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Original: 

https://www.euronews.com/2020/07/11/denying-and-glorifying-the-srebrenica-genocide-is-inspiring-extremists-around-the-world-

vi?utm_source=newsletter&utm_medium=en&utm_content=denying-and-glorifying-the-srebrenica-genocide-is-inspiring-extremists-around-the-

world vi&_ope=eyJndWlkIjoiOGZlYjYyZTM1ZGFiZTEzZGQxZmY4MzFmODVjNjQ3NmIifQ%3D%3D 

 

11. juli 2020 - 16:35 

Av Hikmet Karčić 

 
 

Jeg gikk i videregående skole i 2004 da Dragan Čavić, daværende president i den Bosniske – Serbiske enhet i Bosnia 

Herzegovina, talte på direktesendt fjernsyn til landet. Han leste opp fra et manuskript sittende på en stol med det Serbiske 

trefargede flagg bak seg og avsluttet seansen med å se direkte inn i kameraet og si;  
 

 

"…etter alt dette, ogaller  først som mann og Serber, så som en far, bror og sønn og bare deretter 

som president i Republika Srpska, må jeg erkjenne at de ni dagene i juli i tragedien i Srebrenica  

representerer en sort side i historien om det Serbiske folk".      
 

 

Bosniakiske ofre for tragedien ble i stor grad tilfredsstilt med dette utsagnet, da dette var en høytstående Serbisk leder 

som offentlig anerkjente og unnskyldte den største massakre i Europa etter Holocaust. Folket følte derfor de kunne 

komme videre og se en lysere og mere positiv fremtid. Čavić anerkjente nemlig ikke folkemordet på direkte sendt 

fjernsyn etter eget initiativ, men ble overtalt til det av den britiske diplomat og politiker Paddy Ashdown noe serbiske 

nasjonalister aldri kunne tilgi ham for.     

 

"Under krigen i Bosnia var Ashdown en sterk kritiker av vestlig ikke-innblanding. Som første-

hånds vitne til massegrusomheter som ble begått i landet, så gikk han målrettet inn for å fjerne en 

hvilket som helst som gikk imot implementeringen av Dayton fredsavtalen." 
Hikmet Karčić  

Academic and human rights activist 

 

I 2002 appellerte ofrenes familier hele 49 ganger til Menneskerettskkommisjonen for Bosnia og Herzegovina - HRC, 

opprettet i henhold til Daytona-avtalen og som ble en forløper til høyesterett i landet. Samtlige appeller handlet om de 

bosniske menn og gutter som forsvant i Srebrenica i juli 1995. Familiene forlangte at kommisjonen beordret den bosnisk-

serbiske regjering til å fremlegge bevis for hvilken skjebne deres slektninger hadde fått og hvor massegravene var.     
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Familiene visste at deres kjære var døde, men ønsket å vite hele sannheten og omstendighetene omkring drapene og også 

om det som skjedde like etterpå. Kammeret (HRC), fant at Republika Srpskas manglende evne til å informere gi 

familiene, var et juridisk brudd på menneskerettighetene. Som et resultat av dette etablerte de bosniske serbere en 

kommisjon med oppgaven å produsere en rapport om "hendelsene i og omkring Srebrenica i juli 1995". HRC-

kommisjonen beordret også myndighetene til å utbetale 2 millioner BAM (ca. 7 million DKK), til bygging og drift av 

Srebrenica-Potočari Minnesenter like utenfor Srebrenica. 
 

 Artikkel: 25 years after Srebrenica, genocide denial is pervasive. It can no longer go unchallenged 
 

 

Appellene kom først flere måneder etter at Det Internasjonale Krigsforbrytertribunal for det tidligere Jugoslavia - ICTY, i 

2001 felte en dom på 46 år i fengsel over den serbiske general Radislav Krsti, for folkemordet i Srebrenica. Paddy 

Ashdown, den høyeste representant for det internasjonale samfunn hva angår Bosnia og Herzegovina på den tiden, var 

tidligere britisk parlamentsmedlem og hadde også tjenestegjort i det britiske elitekorpset Royal Marines (den britiske 

marinens amfibiske infanteri).  I løpet av den bosniske krig var Ashdown hele tiden en skarp kritiker av vestens ikke-

intervensjon. Han hadde opplevd direkte masseovergrepene som skjedde i landet, og var ov erbevist og sterk fortaler for å 

fjerne alle som måtte forsøke å hindre implementeringen av The Dayton Peace Accords.  

 

Familier samles nå for å begrave identifiserte ofre for massakren i Sebrenica.   

 
(bilde) 

Kemal 

Softic/Associated Press 
 

Derfor, når det bosnisk-serbiske regjering begynte å bli i tvil om den ville utarbeide rapporten, så ble Ashdown og andre i 

det internasjonale samfunn sinte. Den første utgaven av rapporten, skrevet av den selvoppnevnte terroristekspert Darko 

Trifunović, fastslo at folkemord ikke hadde blitt gjennomført i Srebrenica. Videre sa rapporten at antallet ofre til "mindre 

enn 100", og insisterte på at disse ofre var myrdet av utstøtte grupper av Bosnisk-serbiske styrker, som hadde handlet ut 

fra "personlig hevn eller ut fra uvitenhet om internasjonal lov og rett.     

 

Ashdown valgte å oppløse kommisjonen og beordret at en ny kommisjon ble etablert. Med vestlige reghjeringer i ryggen 

fikk han et renommé for å kunne fjerne politikere fra sine poster og gå utenom paqrlamentene ved å få innført lover de 

ikke kunne – eller ville – adoptere. Derfor, etter beslutningene i ICTY (Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det 

tidligere Jugoslavia), blatant fornektelse av folkemordet i Sebrenica ble ikke akseptert.      
 

 Serb nationalist is elected Srebrenica mayor 
 

Ashdown insisterte på at en ny, etterforskende komité ble etablert. Bosnisk-Serbiske myndigheter ble tvunget til å legge 

fram en liste over medlemmer av de bosnisk-serbiske forsvarsstyrker og politiet som tok del i folkemordet. De opplyste 

også lokasjoner over mulige massegraver, hvor det var skjult levninger av ofre fra massakren, selv om de fleste på denne 

listen senere viste seg å være feilaktige.    

 

Uansett så var denne rapporten akseptabel for både Kontoret for den Høyeste Representant for Bosnia og Herzegovina og 
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for overlevende ofre. Dette skjedde to år før tv-utsendelsen av President Čavić og første gang på noen måta, at bosniske 

serbere formelt anerkjente folkedrapet i Srebrenica. Men, dessverre ble denne positive utviklingen kortvarig. Ashdowns 

mandat gikk ut i 2006 og hans arvtaker viset seg å være udugelig og ineffektiv sammenlignet med Ashdown.    

 

Samme år erklærte Montenegro seg uavhengig, noe som satte fart i serbisk nasjonalisme i regionen. I tillegg ble det 

avholdt alminnelige valgt i Bosnia og Herzegovina. Krigens politiske leder Haris Silajdžić ble valgt som bosnisk medlem 

av det føderale presidentskap bestående av tre partier, mens Milorad Dodik ble valgt til president i staten Republika 

Srpska. Silajdžićs kampanje gikk inn for å avskaffe den serbiske enheten, mens Dodiks kampanje gikk inn for 

uavhengighet. Og i mellomtiden fikk Čavić og hans parti en skikkelig lusing av velgerne.                             
 

 

Revisjonistiske skuespillere fornekter folkemord, rettferdiggjør krigsforbrytelser og glorifiserer 

krigsforbrytere. De farer med sladder, serverer konspirasjonsteorier og motsatt rettede historier, uten 

den ninste basis i historiske fakta eller objektiv realitet. I Bosnia og Herzegovina kan man nok regne 

med at muligheten skapt av Čavić i 2004nok er borte for godt.     
Hikmet Karčić  

Academic and human rights activist 
 

 

Går vi så hurtig framover 14 år, ser vi at Dodik fortsatt har makten, denne gangen som det serbiske medlem av det 

nasjonale presidentskap. Dodiks mål var tidligere (og fortsatt er), å omskrive historien om det bosniske folkedrap. På 

hans initiativ den 14. august 2018 annullerte den bosniske nasjonalforsamling rapporten fra 2004 om Srebrenica, som 

altså anerkjente massakren.  

 

Nasjonalforsamlingen valgte å gå inn for etableringen av en ny kommisjon som enda en gang skulle etterforske 

hendelsene i i Srebrenica i juli 1995 og fremlegge en revidert rapport. I februar 2019 annonserte den Bosnisk-Serbiske 

regjering, etter initiativ fra Dodik og hans allianse av uavhengige sosialdemokrater (SNSD), etableringen av den 

uavhengige, internasjonale kommisjon for etterforsking av alle menneskers  lidelse i Sebrenica-regionen i perioden 1992 

til 1995. Samtidig ble det også etablert en kommisjon med mandat til etterforsking av serberes lidelser under krigen i 

byen Sarajevo.        

 

I løpet av de siste 14 årene har Dodik, med støtte fra sine veiledere og allierte i Beograd, klart å etablere et omfattende 

nettverk av mennesker som er revisjonister og som fornekter folkemordet. Størstedelen av internasjonale aktører på denne 

scene, har vært utrolig stille etter hvert som fornektelsen har økt. Nettverket viser seg å være stort, sterkt, velorganisert og 

gjennomsyrer alle deler av samfunnet – inklusive akademia, politikk og underholdnings-livet.  

 

 Srebrenica: 25 years on, Europe remembers its largest massacre since the Second World War 

 

Revisjonistiske skuespillere fornekter folkemordet 

Disse revisjonistiske skuespillere fornekter folkemordet, rettferdiggjør krigsforbrytelser og glorifiserer kriminelle 

krigsforbrytere. De selger konspirasjonsteorier og forfalskede historier uten base i historiske fakta av noe slag, ei heller 

objektiv realitet. Den mulighet Čavić skapte i 2004 kan være tapt for godt. Og det som verre er, er at Dodik oppnår støtte 

for sin sak fra krefter utenfor Balkan.  

 

Massakren på moskeen i Christchurch på New Zealand i 2019 burde ha tjent til en brå oppvåkning. Da den væpnede 

mannen kjørte til Al Noor Moskeen i Christchurch, spilte han en serbisk, nasjonalistisk krigssang som hadde tittel; 

"Karadžić, Lead Your Serbs", der den medfølgende video har bilder av bosniere internert i serbiske 

konsentrasjonsleirer.  På samme måte var Anders Behring Breivik, som i Norge i 2011 skjøt og drepte 77 mennesker, 

også inspirert av serbisk nasjonalisme.   

 

Disse hendelsene viser klart potensialet for at folkemordene i Bosnia og Herzegovina kan tjene som inspirasjon til 

ekstremt høyreorienterte krefter i hele verden. Fornektelsen og glorifiseringen av folkemordet i Srebrenica er ikke bare et 

problem for Bosnia, men for hele verden.  

 

 

 _Hikmet Karčic er menneskerettsaktivist og forsker innen folkemord, med base i Sarajevo_ 

 
 

https://www.euronews.com/2020/07/09/srebrenica-25-years-on-europe-remembers-its-largest-massacre-since-the-second-world-war
https://no.wikipedia.org/wiki/Mosk%C3%A9angrepet_p%C3%A5_New_Zealand_2019
https://no.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik
https://www.opendemocracy.net/en/author/hikmet-karcic/

