeles svært at få de etniske 

grupper, især eliten i det parlamentariske liv, til at samarbejde i retning af en fælles stat og gennemføre 

nødvendige reformer, men som det også vises ovenfor, har det internationale samfund tit skiftet 

repræsentanter, der har handlet på hver sin måde, og dette har skabt mere forvirring i det politiske liv.  

Det internationale samfunds tilstedeværelse i landet siden afslutningen af krigen har givet mange 

resultater, men det har også vist sig at være en udfordring at få landet til at fungere og forhindre en 

eventuel ny konflikt.  

Ekstrem nationalisme, manglende politisk vilje, korruption, nepotisme, brud på rettigheder, etnisk had 

og fattigdom er stadig en del af hverdagen i Bosnien. Alle disse faktorer har bevirket, at vejen mod EU 

er blevet vanskelig. 
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Men til trods for den komplicerede situation i landet er det internationale samfund enig om, at Bosniens 

fremtid ligger i EU, dog er det uvist hvordan det bliver en realitet, men siden krigens afslutning har EU 

været den vigtigste aktør i landet og gjort sit til at integrere landet efter europæiske standarder.  

 

4.2. Fungerer Dayton-aftalen? 

 

For at Dayton-systemet skal fungere, kræver det politisk samarbejde blandt eliten, baseret på lighed, 

pluralisme og tolerance (Eralp.2012:32). Dette er dog ikke tilfældet i Bosnien, hvor nationalisme og 

korruption er udbredt blandt landets elite og grunden til, at det internationale samfund, herunder OHR, i 

høj grad har været nødt til at blande sig i de politiske beslutninger og reformer (ibid.:34). 

Implementering af Daytons militære del er gået en del nemmere end den civile del, fordi de bosniske 

ledere ikke var interesserede i politisk samarbejde, hvilket aftalen netop går ud på (Hansen.2002:58).  

I det hele taget har der været stor kritik af Dayton-systemet, og ifølge Roberto Belloni har systemet 

fejlet. Han skriver således ”in its attempt to integrate all people into a unified Bosnia and Herzegovina, 

the constitution bases such integration precisely on that which divides Bosnia and Herzegovina – 

ethnicity” (Belloni. 2007: 50).   

Videre har Tom Gallagher også kritiseret Dayton og han skriver således: ”The DPA had made it all too 

easy for those who had built a clandestine political economy in wartime to refine their operations in 

peacetime. Fiscal and regulatory agencies were administered by the two entities which enabled the 

nationalist parties to manipulate them to finance their activities.” (Gallagher.2005: 133).  

Endvidere skriver Doga Ulas, Eralpsåledes:”The Dayton system addresses the immediate challenges of 

postwar, but lacks the capacity to carry the country toward EU membership” (Eralp.2012:1). 

Men trods kritikken må det siges, at det internationale samfund, ved hjælp af Bonnbeføjelserne, har 

kunnet underminere den nationalistiske politik. Man har opnået gode resultater og gennemført 

betydelige reformer. Blandt andet på det økonomiske område, hvor man har privatiseret partiejede 

virksomheder og afskaffet de såkaldte betalingsbureauer, der var arvet fra kommunisttiden 

(Hansen.2002:60). Videre har man også afskediget en del af de nationalistiske ledere, man har ment var 

i strid med fredsaftalen, og desuden er det gået markant godt på flygtningeområdet (ibid.). Dog er der 
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alligevel lang vej endnu. Implementeringen af Dayton-aftalen er stadig ikke lykkedes fuldt ud. Dette 

skyldes hovedsageligt de bosniske lederes varetagelse af egne interesser og manglende statslig ledelse.  

Men hvorfor er det så svært for Dayton-systemet at fungere? Problemet er ikke længere så meget etnisk 

had, men at ingen af de nationale grupper stiller sig tilfreds med Dayton-kompromiset. Alle håber 

stadig på at kunne få international støtte til at ændre Dayton til egen fordel. Men dette har vist sig 

umuligt, Bosnien er kørt fast, og derfor træffes vigtige beslutninger ikke, få love vedtages og kursen 

imod europæiske integration er uklar (Hansen.2002:57). Og grunden til, at Bosnien overhovedet er 

kommet videre efter krigen, skyldes hjælp fra det internationale samfund, herunder stor indsats fra EU, 

der kæmper med at skabe en bedre fremtid for Europas urolige hjørne. 

I det følgende afsnit analyseres Bosnien forhold til EU gennem tiden, og det diskuteres samtidig, i 

hvilket omfang landet opfylder de kriterier, som EU stiller i forhold til optagelse.  

 

4.3. Bosniens forhold til EU gennem tiden: 

 

Inden krigen i Bosnien udtalte Luxembourgs udenrigsminister Jacques Poos følgende: ” it was the hour 

of Europe, not the hour of the United States to solve political matters in the European continent” 

(Eralp.2012:58). Men sådan blev det ikke helt. Under krigen blev de europæiske landes forslag til 

fredsaftaler afslået af de bosniske ledere, og derfor havde de europæiske lande alligevel brug for hjælp 

fra blandt andet USA (ibid.59). Dermed er det ikke forkert at sige, at opgaven var for svær for det 

europæiske fællesskab, der på daværende tidspunkt ikke havde udviklet sig på samme måde, som vi 

kender det i dag. I denne sammenhæng skriver Erlap i sin bog således: ”The lack of common European 

identity in foreign policy and on security and defence issues cost the European Union a loss of face and 

political influence in the immediate postconflict phace”(ibid.:64) 

Men alligevel fik EU mere og mere betydning som tiden gik. I perioden fra 1996-1999 engagerede EU 

sig i opbygningen af landet i forsøget på at skabe stabilitet og fremgang. Dermed blev der oprettet 

forskellige humanitære programmer, der skulle sørge for dette, indtil de alle blev samlet sammen under 

et program, det såkaldte CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and 

Stabilization (ibid.).  
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Samtidig udviklede EU i 1996 en fælles fremgangsmåde for det vestlige Balkan for at fremme fred og 

samarbejde blandt landene. Og igen i 1997 udviklede EU idéen om konditionalitetspolitik, som går ud 

på at opstille en række betingelser og belønninger, som landet kan navigere efter, for at kunne modtage 

hjælp fra de oprettede programmer. Disse betingelser blev stillet i håb om at skubbe landene mod 

politiske og økonomiske reformer efter europæisk standard (ibid.:65). Videre skriver Erlap 

følgende:”The idea of conditionality is built on the liberal belief that transitioning into a functioning 

market economy needs to be accompanied by the liberalization of the human rights regime, 

consolidation of democratic practices, and rule of law” (ibid.). Men det er vigtigt at påpege, at EU på 

dette tidspunkt havde travlt med østlandene, og derfor måtte Balkan vente.  

Men dette ændrede sig, da EU i 1999 introducerede stabiliserings- og associeringsprocessen (SAP), der 

skulle bane vej mod europæisk integration for det vestlige Balkan, herunder Bosnien. Processens 

hovedformål lyder således: ”drawing the region closer to the prospect of full integration into EU 

structures, and supporting the consolidation of democracy, rule of law, economic development and 

reform, adequate administrative structures, and regional cooperation”  (ibid.:66).  

SAP blev iværksat med henblik på at hjælpe landene i regionen på vej til et EU-medlemskab. I 

processen indgår politisk dialog, betydelige handelspræferencer og økonomisk støtte. Derudover 

udvikles der udstrakte aftalemæssige relationer, der skalle hjælpe landene på Balkan med at forberede 

sig på den fremtidige optagelse (ibid.). SAP blev dermed det vigtigste politiske redskab mod europæisk 

integration og mod de nødvendige reformer.  

EU erklærede, at alle SAP-lande var potentielle kandidater til EU-medlemskab og pointerede, at hvis 

landene opfylder de stillede konditionitetsbetingelser, gør brug af SAP og stabiliserings- og 

associeringsaftalen, når den er underskrevet, kan disse begynde at arbejde mod det endelige mål, som 

er EU-medlemskab (ibid.67). Herefter blev det i 2003 bekræftet til mødet i Thessaloniki, at SAP var 

den endelige politik over for landene i det vestlige Balkan (ibid.).  

Samtidig blev der i 2000 introduceret et ”roadmap” (liste over vigtige love med henblik på 

associering), der skulle bane vej for Bosniens lange vej mod EU. Dette ”roadmap” indeholdt blandt 

andet reformer på følgende fire områder: økonomi, demokrati, menneskerettigheder og retsstat 

(ibid.67). Efterfølgende kom der i 2002 følgende udtalelse fra EU: ”Bih has made progress toward 
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democracy, peace, economic reform and self-sustainability. However, much remains to be done and 

BiH must continue to intensify reform” (ibid.).  

Til trods for, at EU gennem tiden har stillet betingelser til Bosnien og oprettet forskellige programmer, 

har landet stadig ikke gennemført de nødvendige reformer grundet politikere, der ser medlemskabet 

som en utopi og derfor modarbejder integrationen (ibid.74). Og selvom de bosniske politikere ikke har 

implementeret de ønskede og nødvendige reformer, har EU generelt været blid i forhold til landet, og i 

2008, da de bosniske politikere, efter en hård kamp, blev enige om en svag politireform (Mostar 

Decleration), belønnede EU landet ved at underskrive en associerings- og stabiliseringsaftale (ibid.:77). 

Dog er det værd at nævne, at politireformen aldrig er blevet implementeret, men SAA er til gengæld 

heller ikke trådt i kraft, selv nu seks år efter.  

Konkluderende kan man sige, at forholdet mellem EU og Bosnien ikke altid har været nemt, og det har 

heller ikke resulteret i europæisk integration, men EU har dog sørget for, at landet i det mindste er 

kommet nogle skridt tættere på. Generelt har det vist sig, at politikerne kun vil samarbejde, når det er til 

fordel for alle landets etniske grupper, men når det gælder at styrke staten og dens muligheder, er de 

ikke så villige til at arbejde sammen. På baggrund af dette skriver Erlap således: ” The process with 

BiH has not gone as easily in contrast to with the case of CEECs (Central and Eastern European 

Countries). Lessons learned from the recent expansion do not apply to BiH since none of those 

countries had their national sovereignties divided between two politically powerful entities and three 

constituent nations with remarkably little executive power vested in state-level institutions” (ibid.:83).  

 

4.4. EU-medlemskab – en drøm? 

Den Europæiske Union har fra begyndelsen været en vigtig aktør i Bosnien. Men i den forbindelse har 

der været mange forskellige meninger og udtalelser om EU’s internationale rolle og om, hvorvidt EU er 

en stærk aktør. Unionen er af denne grund tit blevet kritiseret for at have manglende politisk identitet, 

da medlemslandene ikke altid har kunnet nå til enighed, og for at være naiv i troen på international fred 

og samarbejde. Ofte henvises til konflikterne på Balkan, hvor USA og NATO var nødt til at gribe ind. I 

tilgift er EU endda blevet kaldt for en økonomisk gigant, en politisk dværg og en militær orm 

(Manners:2009).  
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Trods kritik af EU i forhold til Balkan, har Unionen spillet en vigtigere rolle end nogen anden 

international aktør. EU bruger sin magt på en anden måde end USA, der er kendt for at bruge ”den 

hårde magt” med militære interventioner. Dette har også været tydeligt i forhold til Bosnien, hvor EU 

stod for implementeringen af fredsaftalens civile dele og USA for de militære dele. EU er ikke meget 

for at bruge hård magt i sin politik, og blandt andet har Ian Manners argumenteret for, at EU besidder 

en form for normativ magt, der har tendens til at virke bedre end den hårde magt (ibid.). Normativ magt 

er en slags ideologisk magt, hvor man får indflydelse ved at påvirke andre med sine egne normer og 

værdier (ibid.). EU’s normative magt har været tydelig i Bosnien, netop fordi Unionen har stået for 

implementeringen af fredsaftalens civile dele og har prøvet at løse konflikterne i landet på normativ vis, 

ved at sprede europæiske normer og værdier (ibid.).  

Dog er det efterhånden blevet klart og tydeligt, at EU’s normative magt ikke virker som forventet, da 

den politiske elite ikke følger de retningslinjer, som EU anbefaler for at forbedre landets politiske 

kultur og økonomiske samt sociale situation. At der i så mange år har været politisk kaos i landet, har 

gjort, at ingen tror på EU-medlemskab mere, trods et stort ønske om det. Men er medlemskabet helt 

umuligt, eller kan det lade sig gøre? 

I forbindelse med udvidelsen og optagelse i EU skal de kommende medlemslande opfylde en række 

krav, som EU har sat. Disse krav blev udarbejdet i København i 1993 og kaldes for 

københavnskriterierne. Før disse er opfyldt, kan Bosnien ikke nærme sig det europæiske fælleskab. 

Herunder ses, hvilke kriterier landet skal kunne leve op til. 

 
 

4.5. Københavnskriterierne: 

 

1. Det politiske kriterium: Landet skal have opbygget et stabilt demokrati, en retsstat og udvise 

respekt for menneskerettigheder og mindretal. 

2. Det økonomiske kriterium: Landet skal have en fungerende markedsøkonomi samt kunne klare 

konkurrencepresset og markedskræfterne inden for Den Europæiske Union. 

3. Kriteriet om overtagelse af EU’s samlede regelværk – ”acquis communautaire”: Landet må 

være i stand til at påtage sig de forpligtelser, der følger af et medlemskab, herunder acceptere målet om 
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en politisk, økonomisk og monetær union (Kelstrup, Martinsen, Wind.2012: 71). (Det tredje kriterium 

berører specialet ikke. Se afgrænsning). 

 

Opfyldelse af disse kriterier har skabt problemer for landene på Balkan. Mens der er en positiv 

udvikling i nabolandene, først og fremmest Kroatien, der nu har opnået medlemskab af EU, lader 

fremskridtene i Bosnien-Hercegovina vente på sig, og situationen ser håbløs ud. Landet har endda, som 

nævnt, svært ved at leve op til forpligtelserne i stabiliserings- og associeringsaftalen, man opnåede i 

2008.  

Videre har EU formuleret et politisk dokument, der samler dets regler og værdier, Charter om 

Grundlæggende Rettigheder, som medlemslande og de potentielle medlemslande skal spejle sig i.  

Den Europæiske Union mener, at de værdier og den politiske praksis, der er beskrevet i dokumentet, 

bør kendetegne alle medlemslande. I store træk kan man sige, at Charteret på mange måder stemmer 

overens med de betingelser, Dahl har formuleret for et velfungerende demokrati. I charteret lyder det 

således: ” Unionen, der er sig sin åndelige og etiske arv bevidst, bygger på de udelelige og universelle 

værdier: menneskets værdighed, frihed, lighed og solidaritet; den bygger på demokrati- og 

retsstatsprincippet. Den sætter mennesket i centrum for sit virke med indførelsen af unionsborgerskabet 

og skabelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed ”.2 

Dahls demokratiopfattelse stemmer overens med EU’s og med Charteret, og derfor kan Dahl, sammen 

med Møller og Skaaning, bruges til at analysere, i hvilken grad Bosnien opfylder kravene om 

medlemskab og de såkaldte kriterier. En analyse af dette følger herunder. 

 

4.6. Det økonomiske kriterium: 

Dahl nævner nogle gunstige betingelser for demokrati, hvor blandt andet moderne markedsøkonomi og 

samfund er én af dem. Samtidig er det også det krav, EU stiller i det økonomiske kriterium.  

Med hensyn til Bosnien har landet, siden Dayton-aftalen og med international hjælp, forsøgt at 

gennemføre økonomiske reformer i håb om at kunne etablere en fungerende markedsøkonomi og bane 

vej for EU-integrationen. Dog er det ikke lykkedes endnu.  

                                                               
2 DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER- http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:da:PDF  
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Dernæst har den globale finanskrise i 2008 ikke gjort situationen nemmere, men haft store 

konsekvenser for Bosnien-Hercegovina. I 2009 var man vidne til faldende produktion, handel og 

faldende skatteindtægter, og samtidig steg arbejdsløsheden til over 40 %, mens BNP faldt med 3 % 

(Den Danske Ambassade, Ljubljana, Slovenien.2014:9)3. I 2012 havde man forventet vækst, men BNP 

faldt i stedet med 0,5 %.  (ibid.). Situationen i forhold til arbejdsløshed har ikke ændret sig siden krisen 

og ligger officielt på over 44 %, og intet tyder på forbedring, grundet det faktum, at der ikke investeres 

i det bosniske samfund.  

Alt i alt kan det konkluderes, at der ikke har været nogen betydelig økonomisk vækst i Bosnien siden 

begyndelsen af krisen, og samtidig har landet siden krigen været præget af korruption og mangel på 

kapital. Også privatiseringsprocessen er gået langsomt, og videre har kun få udenlandske virksomheder 

investeret i landet. Trods den internationale økonomiske hjælp har landet ikke vist betydelige resultater, 

hvilket bl.a. skyldes den udbredte korruption.  

 

Den økonomiske situation i 2012, så ifølge det danske udenrigsministerium, således ud: 

BNP pr. capita DKK 24.342 (2012) 

Vækst i BNP pr. capita Anslået -0,7% (2012) 

Total BNP DKK 92.518 mil. (2012) 

Valuta 100 KM (Konvertibel Mark) = ca. 380 DKK 

Inflation Anslået 2 % (2011) 

Udlandsgæld Anslået 45 % af BNP (2011) (ibid.)4 

 

Selvom det internationale samfund har investeret store pengesummer i landet, så har det ikke medført 

nogen betydelig udvikling, økonomisk set. Det er især EU, der har været gavmild og siden krisen har 

øget sin finansielle støtte til Bosnien. I tabellen nedenfor ses hvor mange millioner euro EU rent faktisk 

har ydet i finansiel støtte:   

                                                               
3 http://slovenien.um.dk/da/~/media/Slovenien/Documents/Landebeskrivelser/BiH%20Landebeskrivelse%20150114%20-
2.pdf Tallene er fundet på Ambassadens hjemmeside. 
4 Tallene er fra Den danske ambassade i Slovenien, som også omfatter Bosnien, da ambassaden i Bosnien lukkede for 
noget tid siden.   http://slovenien.um.dk/da/bosnien‐hercegovina/om‐bosnien‐hercegovina/landefakta/  
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5 

Men trods de store pengebeløb går udviklingen i landet stadig ikke den rigtige vej. Dette skyldes 

blandet andet en etnisk splittet befolkningsgruppe, en håbløs institutionel opbygning, udemokratiske 

institutioner og korruption blandt eliten, der har beriget sig selv og sine nærmeste med donorpengene 

(Gallagher.2005:139). Blandt andet skulle privatisering, støttet af det internationale samfund, være med 

til at forbedre landets økonomi, men sådan gik det desværre ikke. Privatisering og gennemgribende 

reformer, der kan sætte gang i hjulene og gøre landet mere stabilt, bremses af de lokale bosser, de 

nationalistiske politikere, gamle krigsherrer og de kriminelle (ibid.). At der ikke er en statslig kontrol 

med økonomien, og at lederne i entiteterne styrer økonomien i forhold til egne interesser, er 

medvirkende til, at et opsving er svært at spore. 

Samtidig er korruption udbredt og bremser den generelle udvikling. “Despite years of reform, the 

involvement of the international community and donor support, widespread corruption remains a 

major problem in BiH undermining any substantive reforms that would lead to the establishment of a 

functional and viable state”. Således skriver Transparency International i sin rapport om Bosnien fra 

2013 (Transparency International-Bosnia and Hercegovina.2013:33)6. 

Videre forklares det, at Bosnien i mange år har været det mest korrupte land i Europa, hvor korruption 

er udbredt i alle samfundslag og har store konsekvenser for landets socioøkonomiske udvikling (ibid.).  

                                                               
5 Tabellen er fra Politiken ”Bosnien sukker efter fornyelse” 1 oktober 2010.  
http://politiken.dk/debat/analyse/ECE1072421/bosnien‐sukker‐efter‐fornyelse/  
6Citatet er taget fra en rapport udarbejdet i 2013 af Transparency International-Bosnia and Hercegovina.2013:33 

http://www.transparency.org/whatwedo/pub/national_integrity_system_assessment_bosnia_and_herzegonia_2013   
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Men selvom Bosnien har mange problemer, er alle landets borgere, uanset etnicitet, enige om, at 

korruption er det største problem i landet, næst efter arbejdsløshed, fattigdom og de statslige 

myndigheders præstation (United Nations Office on Drugs and Crime. 2011.3-5) 7.  

 

Den bosniske befolkning må betale sig til en bedre fremtid, da alt i landet foregår gennem bestikkelser. 

Yderligere er bestikkelse et stort problem i den almindelige borgers liv, hvor ca. 25 % af borgerne har 

betalt én eller anden form for bestikkelse til offentlige personer i det seneste års tid (ibid.). Næsten 

80 % af disse blev betalt med penge, og resten på andre måder som for eksempel gaver, mad m.m. Det 

ser heller ikke ud til, at der er store forskelle mellem by og landsbyområder, hvor 

bestikkelsesprocenterne er næsten lige høj, dog er det bemærkelsesværdigt at lægge mærke til, at der 

rent faktisk er forskelle mellem FBiH og RS, idet tallet ligger betydeligt højere i FBiH end i RS. De 

fleste bestikkelser har været til politimænd (23 %), efterfulgt af læger (15 %), kommunale 

embedsmænd (15 %), sygeplejere (11 %) og lærere (7 %). Ud fra disse tal er det tydeligt, at bestikkelse 

er blevet en del af hverdagen, og det er som om, at intet kan fungere uden.  

Borgerne er begyndt at opfatte det som en naturlig ting. Derfor gør de fleste ikke rigtig noget ved det 

og 26 % forklarer ifølge rapporten at de ikke anmelder det fordi ingen ville tage sig af det og ligeså 

mange procent gider ikke anmelde det, da de selv har gavn af det og 20 % ser det som en almindelig 

ting (ibid.).  

Ud fra de ovennævnte argumenter kan det konkluderes, at korruption er en del af hverdagen i Bosnien. 

Landet er ikke længere et farligt sted at bo, og de fleste borgere føler sig trygge, men mener, at landet 

er gennemsyret af farlig korruption. Den tidligere OHR-repræsentant Paddy Ashdown har blandt andet 

udtalt: ”BiH is not a dangerous country. The streets of Sarajevo are safer than the streets of London. 

But it is a country in the grip of corruption and organized crime” (Chandler.2006:59).  

På baggrund af ovenstående økonomiske analyse kan det konkluderes, at Bosnien ikke har en 

økonomisk standard efter EU-principper, og dermed opfylder landet heller ikke det økonomiske 

kriterium grundet korruption og manglende enighed.  

                                                               
7 Rapporten er udarbejdet af The United Nations Office on Drugs and Crime - CORRUPTION IN BOSNIA 

ANDHERZEGOVINA:BRIBERY AS EXPERIENCED BY THE POPULATION- 2011  

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/corruption/Bosnia_corruption_report_web.pdf 
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4.7. Det politiske kriterium:  

 

I forhold til det politiske kriterium stemmer betingelserne, som nævnt, overens med Dahls 

demokratikriterier, og man kan derfor påvise, hvorvidt Bosnien opfylder disse og kan kaldes 

demokratisk og dermed opfylder det politiske kriterium.  

 

Dahl har, som bekendt, i sin teori opstillet vigtige betingelser, der på en markant måde påvirker 

chancerne for demokrati i et land. Og hvis Bosnien skal have en chance for at nærme sig EU, skal 

landet kunne opfylde disse.  

Dahl nævner først fem grundlæggende kriterier, blandt andet medbestemmelse, lighed i valg og ingen 

udelukkelse af voksne (Dahl.2000.34). Disse opfylder Bosnien delvist, da alle voksne har stemmeret, 

dog er det som nævnt ikke alle borgere, der har lige rettigheder, og nogle udelukkes af det politiske liv, 

jævnfør Sejdic-Finci-dommen (jf. s.54), der beviser, at der ikke er lige muligheder for alle i den 

politiske arena, hvilket klart er diskriminerende og i strid med de generelle menneskerettigheder.  

 

Dernæst nævner Dahl begrundet indsigt og kontrol med dagsordenen. Disse opfylder Bosnien også 

delvist, fordi landet, som bekendt, er delt op i entiteter med selvstændige politiske mål, der 

modarbejder staten. Her kan medierne blandt andet nævnes. Medierne i Bosnien har udviklet sig i en 

positiv retning i forhold til efter krigen, men ikke desto mindre er der en del udfordringer, der bremser 

vejen for pressefriheden. Politiske eliter påvirker i høj grad medierne i Bosnien, og dette skaber 

problemer i forhold til den almindelige borger. Mediernes rolle er afgørende for skabelsen af 

informerede borgere og udviklingen af det liberale demokrati (Eralp.2012:22).  

På baggrund af dette indså det internationale samfund tidligt i den bosniske fredsproces, at en 

funktionel mediesektor, der kunne bidrage til reintegrations- og forsoningsprocessen i landet, var 

afgørende, og derfor investerede man store summer i sektoren. Men trods enorm støtte fra det 

internationale samfund, herunder EU, oplever man stadig en del problemer. Den bosniske forfatning 

garanterer pressefrihed, men, som med alt andet i landet, betyder det ikke, at loven bliver overholdt. 
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Siden 2011 har man oplevet et stigende antal overfald på landets journalister, hvilket er et klart brud på 

ytringsfriheden, der også er et kriterium Dahl stiller for et velfungerende demokrati. Det generelle 

mediebillede i Bosnien er ret komplekst, og medier er, ligesom alt andet, opdelt efter etniske linjer 

(Kolstø. 2009:172). En analyse, lavet af MagasinetrØst, bekræfter den etniske opdeling af medier. 

Analysen er baseret på tre af de aviser, der har de højeste læsertal blandt befolkningen og som 

henvender sig til egne etniske grupper. Disse er den bosniakiske Dnevni Avaz (Den Daglige Stemme), 

den bosnisk-serbiske Nezavisne Novine (Den Uafhængige Avis), og den bosnisk-kroatiske avis, 

Dnevni List (Daglige Nyheder). Analysen har vist skræmmende resultater og afsløret manglende 

professionalisme og fraværet af dybdegående journalistik, der kendetegner alle tre aviser 

(Lindholm.2011.MagasinetrØst).  

Den politiske elite styrer i høj grad mediebilledet, og de forskellige aviser har tendens til at skrive 

negativt om andre befolkningsgrupper. Nationalismen præger mediebilledet og er også med til at skabe 

en ’os og dem’-følelse.  OSCE’s medieanalytiker, Marek Mracka, har udtalt sig på følgende måde i 

forhold til analysens resultater:  

”Medieejerne og de forskellige redaktører indgår som oftest i et symbiotisk forhold med medlemmer 

fra den politiske elite, som donerer store økonomiske summer eller ved at opkøbe aktier i 

medieselskaberne til gengæld for positiv omtale og reklamer. Presset på medierne er latent. De meget 

få uafhængige nyhedsmedier vi ser her i landet, som er kritiske mod de respektive magthavere (i 

entiterne, red.) er udelukket fra økonomiske subsidier, er ikke inviteret eller bliver forment adgang til 

pressemøder og særlige arrangementer, og der har været flere tilfælde af overfald og lignende mod 

redaktører og journalister fra de selvsamme uafhængige nyhedsmedier” (ibid.). 

Denne analyse bekræfter, at medier også er med til at skabe fjendebilleder af ’de andre’ og dermed med 

til at skubbe forsoningen endnu længere væk. Vejen til et demokratisk samfund skabes gennem den 

informerede borger; derfor er mediefrihed afgørende, og selvom mediebilledet ikke er præget af had, 

som det var efter krigen, er den stadig med til at skabe splid blandt almindelige borgere (ibid.). 

Alle disse ovennævnte argumenter belyser hermed, at Bosnien kun delvist opfylder de fem 

grundlæggende kriterier, og der er derfor også kun delvis politisk lighed blandt borgere og deres 

mulighed for deltagelse i det politiske liv. Men politisk lighed, er ifølge Dahl, vigtig af især etniske og 
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religiøse grunde og acceptabilitet. Dette gælder ikke mindst i Bosnien, der er opdelt efter etnicitet, og 

af denne grund er politisk lighed en afgørende faktor.  

Herefter nævner Dahl nogle institutioner, der skal være til stede for at et land kan karakteriseres som et 

moderne repræsentativt demokrati. Han nævner til at starte med valgte repræsentanter og frie, 

retfærdige og hyppige valg, samt ytringsfrihed. Igen må man sige, at Bosnien kun delvist er med. 

Derfor er det på sin plads at se på de valg, der har været, siden der blev sluttet fred i 1995.  

Allerede i 1996 blev det første valg afholdt, dog under det internationale samfunds opsyn 

(Erlap.2012:16). Valget bekræftede opdelingen af befolkningen, da nationalistiske partier vandt i begge 

entiteter. Disse partier er de bosniske muslimers SDA, det serbiske SDS og det kroatiske HDZ. 

Efterfølgende blev der igen i 1998 afholdt valg, dog blev resultaterne de samme som to år før, og igen 

var det samme nationalistiske partier, der beholdt magten (ibid.17). 

 

Dernæst blev der igen i 2000 afholdt valg, men denne gang med anderledes resultater. Valget viste 

faldende opbakning til de nationalistiske partier, og den nye koalition af ikke-nationalistiske partier, 

Den Demokratiske Alliance for forandring, fik mandater nok til at kunne danne regering på det statslige 

niveau; dog havde denne ikke magt nok til at kunne gøre den store forskel (ibid.18). Derefter kom der 

igen valg i 2002, og for første gang afholdt af bosnierne uden internationalt opsyn. Valget viste dog 

igen stor tilslutning til de nationalistiske partier. Dog er det værd at nævne, at kun 55 % af 

befolkningen brugte deres demokratiske stemmeret, hvilket belyser, hvor lidt politisk aktive den 

bosniske befolkning er (ibid.19). De efterfølgende valg i 2006 og 2010 viste nogenlunde de samme 

resultater og bekræftede, at nationalistisk politik har mest støtte i befolkningen.  Samtidig er det også 

vigtigt at nævne, at det som regel generelt kun er lidt over halvdelen af befolkningen, der deltager i 

valgprocesson og bruger sin stemme.8 Med hensyn til ytringsfriheden opfyldes denne kun til en vis 

grad, hvilket også blev forklaret på side 61.  

 

Efterfølgende nævner Dahl institutioner som adgang til alternative informationskilder, 

forsamlingsfrihed og borgerret som ikke udelukker nogen. I forhold til den førstnævnte er denne 

opfyldt til en vis grad. Som man kan læse på side 66, er informationskilderne etnisk baseret og for det 

                                                               
8 Linket viser tabeloversigt over valgdeltagelsen fra 1996-2010, som er udarbejdet af International Institute for Democracy 
and Electoral Assistance (International IDEA) http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=18  
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meste kontrolleret af den politiske elite, der forsøger at påvirke borgernes politiske holdninger. Og med 

hensyn til de andre nævnte institutioner er de til en vis grad tilstede i Bosnien, dog er det igen værd at 

nævne Sejdic-Finci-sagen, da den netop påpeger, at ikke alle borgere har lige politiske rettigheder trods 

stemmeretten.  

 

Efter de politiske institutioner nævner Dahl nogle grundlæggende betingelser, der øger chancen for et 

stabilt demokrati. Videre deler han dem op i vigtige og gunstige betingelser.  

Til at starte med nævner Dahl en vigtig betingelse, kontrol over militær og politi gennem valgte 

øvrighedspersoner. Denne betingelse har BiH med tiden i stort omfang opfyldt ved hjælp af det 

internationale samfund, og især OHR.  Dog er det værd at nævne, at det internationale samfund har haft 

svært ved at gennemføre politireformer, da politiet siden den bosniske selvstændighed har været etnisk 

delt op (Erlap.2012.75). De politiske ledere har været imod reformer og et forenet nationalpoliti; især 

har Republika Srpska været imod, men i 2007 lykkedes det som nævnt tidligere (jf. s. 54) de bosniske 

politikere at blive enige om en politireform (ibid.77). Det positive skridt blev belønnet af EU i 2008 

med underskrivelsen af stabiliserings- og associationsaftalen, der dog ikke er trådt i kraft endnu på 

grund af den fortsatte manglende implementering af Sejdic-Finci-dommen (jf. s. 54).  Dommen 

beviser, hvordan nationalismen i den onde og den ekskluderende form har sat sig fast i det 

parlamentariske liv og bremser landet i at opfylde det politiske kriterium i københavnskriterierne og 

hindrer vejen mod udvikling af et liberalt demokrati. 

 

 

Yderligere nævner Dahl endnu en vigtig betingelse, der påvirker chancerne for demokratiet og som 

lyder ingen stærk fremmedkontrol, der er fjendtligt over for demokrati. Bosnien har i størstedelen af sin 

levetid været under fremmed kontrol, der netop ikke var demokratisk (osmanner-tiden, kommunismen). 

Det er først i nyere tid, at folket i Bosnien begynder at nyde godt af den europæiske frihed. Dog har det 

vist sig vanskeligt at få demokratiet og rettigheder til at rodfæste sig i den bosniske befolkning, og det 

er også værd at nævne, at der i landet eksisterer grupper, der i den grad er fjendtlige over for demokrati 

(her hentydes der til den radikale form for islam, der er kommet efter krigen (jf. s. 46), som i fremtiden 

kan komme til at true udviklingen af demokratiet. 
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Videre mener Dahl, at demokratiske anskuelser og politisk kultur er en vigtig betingelse og påvirker 

chancerne for demokrati i et land. Dahl forklarer, at det er mere sandsynligt, at demokratiske politiske 

institutioner etableres og opretholdes i et land, der kulturelt set er ret homogent, og mindre sandsynligt i 

et land med skarpt differentierende og stridende subkulturer (ibid.117). Yderligere forklarer Dahl, at 

der ofte bliver dannet særegne kulturer omkring forskelle i sprog, religion, race og etnisk identitet, og 

at en kultur kan blive en ”livsstil” for sine medlemmer, en nation i nationen (ibid.). Det er også netop 

det, vi ser i Bosnien, da folket er opdelt efter etniske grupper, der ikke kan samarbejde på det statslige 

niveau, og som derfor påvirker den politiske kultur. Samtidig er det også værd at nævne, at den 

bosniske elite på ingen måde har dedikeret sig til den demokratiske proces og derimod gør alt for at 

modarbejde den (Ydemann.2011.MagasinetrØst).  

 

Derfor mener Dahl at, svag kulturel pluralisme er en gunstig betingelse for demokratiets udvikling i et 

land.  Når man skal analysere Bosnien ud fra denne gunstige betingelse, kan man sige, at denne er en 

stor udfordring for landet, idet der netop ikke er demokratiske anskuelser og demokratisk politisk 

kultur til stede hos hverken eliten eller befolkningen, hvilket faktisk aldrig har eksisteret i landet, den 

historiske udvikling taget i betragtning. Bosnien er på ingen måde et kulturelt homogent land, men 

netop et land med differentierede og stridende kulturer.  

Med dette in mente påvirker denne differentiering den politiske udvikling i landet. Det bosniske 

samfund er ikke politisk aktivt i forhold til de andre europæiske lande. I et multietnisk samfund er det 

vigtigt at skabe bånd og kommunikation mellem de etniske grupper, og det er videre vigtigtere, at 

samfundets borgere er politisk aktiv, og medlemmer af forskellige organisationer, der kan skabe 

sammenhængskraft og solidaritet blandt de forskellige etniske borgere (Eralp.2012.12).  

Og som Erlap udtrykker det:  

 ”BIH’s social fabric is characterized by fragmentation and segmentation rather than cohesion and 

solidarity” (ibid.12).  

Det bosniske samfund er ikke politisk aktivt, og undersøgelserne viser, at kun 17,5 % er medlemmer af 

de officielle institutioner, hvor kun 10,5 % er aktive medlemmer (ibid.). De bosniske borgere lægger 

stor vægt på dagligdagsrelationer med familie og inden for den samme etniske gruppe, da der er 

mistilid til de statslige institutioner, og derfor er der så lav politisk aktivitet og kommunikation blandt 

de etniske grupper (ibid.)  
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Det bosniske samfund opererer inden for uformelle netværk, det såkaldte Komsiluk (naboskab), et 

system, der stammer fra gamle dage, hvor de forskellige etniske samfund levede side om side uden at 

blande sig i hinandens anliggender, hvor samtidig disse til tider besøgte og respekterede hinanden, men 

dette var kun muligt, så længe staten garanterede økonomisk og social stabilitet (ibid.13).  Komsiluk 

fungerede således kun i gode tider og så længe befolkningen ønskede det. Efter krigen forsvandt 

Komsiluk i stor grad, og i dag er der næsten ingen interaktion blandt de etniske grupper, og der er ingen 

tillid til politikerne eller mellem borgerne, idet over 80 % af borgerne giver udtryk for, at de ikke har 

tillid til de andre etniske grupper (ibid.14).  

Demokratiske anskuelser blandt eliten er nøglen til demokratisk udvikling, ifølge Dahl, hvilket man 

tydeligt kan se ikke eksisterer i den bosniske elite, og selvom der i landet eksisterer frie valg, så hindrer 

korruptionen udviklingen. Det bosniske samfund har aldrig haft en demokratisk politisk kultur, og 

derfor er der kun en svag støtte til de demokratiske institutioner.  

 

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at Bosnien kun opfylder Dahls kriterier 

delvist. Ovenstående analyse viser, at landet kæmper med selv de grundlæggende kriterier og derfor 

også har særdeles svært ved at opbygge de institutioner, der kræves for et demokratisk samfund af 

europæisk slags.  

 

4.8. Den demokratiske udvikling: 

 

For at demokrati kan indføres i et land, kræves, det ifølge Møller og Skaaning, at der eksisterer en 

række dybe og nære faktorer, der er befordrende for demokratiseringen. De forklarer, at der findes 

forskellige årsager til demokratiseringen i et land. Som eksempel bruger de østeuropæiske lande til at 

illustrere, hvorfor disse årsager er vigtige (Møller & Skaaning.2010:260). Ifølge Møller og Skaaning er 

Bosnien et minimalistisk demokrati da ”tilstedeværelsen af valg præget af politisk konkurrence” 

eksisterer (Møller & Skaaning 2010: 6). Men, der er dog lang vej endnu til et liberalt demokrati. Møller 

og Skaaning forklarer, at man ud fra de dybe og nære faktorer kan analysere demokratiseringen i et 

land. Dermed er det på sin plads at gøre dette mht. Bosnien, for at finde ud af hvorfor processen tager 

så lang tid. 
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Af de dybe årsager nævner Møller & Skaaning statsapparatets karakter før kommunismens indførelse. 

De argumenterer for, at i de lande, hvor der har været et regelbaseret statsapparat før kommunismen, 

vil overgangen til demokrati efter kommunismens fald være lettere (ibid.260). I forhold til Bosnien er 

denne dybe årsag altafgørende, netop fordi landet altid er blevet styret udefra og aldrig har nået at 

opbygge et velfungerende samfundssystem. Før kommunismen var der en lang tid, hvor osmannerne 

styrede, efterfulgt af konflikter og uroligheder.  

Dernæst kom kommunismen, og derefter krigen. Derfor har Bosnien heller aldrig haft et reelt 

regelbaseret statsapparat. Yderligere har landet selv næsten 20 år efter krigen ikke formået at ændre 

Dayton-forfatningen og skabe et system, der fungerer for alle de etniske befolkningsgrupper. Den 

etniskstyrede elite kan ikke samarbejde. Etniske spændinger, samt mangel på demokratisk tradition og 

korruption begrænser effektive beslutningsprocesser (Den Danske Ambassade, Ljubljana, 

Slovenien.2014:6).  

At statsapparatet er så svagt, er en kæmpe barriere i den videre udvikling af landet. Det er nu snart tyve 

år siden krigen sluttede, og det er endnu ikke lykkedes, at få de etniske grupper til at enes, til trods for 

at udviklingen på ingen måder går fremad (Teglbjærg.2008.KristeligtDagbald).  

 

 

Videre nævner Møller & Skaaning civilsamfundets styrke inden kommunismen som en dyb årsag til 

demokratiseringen. Dernæst forklarer de, at i lande med et stærkt civilsamfund inden kommunismen vil 

transitionen til demokrati være nemmere, da civilsamfundet igen vil opstå efter kommunismes fald, og 

de forklarer videre, at civilsamfundet er altafgørende for demokratiseringen, da dette er med til at holde 

hånden over borgerne over for staten (Møller & Skaaning.2010:267). Denne årsag er af vigtig 

betydning for det bosniske samfund, da landet ikke menes at have et fungerende civilsamfund 

(Belloni.2007:118). Med international hjælp er det bosniske samfund, efter krigen, begyndt at udvikle 

et civilsamfund. At det bosniske civilsamfund er svagt, skyldes blandt andet tiden under kommunistisk 

styre og krigen, men samtidig også, at det bosniske samfund normalt foretrækker lokale uformelle 

netværk (Komsiluk). Det internationale samfund har brugt mange ressourcer i forhold til civilsamfundet 

i Bosnien, men resultaterne har ikke været som håbet, da det bosniske civilsamfund stadig er 

organiseret på tværs af etniske, religiøse og sociale skel og præget af etnisk rene NGO’er 

(Eralå.2012:11).  Udvikling af civilsamfundet er også ét af målene med stabiliserings- og 
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associeringsprocessen og forventes at bidrage til den politiske, økonomiske og institutionelle 

stabilisering af landet, dog er denne proces gået meget langsomt i Bosnien, grundet den etniske 

opdeling i alle dele af samfundet. 

 

En tredje dyb årsag, som Møller & Skaaning nævner, er nærhed til Vesteuropa. De forklarer, at hvis et 

land har haft stærke bånd til Vesteuropa, vil transitionen til demokrati være nemmere (Møller og 

Skaaning.2010.268). I Bosniens tilfælde kan man sige, at nærhed til Vesteuropa først har fundet sted 

efter krigen, hvilket også bekræftes i specialets første del. Historien viser tydeligt at den bosniske 

befolkning ikke har oplevet den samme politiske udvikling og strømninger, der har påvirket resten af 

Europa. Hertil kan det tilføjes, at fordi EU har opereret i landet i så mange år efterhånden, har det i den 

seneste tid givet bemærkelsesværdige resultater. Bl.a. har man i den seneste tid været vidne til 

adskillelige protester i de bosniske byer, hvor befolkningen er begyndt at kræve flere politiske 

rettigheder (Dedovic.2014.MagasinetrØst). Demonstrationerne kendetegnes ved, at have politisk 

dagsorden frem for nationalistisk, hvilket er nyt for den bosniske befolkning. Protesterne blev rettet 

imod den dårlige sociale og økonomiske situation i landet, men dog gik det ikke altid fredligt for sig. I 

Sarajevo bl.a. blev præsidentpaladset, statsarkivet og en række andre officielle bygninger sat i brand. 

Der har været både ros og kritik af demonstrationerne. Nogle har håbet, at et ”bosnisk forår” var på vej, 

og derved et opgør mod de mange års politisk og økonomisk stagnation, og andre har derimod rettet 

hård kritik, grundet de voldelige episoder og manglerne krav fra demonstranterne (ibid.). Nogle 

politiske ledere er trådt af posterne, men protesterne har i stor omfang, ikke givet betydelige resultater. 

Dog er det bemærkelsesværdigt, hvordan de tre forskellige etniske grupper stod side om side i håbet 

om en bedre fremtid. Befølingen har uanset etnicitet fået nok og i et interview med Kristeligt Dagblad 

udtaler en af demonstranterne således: ” Bosnierne er vrede og frustrerede over den elendige situation, 

som ikke har ændret sig i det sidste 20 år. Vi har over mange omgange givet politikerne chancen for at 

ændre tingenes tilstand, men korruptionen er fortsat allestedsnærværende. Og mens den almindelige 

borgere klarer sig for 150 euro om måneden (cirka 1100 kroner), bygger de folkevalgte politikere 

kæmpe villaer, og nogle tjener op til 5.000 – 10.000 euro (cirka 38.000-75.000 kroner), om måneden” 

(Brandt.2014.KristeligtDagbald). 
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Yderligere er der på sin plads at nævne, at det juridiske system i landet heller ikke fungerer, og trods 

massiv indsats fra det internationale samfund, er det ikke lykkedes at udvikle et stabilt system der 

nærmer sig europæisk standard (ibid.).  

 

 

Den sidste dybe årsag Møller & Skaaning nævner er økonomisk velstandsniveau før kommunismens 

sammenbrud, hvor de forklarer, at et højt velstandsniveau før kommunismens sammenbrud vil være 

gunstigt for demokratiseringen (Møller & Skaaning.2010.269). Med hensyn til Bosnien har 

historieanalysen, vist, at landets velstandsniveau har varieret gennem tiden, men tiden inden 

kommunismen og efter kommunismen har været en svær tid for det bosniske samfund, der har været 

dårligt stillet økonomisk. Selv tyve år efter krigen er samfundet i en dyb økonomisk krise, og ville uden 

donorhjælp være i alvorlige økonomiske konflikter (se det økonomiske kriterium). 

 

Ifølge Møller og Skaaning spiller de ovennævnte dybe faktorer en afgørende betydning for 

demokratiseringen i et land. Hvis vi ser i forhold til Bosnien, har ingen af disse dybe årsager været til 

stede efter kommunismens fald, og derfor er Bosnien stadig den dag i dag et minimalistisk demokrati.  

 

Videre er der også, som nævnt, nære årsager der spiller en rolle for udviklingen af demokratiet i et 

land. Det første, som Møller og Skaaning nævner er graden af parlamentarisme.  Denne årsag er 

problematisk i forhold til Bosnien, fordi landet siden krigens afslutning har været et internationalt 

protektorat og har fået hjælp til statsopbygningen og styringen af landet, da den politiske elite ikke har 

kunnet enes om en fælles politisk fremtid i snart tyve år. Det har, som også nævnt tidligere, vist sig 

svært at få Dayton-systemet til at fungere, så en nyfortolkning af denne og landets forfatning burde 

overvejes. 

 

En anden af de nære årsager som, Møller & Skaaning nævner, er udfaldet af det første valg. Det første 

frie valg, Bosnien nogensinde har holdt, var i 1990 og 1991, hvor bosnierne stemte for selvstændighed 

og fik deres ønske opfyldt trods den serbiske befolknings boykot. Udfaldet blev en etnisk baseret 

koalition af de samme etniske grupper, der lige efter begyndte at bekrige hinanden (Eralp.2012:15). 

Den anden demokratiseringsproces startede efter krigen, hvor der allerede i 1996 blev afholdt valg ved 
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hjælp af overvågning fra det internationale samfund. Valget bekræftede det skel, krigen havde skabt 

Det samme mål fra fortiden, har været gældende for fremtiden, dermed sidder landet fast, og samtidig 

er de nationalistiske politikere med til at holde de etniske skillelinjer ved lige.  

 

På baggrunden af den ovenstående analyse, kan det konkluderes, at både de dybe og nære årsager i stor 

grad har været fraværende i Bosnien. Derfor er demokratiseringsprocessen heller ikke gået som 

forventet og slet ikke i samme tempo, som i de østeuropæiske lande. Balkan regionen har været en 

kæmpe udfordring for EU, hvor især Bosnien har skabt store problemer i demokratiseringsprocessen.  

   

 

4.9. Delkonklusion af specialets anden del: 

 

I specialets anden del er vejen mod EU analyseret. Her er Dahls demokrati kriterier samt Møller og 

Skaanings betingelser for demokratisk udvikling diskuteret ved at se på de kriterier EU stiller med 

hensyn til EU medlemskab og i hvilket omfang Bosnien opfylder disse. Hermed er det blevet tydeligt at 

det bosniske samfund kun delvist lever op til de demokratiske kriterier og derfor også har svært ved at 

opfylde de såkaldte Københavnskriterie, som baner vej mod europæisk integration. Der er nogle 

faktorer som er med til at hindre den demokratiske udvikling i landet. Disse faktorer skyldes blandt 

andet manglende vilje blandt politikerne, den dårlige økonomi, korruption og ikke mindst den etniske 

opdeling der eksisterer i alle segmenter i samfundet.  

 

 

DEL 4: Diskussion  

 

5. Diskussion af specialets fund: 

 

I specialets første del vises det, hvordan befolkningen i det samme land kan udvikle så forskellige 

identiteter, som med tiden bliver forstærket af den østlige nationalisme, især efter fremkomsten af den 

moderne stat. Den bosniske befolkning har altid differentieret sig i forhold til religion, og man ser 
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tydeligt hvordan befolkningens religiøse bevidsthed øges, især i krisetiderne. På grund af, at landet 

altid er blevet delt mellem forskellige parter, har det i den grad også påvirket udvikling.  

Disse delinger har resulteret i, at det efter hånden er blevet en umulig mission, at skabe enighed blandt 

de forskellige etniske grupper i Bosnien, og det har samtidig været med til at gøre religion til den 

vigtigste, til tider også den eneste, identitetsfaktor for befolkningen.  

Krige og undertrykkelse af de forskellige etniske grupper gennem tiden har resulteret i, at den bosniske 

befolkning internt har været bitter på hinanden i flere generationer. Yderligere viser historien hvordan 

myter og drømme føres videre til de næste generationer, og på denne måde holdes hadet vedlige i 

samfundet.  

 

Når Hastings og Smith påpeger, at man skal langt tilbage i tid for at undersøge den nationale udvikling, 

gør de det af god grund. Analysen har vist, at den tidlige historie har haft afgørende betydning for 

udviklingen af identiteter i Bosnien, hvor især den serbiske folks identitet kan spores langt tilbage i 

tiden.  

Når både Kohn og Hastings differentierer mellem to forskellige nationalismer, gør de det af god grund, 

i hvert fald, når der er tale om Balkan. Vi ser tydeligt hvordan nationalisme, baseret på traditionelle 

kulturelle værdier langs etniske linjer, og i konflikt med de eksisterende statsdannelser tidligt udviklede 

sig, og i krise tider resulterede i vold, som vi også tydeligt har set i løbet af specialets første del. Når 

man analyserer den Bosniske historie, bliver det mere tydeligt, at vejen mod EU ligger langt væk 

fremtiden. Det er realitet, at befolkningen grundet udviklingen at forskellige historier, myter og 

religioner har svært med at eksistere side om side og støtte tanken og en fælles nationalstat.  

Videre bekræftes det, at Huntingtons tese, i den grad holder stik. Til trods for at Huntington har fået 

meget kritik, viser historien at der rent faktisk bor flere forskellige civilisationer i Bosnien, og 

konflikterne i landet har også for det meste været mellem disse.  

Disse ovennævnte faktorer har medvirket til, at det internationale samfund i den grad har haft svært ved 

at demokratisere befolkningen. Selvom EU og det internationale samfund har gjort alt i sin magt for at 

skabe forsoning, er det endnu ikke lykkedes. Samtidig viser analysen af Dahls demokratikriterier og af 

Møller & Skaanings dybe og nære faktorer, hvorfor demokratiseringsprocessen går alt for langsomt. 

EU’s normative magt virkede i de østeuropæiske lande, men ikke i Bosnien, grundet de forskelle der 

findes internt blandt de tre civilisationer i landet. Den etniske opdeling af befolkningen, hindrer 
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opfyldelsen af EU’s kriterier, og som situationen ser ud bliver fremtiden ikke bedre, med mindre EU 

ændre sin strategi og indser, at det bosniske folk aldrig kommer til enighed uden den international 

hjælp. Derfor burde EU også overveje, om den normative magt er den rigtige løsning i forhold til 

Bosnien, eller om en hårdere attitude ville være på sin plads. Endvidere er det klart at Bosnien forbliver 

et internationalt protektorat og et konfliktfyldt donorsamfund, indtil EU og det internationale samfund 

finder en strategi, der kan bane vej mod europæisk integration. Ud fra specialets analyse kan det 

konkluderes, at Bosniens fremtid afhænger af EU’s beslutninger. Dermed er det også blevet tydeligt, at 

hvis EU vender ryggen til Bosnien, kan der hurtigt opstå konflikter, der med den øgede nationalisme og 

religiøse identitet, kan være farlige for hele Europa. 

 

5.1. Konklusion:  

 

Gennem denne kandidatafhandling har jeg søgt at svare på: Hvilke barrierer der er for Bosniens 

optagelse i EU, og i hvilket omfang et EU medlemskab ville løse problemerne i landet? Herunder har 

der været fokus på historie, nationalisme, religion, samt københavnskriterierne. 

De udvalgte nationalismeteorier har i den grad kunnet forklare, hvorfor befolkningen i det samme land 

har udviklet vidt forskellige identiteter, men har også kunnet bekræfte, at skellet mellem forskellige 

former for nationalisme rent faktisk giver mening. Det bliver hele tiden tydeligere at den ”østlige” 

nationalisme har rodfæstet sig i befolkningen. Den ekskluderende nationalisme ses både før, under og 

efter kommunismen, og der bekræftes, at en blanding af nationalisme og religion er en farlig cocktail, 

som vi især så under den bosniske borgerkrig i starten af 90’erne.   

Denne farlige cocktail resulterede i en lang og blodig krig, samt i en opdeling af landet og befolkningen 

i etnisk rene områder. Historien viser, at det bosniske land, grundet de mange erobringer gennem 

historien, og manglende hensyn til det bosniske folk og deres politiske ønsker, har været skyld i 

udviklingen af den ekskluderende nationalisme.  

Ydermere har analysen af historien vist at de 500 år under osmannisk herredømme har været den mest 

betydningsfyldte periode på Balkan, især Bosnien. Denne har på grund af opdelingen af folket efter 

religioner, resulteret i evig had, blandt den bosniske befolkning, som har haft svært ved at leve sammen 
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lige siden. Selv under et autoritært regime, det kommunistiske, lykkedes det ikke at skabe enighed, og 

dermed er den religiøse og etniske splittelse, blevet de vigtigste barrierer i forhold til vejen mod EU. 

Videre er Huntingtons tese om civilisationernes sammenstød i den grad blevet bekræftet, og har vist at 

krigen i Bosnien på mange måder var en civilisationskrig, og at Bosnien rent faktisk er et kløvet land. 

Selvom tesen har sine mangler, bekræfter konflikterne i verden, ikke mindst i Bosnien, at skellet 

mellem de forskellige civilisationer på mange måder holder stik. Især har dette været tydeligt under og 

efter den bosniske borgerkrig, hvor de forskellige etniske grupper i høj grad støttes af netop de 

civilisationer de tilhører, som Huntington også har hævdet, dog har der været undtagelser, og af denne 

grund kan tesen også kritiseret.  

Yderligere har analysen vist at der rent faktisk har udviklet sig tre forskellige nationer i én nation, 

grundet den komplicerede historiske udvikling. Dernæst har disse udviklet forskellige drømme og 

myter om det samme land. Det har derfor vist sig særdeles svært, at opbygge en fælles bosnisk 

identitet, og dermed en fælles stat, der tilfredsstiller alle de etniske grupper.  

Analysen af københavnskriterierne og demokratikriterierne har vist, at Bosnien på mange måder stadig 

ligger i ruiner. Landet holdes sammen af Dayton-aftalen, som skabte fred, men heller ikke meget andet. 

Dayton var nødvendig da, men har vist sig at være umulig at bygge videre på. Aftalen gør det næsten 

umuligt, at opbygge en bæredygtig stat med fælles domstole, fælles hær, fælles myndigheder, m.m. 

Generelt har det vist sig at der ikke er noget der hedder fælles i Bosnien, og især den bosniske elite, har 

været gode til at udnytte folket elendighed til egne fordele. Dog er det værd at sige, at de seneste 

demonstrationer, muligvis kan være små skridt på vej mod en bedre fremtid. Alligevel har der ikke 

været den store diskussion omkring de bosniske protester, fordi at, problemerne i landet tit bliver 

overskygget af andre konflikter, bl.a. Ukraine i den seneste tid.  

Det lille land oplever mange barrierer på sin vej mod EU, bl.a. er den stigende nationalisme, øgede 

religiøse bevidsthed og etnisk opdeling af samfundet, de tydeligste. Men, landets manglende 

tilknytning til Europa gennem tiden har resulteret i, at befolkningen ikke er blevet demokratiseret og 

besidder ikke de kvaliteter der skal til, for at kunne fungere som et demokratisk samfund, trods etniske 

og religiøse forskelle. En analyse af demokratikriterierne og de dybe og nære årsager har vist, at vejen 

mod EU er lang og indviklet, men har samtidig også vist, at EU er den eneste måde hvorpå man kan 
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løse krisen i Bosnien, og hvis EU vender ryggen til det lille land, kan den stigende nationalistiske og 

religiøse bevidsthed resultere i konflikter.  

Konkluderende kan man sige, at hvis ikke EU skal skabe stabilitet på Balkan, herunder Bosnien, hvem 

skal så? Selvom EU på ingen måder er klar til at optage Bosnien i fællesskabet, er unionen nødt til at 

finde en løsning der kan dæmpe de etniske spændinger og skabe et demokratisk samfund. Igen bliver 

det tydeligt, at hvis ikke EU skal løse krisen i Bosnien, hvem skal så? Bosnierne kan tydeligvis ikke 

finde ud af det på egen hånd. 
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