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POVZETEK 

 

Razpad skupne drţave leta 1991, ki mu je sledila krvava vojna, je pustil za seboj v Bosni in 

Hercegovini skoraj sto tisoĉ mrtvih, veĉ kot milijon razseljenih prebivalcev, uniĉeno 

gospodarstvo in globoke delitve v druţbi, ki so vidne v vsakdanjem ţivljenju. Ĉeprav je po 

podpisu Daytonskega mirovnega sporazuma mednarodna skupnost priĉakovala, da bo Bosna 

in Hercegovina zdruţena, demokratiĉna, veĉnacionalna in veĉ religijska politiĉna celota, bi 

danes, ko se bliţa sedemnajsta obletnica sklenitve miru, teţko dokazali, da ta deluje kot 

suverena drţava v pravem pomenu besede. Etniĉna in verska distanca treh narodov je veĉja, 

kot je bila pred zaĉetkom drţavljanske vojne, v drţavi ni temeljnega dogovora o njeni 

prihodnosti, velika veĉina Hrvatov in Srbov je ne doţivlja kot svojo domovino in je še vedno 

pod mednarodnim protektoratom. Nacionalizem je stalnica v vseh segmentih današnje druţbe. 

Najbolj pereĉe vprašanje za mednarodno skupnost in tri konstitutivne narode v Bosni in 

Hercegovini je, kako doseĉi medsebojni konsenz o prihodnosti drţave. 

Kljuĉne besede: Bosna in Hercegovina, nacionalizem, Daytonski mirovni sporazum, 

mednarodna skupnost 

 

ABSTRACT 

 

The falling apart of the federal state in 1991, followed by a blood-stained war, brought to 

hundreds thousands of deaths in Bosnia and Herzegovina, more than a million refugees, a 

collapsed economy and a deep social division that is still visible in everyday life. After the 

signing of the Dayton peace treaty the international community expected Bosnia and 

Herzegovina to become a united, democratic, multi-national and multi-religious political 

entity. However, seventeen years later it is hard to tell whether Bosnia and Herzegovina is a 

sovereign state. The ethnic and religious void between the three nations living there is greater 

than it was before the Civil War, there is no common agreement on the future of the country, 

the vast majority of Croats and Serbs does not regard it as their homeland, while the country 

is still under the international protectorate. Nationalism is a strong feature in all segments of 

life. The most pressing issue for the international community and all three constitutive nations 

in Bosnia and Herzegovina is how to reach a mutual agreement on the future of the country. 

Keywords: Bosnia and Herzegovina, nationalism, Dayton Peace Treaty, international 

community 
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1. UVOD  

 

Bosna in Hercegovina (v nadaljevanju BiH) je kot del evropskega ozemlja z zelo pestro, 

burno in krvavo zgodovino zelo zanimiva za preuĉevanje vzrokov zanjo. BiH je dandanes 

sestavljena iz dveh entitet: Federacije Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju FBiH) ter 

Republike Srbske (v nadaljevanju RS), ki pa delujeta bolj ali manj neusklajeno in v skladu s 

lastnimi nacionalnimi interesi. Oblast na drţavnem nivoju ima dokaj šibko vlogo, saj obe 

entiteti delujeta samostojno.  

 

Skoraj sedemnajst let po konĉani vojni v BiH so vidne demografske spremembe, ki so nastale 

kot posledica notranjih in zunanjih migracij predvojnega prebivalstva. Politiĉne posledice 

vojne se odraţajo v administrativni strukturi po podpisu Daytonskega mirovnega sporazuma, 

v ekonomskih posledicah, povzroĉenih z vojaškim delovanjem in v sivi ekonomiji po vojni. 

Dva naroda od skupno treh se ne identificirata z drţavo, v kateri ţivita. Mednarodna skupnost 

poĉasi dojema, da je drţava globoko razdeljena in da je skupnih interesov vse manj. 

 

V diplomski nalogi bomo poskušali poiskati vzroke za takšno stanje v preteklosti, opisati 

sedanje stanje ter podati razliĉna videnja prihodnosti drţave. Naloga je razdeljena na veĉ 

poglavij. V uvodnem delu je opredeljen raziskovalni problem in cilj diplomske naloge ter 

postavljeno raziskovalno vprašanje in hipoteze. Sledi naĉrt raziskav in opis uporabljene 

metodologije. V teoretiĉnem delu prikazujemo geografsko in demografsko sliko BiH, presek 

zgodovine BiH skozi razliĉna obdobja: srednji vek, turško vladavino, Avstro – ogrsko 

okupacijo, prvo svetovno vojno in dogodke med dvema vojnama v ĉasu Kraljevine SHS in 

kasneje Jugoslavije. V nadaljevanju sledi prikaz obdobja med drugo svetovno vojno, ĉas 

komunizma v Socialistiĉni federativni republiki Jugoslaviji (v nadaljevanju SFRJ) in obdobje 

drţavljanske vojne, ki se je konĉala leta 1995 s podpisom Daytonskega mirovnega 

sporazuma. Opisan je pojem in razvoj nacionalizma v BiH ter sedanja politiĉna organiziranost 

drţave. V empiriĉnem delu sledi kvalitativna analiza odgovorov udeleţencev treh fokusnih 

skupin. Sklepni del diplomske naloge predstavlja argumentacijo postavljenih hipotez. 
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1.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

 

V Ustavi SFRJ iz leta 1974 je bila Socialistiĉna republika Bosna in Hercegovina definirana 

kot skupna republika treh konstitutivnih, suverenih in medsebojno enakopravnih narodov: 

Hrvatov, Muslimanov in Srbov. Za razliko od ostalih republik bivše Jugoslavije, ki so imele 

ţe v svojem imenu oznaĉbo veĉinskega, dominantnega naroda in so bile nadpoloviĉno 

nacionalno veĉinske, je bila BiH specifiĉna tudi v tem segmentu. Namreĉ, nobeden izmed treh 

konstitutivnih narodov ni imel nadpoloviĉne veĉine. Pri tem so Hrvati in Srbi, bolj ali manj 

odkrito, svojo prihodnost videli s Hrvaško oziroma Srbijo. Preprosto, ĉe SFR Jugoslavija ni 

mogla obstati v svojih mejah, je bilo iluzorno priĉakovati, da bo BiH, ki so jo imenovali 

"Jugoslavija v malem", ostala nedotaknjena in celotna v turbulentnih ĉasih, ko se je ţe 

zaĉenjala vojna med Hrvati in Srbi na Hrvaškem. Priĉakovanje mednarodne skupnosti, 

predvsem ZDA in drţav ĉlanic EU, da bodo s preprostim priznanjem neodvisnosti drţave in 

vzpostavitvijo diplomatskih odnosov z oblastjo v Sarajevu obdrţale celo drţavo, se je 

izkazalo za naivno. V ĉasu mednarodnega priznanja BiH ni izpolnjevala osnovnih kriterijev 

glede pojma drţave. Pojem drţava se navadno uporablja v dveh pomenih. V širšem pomenu 

zajema celotno druţbeno skupnost na doloĉenem ozemlju, ki jo ureja drţavna organizacija. 

Samo drţavno organizacijo pa štejemo za drţavo v oţjem pomenu. Drţava v širšem pomenu 

je torej sestavljena iz treh temeljnih sestavin: iz ozemlja, prebivalstva in drţavne organizacije.  

 

S prehitrim zunanjim priznanjem neodvisnosti drţave, preden so narodi dosegli notranje 

priznanje, je mednarodna skupnost dodatno poglobila prepad med Muslimani in Hrvati na eni 

ter Srbi na drugi strani. Slednji so bili proti neodvisnosti drţave in za ostanek v Jugoslaviji. 

 

Problemi današnje BiH, po skoraj sedemnajstih letih miru, so še vedno podobni, kot pred 

priĉetkom vojne. V njej obstaja nevarna situacija treh frustracij: Bošnjaki še vedno sanjajo o 

celoviti, unitarni drţavi brez entitet, kjer se vsi drţavljani poĉutijo kot Bosanci in Hercegovci 

katoliške, muslimanske in pravoslavne veroizpovedi in kjer bi veljalo naĉelo en ĉlovek – en 

glas. V bošnjaških medijih in v javnem ţivljenju so pogosto prisotne kvalifikacije Republike 

Srbske kot genocidne tvorbe, paradrţave, ki je nastala skozi vojno uniĉenje, etniĉno ĉišĉenje 

in genocid in bi jo bilo treba ukiniti. Bošnjaški intelektualci celo odrekajo ostalima dvema 

narodoma nacionalno, kulturno in jezikovno identifikacijo in zagovarjajo "bosanski" 

unitarizem.  
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Srbi so odloĉno proti temu konceptu, saj se ne ţelijo odpovedati svoji nacionalni 

identifikaciji, entiteti Republiki Srbski ter sprejeti, skozi majorizacijo, uresniĉitev unitarne 

drţave z relativno muslimansko/ bošnjaško veĉino. Opozarjajo, da so Srbi proti svoji volji 

ostali v tej drţavi, ki je ne doţivljajo kot svojo in da je vzrok vojne bil ravno ta bošnjaški 

koncept, ki so ga odloĉno zavrnili na plebiscitu leta 1992. Omenjajo moţnost izvedbe 

referenduma o osamosvojitvi Republike Srbske od BiH. Teţo njihovih argumentov so 

podkrepile ţe vse do sedaj izpeljane neodvisne raziskave javnega mnenja v RS, po katerih bi 

bil odstotek tistih, ki bi glasovali za neodvisno RS, najmanj 80 %.  

 

Hrvaška pozicija je najmanj ugodna. Proti svoji volji in pod pritiskom mednarodne skupnosti 

na Republiko Hrvaško so Hrvati iz BiH bili prisiljeni leta 1994 podpisati Washingtonski 

mirovni sporazum, se odpovedati svoji republiki Herceg – Bosni, kot politiĉni, kulturni, 

ekonomski in ozemeljski organizaciji hrvaškega naroda v BiH, konĉati vojno proti 

Bošnjakom in na podlagi tega ostati v skupni bošnjaško/ hrvaški entiteti Federaciji Bosni in 

Hercegovini (Federacija BiH). Pogosto so preglasovani od številĉnejših Bošnjakov v 

politiĉnih organih Federacije BiH. Izhod išĉejo v novi organiziranosti drţave ali obnovitvi 

Herceg – Bosne, kar pa je v bliţnji prihodnosti nerealno priĉakovati. 

 

1.2 Cilj diplomske naloge 

 

V diplomski nalogi bomo poskušali poiskati zgodovinske vzroke, ki so zaznamovali to drţavo 

na stiĉišĉu treh velikih monoteistiĉnih religij, treh narodov in treh kultur in okolišĉine, v 

katerih je lahko preţivela edino v okviru velikih imperijev, katerih sestavni del je bila. Po 

ugotavljanju sedanjega stanja nas še bolj zanima, v kakšno smer se bo razvijala in kakšna 

opcija in vizija prihodnosti bi bila najbolj sprejemljiva za vse njene narode.  

 

1.3 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Na podlagi analize literature in virov nam je predstavljal izziv opraviti raziskavo in pridobiti 

odgovore na vprašanja, kakšen odnos imajo pripadniki treh konstitutivnih narodov do 

preteklosti, sedanjosti, kako vidijo prihodnost, ali so in na kakšen naĉin pripravljeni ţiveti 

skupaj ter kakšna je njihova participacija skupne drţave.  
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V diplomski nalogi bomo zastavili naslednje hipoteze:  

 

H1: Bosna in Hercegovina veĉinoma ni bila deţela verske in nacionalne tolerance in soţitja 

med njenimi narodi. 

H2: Centrifugalne sile nacionalnega partikularizma so bile vedno moĉnejše od politiĉnih sil 

drţavne enotnosti. 

H3: Bosna in Hercegovina je etniĉno globoko razdeljena druţba, v kateri ne obstaja politiĉni 

in intelektualni konsenz o temeljih drţavne skupnosti in politiĉnega sistema. 

H4: Z mirno razdruţitvijo Bosne in Hercegovine in ustanavljanjem novih drţav ter njihovo 

integracijo v Evropsko unijo bi se konĉal proces razdruţitve bivše Jugoslavije in zaĉelo novo 

obdobje medsebojnih odnosov. 

 

1.4 Naĉrt raziskave  

 

V pripravljalni fazi izdelave diplomske naloge je bilo potrebno preuĉili vse relevantne 

primarne in sekundarne vire. Med prve štejemo Ustavo BiH, Ustavo Republike Srbske in 

Ustavo Federacije Bosne in Hercegovine, Daytonski mirovni sporazum in razliĉna poroĉila 

OHR (Office of the High Representative in Bosnia and Herzegovina). Potem je sledilo 

preuĉevanje sekundarnih virov, saj je o omenjeni temi napisano veliko ĉlankov in strokovnih 

besedil. Z njihovo pomoĉjo je bilo preprosto ugotoviti dejansko stanje v drţavi. Razen tega je 

bilo zanimivo preuĉevanje ţe opravljenih raziskav, statistiĉnih podatkov ter ostalih 

dokumentov. Sledila je analiza uradnih statistik, kot npr. popisa prebivalcev v razliĉnih 

obdobjih, števila vojnih ţrtev in ostalih statistiĉnih podatkov. S pomoĉjo zgodovinske analize 

smo prišli do razumevanja kronologije dogajanj v razliĉnih zgodovinskih obdobjih. Fokusne 

skupine pripadnikov treh konstitutivnih narodov so prikazale obstojeĉe stanje v drţavi. 

 

1.5 Metodologija  

 

Metodologija je znanost o metodah in naĉinih znanstvenega raziskovanja. "Kvalitativno 

raziskovanje je raziskovalni pristop, ki pri zbiranju in analiziranju podatkov raje kot 

kvantifikacijo poudarja besede. Gre za induktivni, konstruktivistiĉni in interpretativni 

raziskovalni pristop, ki ima naslednje poglavitne poudarke: videti svet skozi oĉi prouĉevanih 

oseb, opisovanje in upoštevanje konteksta, poudarjanje procesa in ne le konĉnih izidov, 

http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohr.int%2F&ei=5ijFT4_gPNDWsgbk8ZTBCg&usg=AFQjCNH8mOfwb5EBd0l9FYkcoXxqWP72jw&sig2=qaCzP0_SMoZ0CIZERsHkLg
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proţnost ter oblikovanje konceptov in teorij kot rezultatov raziskovalnega procesa" (Bryman 

v Vogrinc 2008, str. 110).  

 

1.5.1 Metoda raziskovanja 

 

Najprimernejša metoda v okviru kvalitativne raziskave se nam je zdela fokusna skupina. 

Metoda fokusnih skupin je ena od kvalitativnih metod za zbiranje, analizo in interpretacijo 

podatkov. Sodi torej med metode, pri katerih se uporabljajo nestandardizirane tehnike 

anketiranja ali opazovanja, ki niso zelo strukturirane. V bistvu gre za pogovor skupine ljudi, 

ki se od drugih pogovorov razlikuje po tem, da je osredotoĉen na vnaprej znano temo in 

poteka po doloĉenem naĉrtu. Namen fokusnih skupin je zbrati ĉim veĉ informacij v kratkem 

ĉasu. Vir informacij je interakcija, pogovor v skupini (Klemenĉiĉ in Hlebec, 2007). 

 

Prednosti, ki jih prinaša zbiranje podatkov s pomoĉjo fokusne skupine, so dejstva, da mnoge 

odloĉitve, ki jih sprejmejo ljudje, nastanejo v socialnem kontekstu v diskusiji z drugimi 

ljudmi (Rihter in Rode, 2004).  

 

Osrednji del kvalitativne analize gradiva predstavlja proces kodiranja, ki pomeni 

interpretacijo analiziranega besedila oziroma doloĉevanje pomena (kljuĉnih besed, pojmov, 

kod) posameznim delom besedila (Bryman 2008, str. 275). 

 

Enota kodiranja je torej del besedila, za katerega raziskovalec presodi, da vsebuje za 

raziskavo pomembne informacije, zato bo ta del v nadaljevanju analiziral. Kvalitativna 

analiza poteka tako, da raziskovalec kodirnim enotam pripisuje kode. Odloĉi se lahko, da bo 

doloĉil kodo vsaki vrstici analiziranega besedila, vsakemu stavku, odstavku, lahko pa se tudi 

odloĉi, da bo celotnemu besedilu pripisal le eno kodo. Katero izmed alternativ bo izbral, je 

odvisno od raziskovalnega problema, gradiva, ki ga analizira, stopnje, v kateri je raziskava, 

raziskovalĉevega osebnostnega pristopa k analiziranju besedila in podobno, predvsem pa 

mora paziti, da je enota kodiranja vedno smiselno sklenjen del besedila (Vogrinc, 2008). 
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2. TEORETIĈNI DEL 

 

2.1 Geografski poloţaj Bosne in Hercegovine 

 

Bosna in Hercegovina se nahaja v središĉu jugovzhodne Evrope, na Balkanskem polotoku in 

zavzema površino 51.129 km
2
. Na severu in na zahodu meji na Hrvaško, na vzhodu pa na 

Srbijo in Ĉrno Goro. Na jugu ima pristop do Jadranskega morja v dolţini 20 kilometrov. 

Veĉinoma je planinska deţela, z zahodne strani obdana z Dinarskimi Alpami. Na severu ob 

reki Savi je plodna ravnica, ugodna za poljedelstvo. Osrednji, severozahodni in vzhodni del 

drţave je porašĉen z gozdovi. Hercegovina, ki obsega 20% drţave BiH, se nahaja na jugu in 

je mediteranska po svojem karakterju in klimi (OEBS BiH, 2012).  

 

BiH sestavljajo štiri velike geografske celine. Srednja Bosna je najrazvitejši del drţave 

(12.920 km
2
), Bosansko-hercegovski visoki del (11.842 km

2
), ki je najslabše naseljen in 

relativno najsiromašnejši del drţave (samo 9 % površine je obdelovalne, v mestih pa ţivi 

manj kot 30 % prebivalcev). Najmanjša geografska celina je Mediteranska regija, imenovana 

tudi Nizka Hercegovina (5.399 km
2
). Ĉetrta je Severna Bosna, ki v glavnem zavzema 

ravninski del z obdelovalnimi površinami ob reki Savi. Veĉji reki sta Bosna in Sava, s svojimi 

pritoki Uno, Drino in Vrbasom. Vse omenjene reke so usmerjene proti severu in sodijo v 

savsko poreĉje, le nekaj tokov, med njimi Neretva, pa se izliva v Jadran.  

 

V BiH prevladuje kontinentalna klima, za katero so znaĉilna izrazito topla poletja in mrzle 

zime. V manjšem delu na jugu drţave je mediteranska klima z vroĉimi in suhimi poletji ter 

blaţjimi deţevnimi zimami. Na podnebne razmere moĉno vpliva visoka topografija osrednje 

Bosne in Hercegovine (Privredna komora BiH, 2012). 

 

2.2 Demografija  

 

Bosna in Hercegovina je na lastni koţi obĉutila vse zaplete zgodovinskega razvoja 

Balkanskega polotoka. Pred prihodom turških osvajalcev sta v BiH obstajali dve etniĉni in 

verski skupnosti: srbska pravoslavna in hrvaška katoliška. Kot rezultat islamizacije kristjanov 

v ĉasu turške vladavine na koncu XV. in v XVI. stoletja je nastala muslimanska skupnost. 

Razlogi za spreobrnitev kristjanov v islam so bili predvsem politiĉne in materialne narave, 

kajti pripadniki islamske religije in sultanovi podloţniki so imeli veliko privilegijev v 
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primerjavi z ostalimi “neverniki“. Bosna je bila poleg Albanije edina regija otomanske 

Evrope, kjer so kristjani v veĉjem številu svojo religijo zamenjali za muslimansko. 

Najverjetnejšo razlago gre iskati v dejstvu, da je bila vera v tem mejnem obmoĉju velikih 

religij le slabo institucionalizirana, zraven tega je sprejetje islama pomenilo moţnost 

vkljuĉenja v vladajoĉi druţbeni sloj. Bosna je tako edini primer Otomanskega imperija, kjer je 

domaĉe islamizirano prebivalstvo (v tem primeru muslimanski Slovani) vladalo niţjim 

razredom kristjanov. Dedišĉina teh ĉasov je veliko število muslimanov, ki so nastali s 

spreobrnjenjem prvotno kristjanov. Leta 1921 je bila sestava prebivalcev naslednja: 44,26% 

Srbov, 31,4% muslimanov in 23,7% Hrvatov. V ĉasu druge svetovne vojne je BiH postala 

sestavni del Neodvisne drţave Hrvaške (NDH), hitlerjevske fašistiĉne tvorbe, na teritoriju 

razkosane Kraljevine Jugoslavije. V tem ĉasu so ustaši na ozemlju BiH v NDH pobili veĉ sto 

tisoĉ Srbov, Romov in Judov. Toĉno število ni bilo nikoli ugotovljeno, po statistiĉnih 

podatkih je najbliţja številka 382.000. Po zadnjem uradno opravljenem predvojnem popisu iz 

leta 1991 je v BiH ţivelo 1.905.829 Muslimanov (43,7%), 1.369.258 Srbov (31,4%), 755.892 

Hrvatov (17,3%) in 240.000 ostalih (5,5%). Po konĉani vojni se je demografska slika 

drastiĉno spremenila (Guskova, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Albanija
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Slika 1.1: Etniĉna struktura Bosne in Hercegovine po naseljih leta 1991 

 

Vir: Wikipedia (2009) 

 

2.3 Zgodovina  

 

2.3.1 Srednji vek 

 

Ko pišemo o zgodovini Bosne in Hercegovine, nujno pridemo do problema interpretacije, ki 

je odvisna od tega, katerega avtorja preuĉujemo. Hrvaški zgodovinarji so pisali svojo 

zgodovino, to isto so naredili tudi Srbi, zdaj svojo verzijo zgodovine pišejo še bošnjaški 

zgodovinarji. To niti ne bi bil problem, ĉe ne bi ţe pri površnem pregledu teh prikazov 
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preteklosti takoj ugotovili, da gre za popolnoma razliĉna tolmaĉenja zgodovine. Veĉ kot 

dvesto let se bije silovit boj med srbskimi in hrvaškimi zgodovinarji o tem, ĉigava je BiH. Eni 

in drugi dokazujejo, da je od zmeraj bila njihova.  

 

Hrvaški pisatelj, zgodovinar in politik baron Pavao Vitezović, je v svojih spisih leta 1712 

razvil misel o celoviti Hrvaški, v katero je vkljuĉil Bosno, ki jo imenuje “srce Ilirike“. Hkrati 

upa, da se bo po osmanskem porazu vrnila v svojo staro matiĉno deţelo Hrvaško.  

 

Srbski zgodovinar Jovan Rajić je v svoji knjigi “Zgodovina razliĉnih slovanskih narodov, 

posebej Bolgarov, Hrvatov in Srbov“ leta 1794 prikazal Bosno kot srbsko deţelo. Zaradi 

pomanjkljivih pisnih dokumentov iz ĉasa zgodnjega srednjega veka so se vsi zgodovinarji, 

glede vprašanja, ĉigava je Bosna, opredeljevali na osnovi lastne nacionalne pripadnosti.  

 

Bošnjaški zgodovinarji vztrajajo na avtohtonosti in kontinuiteti drţavnosti Bošnjakov od 

srednjega veka do danes. Svojo zgodovino zaĉenjajo z “bosansko banovino“ in predvsem z 

“bosansko cerkvijo“. Zanimivo je, da hrvaška in srbska zgodovina govori na isti naĉin in o 

istih dogodkih z ugotovitvijo, da ta del zgodovine pripada hrvaški oziroma srbski preteklosti 

(Bojić, 2001). 

 

V prvi fazi, po doselitvi Slovanov na Balkan,  je Bosna pomenila geografski pojem, imenovan 

po reki Bosni. Bosansko srednjeveško obdobje do prihoda Turkov v petnajstem stoletju je ĉas 

utrjevanja pojma "bosanstva". V zgodovinskih zapisih tega obdobja se omenjajo, poleg 

Bošnjanov (manj Bosancev), tudi Srbi in Hrvati. Najbolj poznana posvetna vladarja v 

srednjem veku sta Tvrdko I. Kotromanić in zadnji kralj Stjepan Tomašević. Višje plemstvo, 

skupaj z vladarjem, tvori drţavno skupšĉino. V tem ĉasu ţe obstaja heretiĉna bosanska 

cerkev, ki pa, za razliko od pravoslavnih in katoliških sakralnih objektov, zaradi specifike 

vere ni gradila posebnih zgradb. To je bila bogomilska cerkev ali patarenska kršĉanska loĉina, 

proti kateri so se borili kriţarji, da bi prebivalstvo spreobrnili v “pravo vero“. Vaţno vlogo v 

tem obdobju je v kulturnem smislu odigrala originalna pisava, imenovana “bosanĉica“. 

Nastala je proti koncu 11. stoletja in je posebna vrsta cirilice, ki so jo uporabljali bosanski 

bani, kralji, plemstvo in duhovšĉina. Zaton bosanske cerkve je sovpadel s prihodom Turkov 

na to ozemlje (Krţišnik Bukić, 1996). 
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Zgodovino Bosne do zaĉetka 14. stoletja je zaznamovala borba za oblast med druţinami 

Šubić in Kotromanić. Ta borba je bila konĉana leta 1322, ko je ban Stjepan II. Kotromanić 

(1322 – 1353), pod zašĉito Ogrske uredil notranje razmere v Bosni. Njegov neĉak in 

naslednik ban Tvrdko I. Kotromanić (1353-1391) je postal ban, star šele petnajst let. Do 

polnoletnosti in prevzema oblasti je vse drţavne posle vodila njegova mati Jelena. Po smrti 

vladarja Srbije, carja Dušana Silnega Nemanjića, leta 1355, je Tvrdko skupaj s knezom 

Lazarjem zasedel del srbskega teritorija. To dejstvo in sorodstvo s srbsko dinastijo 

Nemanjićev, ki je izumrla s carjem Urošem I. leta 1375, so mu dajali pravico, da se je leta 

1377 okronal z dvojno krono: za kralja Srbov in Bosne. Obred kronanja je bil opravljen v 

srbskem samostanu Mileševa nad grobom svetega Save. Leta 1390 je Tvrdko zasedel še 

dalmatinska mesta Split, Šibenik, Trogir ter otoka Braĉ in Hvar. Svojemu nazivu je še dodal 

titulo kralja Raške, Bosne, Dalmacije in Primorja. Pod njegovo oblastjo so bili zdruţeni znatni 

deli srbskega in hrvaškega etniĉnega ozemlja (Voje, 1994). 

 

2.3.2 Vdor Turkov na Balkan 

 

Najbolj globoko sled v zgodovini BiH in nastanek razdeljenosti med prebivalci tega ozemlja 

zaznamuje obdobje oblasti Otomanskega imperija. Otomanska islamska dominacija je 

zaustavila kulturni in socialni razvoj kraljevin in kneţevin, ki so padle pod turško okupacijo 

in temu so sledila dolga leta stagnacije. Vdor Turkov in skoraj petsto let trajajoĉa nadvlada 

Visoke Porte nad veĉjim delom Balkana, je za mnoge narode tega obmoĉja pomenila pravo 

nesreĉo. V religijskem smislu je treba poudariti, da so bili Turki relativno strpni do 

nemuslimanskih religij. Ĉeprav je bila uradna vera islam in so samo tisti, ki so ji pripadali, 

uţivali vse pravice, je sultan priznaval pravoslavni, katoliški in ţidovski skupnosti pravno 

avtonomijo in dovoljeval, da se kulturno in druţbeno zdruţujejo. Tako so se znotraj cesarstva 

oblikovale razliĉne razdeljene skupnosti, ki se med sabo niso kriţale (Pirjevec, 2003). 

 

Turki so z namenom popolnitve vojske in uradnikov pobirali t.i. krvni davek. To je pomenilo 

sistematiĉno prisilno zbiranje kršĉanskih otrok in njihovo spreobrnitev v islam. Po konĉanem 

vojaškem usposabljanju so takšni otroci postali janiĉarji - vojska suţenjskih vojakov. Med 

XV. in XVII. stoletjem so na ta naĉin zbrali od dvesto do tristo tisoĉ fantov iz kršĉanskih 

balkanskih deţel pod otomansko oblastjo. Pribliţno vsaka štiri leta so bili fantje, v starosti 

med osem in deset let, odpeljani od svojih druţin. Iz posamezne skupnosti so odvzemali 

vsakega desetega do štirinajstega fanta (Looklex Encyclopaedia, 2012). 
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Bosanski muslimani so se kot konjeniki in janiĉarji Turškega cesarstva borili na turško – 

habsburških, turško – beneških in turško – ruskih bojišĉih. Februarja leta 1804 je v Srbiji 

izbruhnil splošni upor proti turški vladavini, pod vodstvom KaraĊorĊa Petrovića, ki je kmalu 

prerastel v vojno proti Porti. V tej vojni je na strani Porte sodelovalo veĉ deset tisoĉ 

muslimanskih vojakov iz Bosne. V napadu na Beograd je sodelovala bosanska muslimanska 

vojska, ki se je med vojno mašĉevala nad nedolţnim srbskim prebivalstvom (Bojić, 2001).  

 

Srbskim upornikom je vojaško in finanĉno pomagala carska Rusija, ki se je razglasila za 

zašĉitnico pravoslavnega prebivalstva Otomanske drţave. Srbom je notranjo samoupravo 

prinesel šele drugi srbski upor leta 1815. Srbija je s posredovanjem Rusije, leta 1816, dosegla, 

da ji sultan prizna samoupravo. Do leta 1833 je postala avtonomna kneţevina z 

absolutistiĉnim vladarjem Milošem Obrenovićem. Razvoj dogodkov v Srbiji je bil pomemben 

tudi zato, ker je oznanil zaĉetek širših narodno osvobodilnih gibanj na Balkanskem polotoku. 

V drugi polovici devetnajstega stoletja se je kot pomembna politiĉna osebnost pojavil srbski 

notranji minister Ilija Garašanin, avtor "Naĉrtanija" o zunanji politiki Srbije. V temu delu je 

predstavil program zunanje politike, ki predvideva širitev Srbije na raĉun Turĉije in Avstrije. 

Izhajal je iz etniĉnih, zgodovinskih in strateških premis in idej, da bi vsi Srbi ţiveli v eni 

drţavi. V te zahteve je bila vkljuĉena tudi BiH, v kateri je ţivelo srbsko prebivalstvo, ki je 

Srbijo doţivljalo kot svojo matiĉno domovino. Medtem ko je Turĉija neustavljivo razpadala, 

se je tudi habsburška monarhija znašla v primeţu etniĉnih spopadov in teţenj za 

osamosvojitev narodov. V tem so Hrvati videli priloţnost, da bi se dokonĉno odcepili od 

madţarskega kraljestva, katerega del so bili in dosegli upravno homogenost svoje drţave. Po 

budimpeški vstaji leta 1849 so Madţari razglasili neodvisno Ogrsko. Hrvati so z oroţjem 

pomagali Francu Joţefu pri zadušitvi upora in mu pomagali, da je vzpostavil svojo oblast. 

Toda upanje, da bodo za svojo zvestobo nagrajeni, se ni uresniĉilo. Franc Joţef je izdal 

oktroirano ustavo in s tem zapeĉatil usodo vseh avtonomistiĉnih teţenj podloţnih narodov. 

Tako je Hrvate prepustil Madţarom, ko je bila monarhija leta 1867 razdeljena na dve drţavi. 

Da bi laţje upravljali nad podjarmljenimi narodi, so Madţari podpihovali sovraštvo med 

veĉinskimi hrvaškim prebivalstvom in srbsko manjšino, kar je usodno pogojevalo njihove 

poznejše odnose (Pirjevec, 2003). 

 

Zaradi teţkega materialnega poloţaja, nerešenih agrarnih vprašanj, brez politiĉnih in 

druţbenih pravic ter moĉnega turškega nasilja, so leta 1875 v Vzhodni Hercegovini izbruhnili 

upori Srbov, ki so se postopno razširili še na srbsko prebivalstvo v Bosanski krajini. Srbija in 
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Ĉrna Gora sta jih materialno in z oroţjem podprli in kasneje ob pomoĉi Rusije zaĉeli vojno 

proti Turĉiji. Vojna se je konĉala leta 1878 s podpisom San Štefanske mirovne pogodbe. 

Zaradi zmanjšanja vpliva ruskega carja na Balkanu, za tem, ko je ustanovil Veliko Bolgarijo, 

so se velike sile v Berlinu odloĉile, da bodo BiH izroĉile v upravljanje Avstro – ogrski 

monarhiji.  

 

2.3.3 Avstro - ogrska okupacija in Prva svetovna vojna 

 

Avstro – ogrsko okupacijo BiH so vsi trije narodi razliĉno doţiveli. Hrvati so prihod Avstro- 

Ogrske sprejeli z zadovoljstvom, saj so vkljuĉitev številnih rojakov iz BiH v habsburško 

monarhijo videli kot poveĉevanje politiĉne moĉi znotraj nje. Srbi so okupacijo doţiveli kot 

pravo katastrofo, ki je ogrozila njihove nacionalne ţelje in jih proti njihovi volji potisnila v 

obroĉ moĉnega habsburškega soseda. Muslimani na zaĉetku niso bili navdušeni z novo 

oblastjo, kljub temu pa so uţivali posebne privilegije v skladu s podpisano pogodbo med 

turško in Avstro – ogrsko monarhijo v Novem Pazarju leta 1879. Ta pogodba je muslimanom 

zagotavljala popolno versko svobodo in neovirano komunikacijo z verskimi voditelji v 

Istanbulu. Tudi po zasedbi BiH trem skupnostim v tej pokrajini ni uspelo premostiti 

medsebojnega nezaupanja in nesporazumov. Skupne interese Avstrije in Madţarske v BiH je 

zastopal grof Benjamin Kallay, finanĉni minister. On je dvajset let z ţelezno roko upravljal 

pokrajino, hkrati je postavil moĉen administrativni in vojaški red. Spretno je izrabljal 

napetosti med etniĉnimi skupnostmi, pri tem se je najbolj opiral na muslimansko, katere 

socialni privilegiji so ostali neokrnjeni (Pirjevec, 2003).  

 

Za drţavno politiko monarhije je BiH veljala kot prva faza prodiranja na vzhod, zato je bilo v 

njenem interesu pridobivanje muslimanskega prebivalstva na svojo stran. Delno zaradi 

stabilnosti same vlade, deloma pa zaradi vpliva na drugo muslimansko prebivalstvo na 

Balkanu in še naprej proti vzhodu. Najveĉja groţnja jim je bila jugoslovanska ideja, ki se je 

razširila med Srbijo in Hrvaško. 

 

Da bi zmanjšal vpliv Srbije in Hrvaške na svoje rojake v BiH, je Kallay poskušal tem 

narodom vsiliti bosansko identiteto. Bosanski musliman, Safet beg Bašagić - Redţepašić, je 

leta 1892 sestavil koncept novega politiĉnega programa. V njem je prikazana zgodovinska 

slika o kontinuiteti bošnjaške nacije skozi zgodovino, od bosanskih plemiĉev in "bosanske 

cerkve", katere privrţenci so masovno sprejeli islamsko vero v ĉasu turških osvajanj. Po tej 
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teoriji je Bosna v celotni zgodovini imela avtonomijo in ozemeljsko celovitost. Te teze so 

doţivele hude napade s strani Srbov in Hrvatov. Kallay je v skladu s politiĉno in vojaško 

strategijo Avstro – Ogrske ţelel prepreĉiti ustvarjanje veĉje slovanske drţave, ki bi bila ovira 

za uresniĉitev politike preboja na Vzhod (Drang nach Osten). Prepreĉeval je nacionalno 

propagando iz Srbije in Hrvaške, prepovedal institucionalizacijo nacionalnih gibanj, nazive 

društev z nacionalnimi imeni, razvijal bosanski patriotizem, spodbujal k uveljavljanju 

bosanskega grba in zastave in poskušal, da od vseh narodov v BiH ustvari "bosansko nacijo". 

Okrašeno z grbom in zastavo kot zunanjimi nacionalnimi simboli, z jezikom, ki se imenuje 

"bosanski", je  bosanstvo za ĉasa Kallayeve uprave predstavljalo osnovni politiĉni program, 

za katerega si je reţim prizadeval z vsemi propagandnimi, kulturnimi, administrativnimi in 

šolskimi sredstvi v smislu razvoja psihološke in politiĉne klime za njegovo uveljavitev. Tako 

je Avstro-Ogrska oblast poĉasi pridobila muslimane na svojo stran. Spodbujali so nastanek 

muslimanskih kulturnih ustanov, šol, muslimanskih ĉitalnic. Nosilec Kallayeve bošnjaške 

ideologije je bil ĉasopis "Bošnjak". Zaradi svojega koncepta o bosanski naciji so ta ĉasopis 

ostro kritizirali Srbi in Hrvati in je bil tarĉa napadov hrvaških medijev iz Zagreba in srbskih iz 

Beograda in Novega Sada. Kljub temu, da je ĉasopis "Bošnjak" pod pretvezo bošnjaštva ţelel 

vsiliti novo identiteto tudi Srbom in Hrvatom, le - ti niso ţeleli sprejeti njegove nacionalne 

ideologije (Bojić, 2001). 

 

Kljub ogromni energiji in ţelji je ideja o ustanovitvi nove "bosanske" ali "bošnjaške" nacije 

klavrno propadla, saj so Srbi in Hrvati ţe od prej imeli svojo narodno pripadnost, simbole, 

nacionalno identiteto in zavest. Muslimani so pridobili svojo identiteto, ki so jo zgradili skozi 

verske, šolske, kulturne in politiĉne ustanove. Ideja "bošnjaštva" je tako ostala vedno prisotna 

v muslimanski zavesti vse do devetdesetih let dvajsetega stoletja, ko so ideje o bošnjaški 

naciji ponovno oţivele. Namesto graditve demokratiĉne skupnosti enakopravnih narodov se je 

nezaupanje med tremi narodi v ĉasu Avstro – Ogrske vladavine v BiH še dodatno poglobilo. 

Leta 1908 se je Dunaj odloĉil, da si z enostransko potezo, brez soglasja podpisnic Berlinske 

pogodbe, prilasti BiH in izvrši aneksijo. Srbi in muslimani so to potezo doţiveli kot nov 

udarec svojim interesom. V Srbiji so izbruhnile demonstracije proti aneksiji in priprave 

prostovoljcev na vojno, toda pod pritiskom in ultimati Avstro-Ogrske in Nemĉije je bila 

uradna Srbija prisiljena priznati to dejanje. Tudi turški parlament je leta 1909 ratificiral 

sporazum o aneksiji BiH. Vodje mladoturškega gibanja so to naredili, ker bi bili, v 

nasprotnem primeru, pred nevarnostjo izbruha vojne z Avstro-Ogrsko in njenimi zaveznicami. 

Aneksija je resno ogrozila interese carske Rusije na Balkanu, toda Rusija, izĉrpana od 
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japonsko – ruske vojne, še ni bila pripravljena na novo vojno proti Avstro – Ogrski in njeni 

moĉni zaveznici Nemĉiji. Kraljevini Srbiji pa je ogrozila realizacijo naĉrtovanega širjenja 

drţave na Zahod in zdruţitev s Srbi iz BiH v eno drţavo. Hrvati so upali, da bo s to potezo 

BiH konĉno sestavni del Hrvaške, veliko število muslimanskih kmetov pa se je medtem 

izselilo v Turĉijo. Sod smodnika je bil ţe napolnjen. Manjkal je samo še nekdo, ki ga bo 

vţgal. Ko je avstrijski prestolonaslednik Franc Ferdinand prišel v Sarajevo na ogled vojaških 

manevrov, ki so bili naĉrtovani ravno na veliki srbski praznik Vidov dan, 28.06.1914, so ga 

priĉakali ţe pripravljeni atentatorji organizacije “Mlada Bosna“. Pripadniki "Mlade Bosne" so 

imeli Franca Ferdinanda za velikega nasprotnika Srbije in “umor tirana“ je bil moralno 

sprejemljiv. Nalogo je opravil komaj dvajsetletni srbski mladinec Gavrilo Princip in 

sarajevski atentat je bil povod za zaĉetek prve svetovne vojne. V svoji knjigi iz leta 1928 

Silvo Kranjec, slovenski zgodovinar, navaja: 

 

Rajni prestolonaslednik zaradi ohole svojeglavnosti in skoposti splošno ni bil priljubljen. Kot 

odločnega katoličana so se ga bali svobodomisleci in Ţidje, Madţari so ga pa kot nasprotnika 

dualizma kar sovraţili, tako je razumljivo, da so se mnogi veselili njegove smrti. 

 

Med prvo svetovno vojno so se juţnoslovanski narodi znašli na nasprotnih straneh. Slovenci 

in Hrvati, pa tudi hrvaški, bosansko - hercegovski in vojvodinski Srbi ter muslimani, so se 

borili na strani Avstro – ogrske monarhije, Srbija in Ĉrna Gora pa sta bili na strani Antante in 

zaveznikov. Enote iz BiH pod habsburško zastavo so se borile v Galiciji ter na ruski in soški 

fronti. Veliko srbskih prostovoljcev iz BiH se je borilo v srbski in ĉrnogorski vojski. Številni 

vojaki so iz Avstro-ogrske vojske prebegnili na stran Antante, pozneje pa se je tudi v vrstah 

Rdeĉe armade v ĉasu oktobrske revolucije v Rusiji borilo okrog 5.000 prostovoljcev (Bojić, 

2001). 

 

Muslimansko prebivalstvo v BiH je reagiralo na umor prestolonaslednika z manifestacijami in 

uniĉenjem srbskih trgovin. Ţe naslednji dan po atentatu so se v Sarajevu zaĉeli pouliĉni 

nemiri, pri katerih so nahujskane tolpe razbijale Srbom trgovine in stanovanja. Oblast je 

reagirala šele takrat, ko je bilo ţe vse razbito. Med vojno je v avstrijskih deţelah ostala civilna 

oblast, Hrvaška je obdrţala celo svojo skupšĉino, v BiH pa je zagospodarila surova sila. 

Razpušĉena je bila skupšĉina in razglašene so bile izredne razmere. Srbi v BiH so ostali brez 

politiĉne zašĉite, oblast jim je prepovedala tiskanje ĉasopisov, zastavo, verska praznovanja, 

uĉitelji so bili postavljeni na cesto in šole so bile zaprte. Prepovedana je bila cirilica in vse 
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ostalo, kar je kakorkoli izraţalo srbsko narodnost. Na podlagi ukaza vojaških oblasti v 

“interesu drţavne varnosti“ so bile zaprte vse "politiĉno sumljive" osebe, ne glede na zakone. 

Poleg politikov in duhovnikov so zapirali še uĉitelje, dijake in izobraţence in z njimi napolnili 

vse jeĉe v BiH, na tisoĉe ljudi pa so poslali v taborišĉa v ostale dele monarhije. Pogosta so 

bila sodna preganjanja nedolţnih ljudi in brez dokazov, ogromno Srbov je bilo ubitih, 

ustreljenih in obešenih; ne le moških, temveĉ tudi ţensk in otrok. Najveĉje zloĉine so v imenu 

monarhije nad nedolţnimi civilisti izvrševali tako imenovani Šuckorji (nem. Schutzkorps), 

enota vojaške policije, sestavljena iz domaĉega, Srbom sovraţnega muslimanskega 

prebivalstva (Kranjec, 1928).  

 

Srbi so priloţnost za mašĉevanje dobili štiri leta pozneje, ob nastanku Kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev, z organizacijo pravega pogroma proti muslimanom.  

 

2.3.4 Kraljevina SHS in Druga svetovna vojna 

 

Nobelov nagrajenec Ivo Andrić, rojen v BiH, je po koncu prve svetovne vojne objavil “Pismo 

iz leta 1920“, ki je širši jugoslovanski javnosti v ĉasu vladavine Josipa Broza ostalo neznano, 

saj ni bilo v skladu z uradno politiko “bratstva in enotnosti“. Kot dober poznavalec ĉloveških 

lastnosti in odnosov, je zapisal razmišljanje mladega intelektualca, ki se je odloĉil, da se 

preseli iz Bosne v Francijo: 

 

 “Da, Bosna je deţela sovraštva. V neprozornih globinah se skrivajo nevihte sovraštva, celi 

orkani sovraţnosti, ki zorijo in čakajo pravi trenutek. Kdor v Sarajevu ostane v postelji 

buden, lahko sliši čudne glasove sarajevske noči. Teţko in odločno bije ura na katoliški 

katedrali: dve po polnoči. Mine več kot minuta (točno sedemdeset in pol sekund, štel sem jih) 

in šele takrat se oglasi z nekoliko šibkejšim, a prodornim zvokom ura s pravoslavne cerkve in 

ona odbije svoji dve uri po polnoči. Malo za njo začne biti z zamolklim, oddaljenim glasom 

sahat kula pri carjevi dţamiji, ki odbije enajst ur: skrivnostnih ur, à la turca, po čudnem 

računanju daljnih, tujih predelov sveta! Ţidje nimajo svoje ure, ki bi bila, in sam Bog ve, 

koliko je sedaj ura pri njih, koliko po sefardskem in koliko po aškenazijskem štetju. Tako tudi 

ponoči, ko vse spi, v naštevanju pustih ur gluhega časa bdi razlika, ki razdvaja te speče ljudi, 

ki se budni veselijo ali ţalostijo, gostijo in postijo po štirih različnih, med sabo skreganih 

koledarjih in svoje ţelje in molitve pošiljajo v nebo v štirih različnih cerkvenih jezikih. In ta 
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razlika je včasih vidna in odkrita, včasih nevidna in zastrta, vedno podobna sovraštvu, 

pogosto z njim povsem enaka." (Andrić 1988, str. 5-7)  

 

Po porazu in razpadu Avstro – ogrske monarhije so Slovenci in Hrvati v naglici in brez 

poprejšnjih obvezujoĉih dogovorov razglasili svojo zdruţitev s Kraljevino Srbijo, ki je, kot 

ĉlanica Antante, imela status drţave zmagovalke v prvi svetovni vojni. Razglasitev Kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevina SHS) decembra 1918 je za Hrvate pomenila 

alternativo v iskanju lastne samobitnosti, medtem ko je za Srbe nova drţava pomenila 

razširjeno staro drţavo brez posluha za avtonomistiĉne teţnje ostalih narodov. Nova drţava, 

ki je zapolnila zgodovinsko obdobje med dvema vojnama od leta 1918 do 1941, je izbrala pot 

unitarizma. Srbe, Hrvate in Slovence je smatrala kot en narod s tremi razliĉnimi imeni. 

Ostalih narodov ni priznala. Muslimani v Kraljevini SHS niso imeli pravice do svoje 

identitete in mnogi srbski in hrvaški politiki so si prizadevali, da bi jih obrnili na svojo stran. 

Po konĉani prvi svetovni vojni je bilo v srbskih mašĉevalnih akcijah ubitih nekaj tisoĉ 

muslimanov, med njimi tudi nedolţni civilisti. Vlada SHS je izvršila agrarno reformo in 

muslimanom odvzela 1.076.685 hektarjev zemljišĉa in ga dodelila bivšim kmetom, 

prostovoljcem, invalidom in tistim, ki niso imeli lastne zemlje (Bojić, 2001). 

 

Poleg napetih odnosov med Srbi in muslimani so nacionalna vprašanja v BiH dodatno 

zaostrili še Hrvati. Politiki iz Zagreba so poudarjali, da BiH spada pod njihovo interesno 

podroĉje zaradi hrvaškega katoliškega prebivalstva, pa tudi zaradi muslimanov, ki naj bi bili 

"spreobrnjeni Hrvati" oziroma celo "cvet hrvaškega naroda". Takšna politiĉna ideologija je 

seveda spodbudila oster odgovor iz Srbije in nasprotja med narodoma še dodatno poglobila. 

Kulminacija nestrpnosti in nasilnih dejanj je bil atentat na jugoslovanskega kralja Aleksandra 

KaraĊorĊevića v Marseillesu leta 1934, ki so ga organizirali hrvaški ustaši pod vodstvom 

Ante Pavelića (Pirjevec, 2003). 

 

Hitlerjeva Nemĉija je brez vojne napovedi 06.04.1941 z letali bombardirala Beograd in tako 

zaĉela napad na Kraljevino Jugoslavijo. Napad se je zaĉel s silovitimi zraĉnimi napadi 

nemškega letalstva in hitrimi prodori oklepnih in mehaniziranih enot. Istega dne je nemška 

12. armada, razporejena v jugozahodni Bolgariji, prodrla na jugoslovansko ozemlje, zavzela 

Skopje in vso Makedonijo in do 13.4.1941 vdrla z moĉnimi silami v Beograd. Nemška 2. 

armada (11 divizij), zbrana na prostoru med Celovcem, Gradcem in Nagykanizso, je naglo 

prodirala prek Zagreba proti Beogradu in Sarajevu. Italijanska 2. armada (14 divizij) pa je 
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zaĉela prodirati 11. aprila iz Istre in Slovenskega primorja, ter je po zavzetju Ljubljane in 

Karlovca prodirala naprej vzdolţ jadranske obale. Madţarska 3. armada je 11. aprila 

prestopila jugoslovansko mejo in v naslednjih štirih dneh zasedla Baĉko, Baranjo, Medmurje 

in Prekmurje. Vse sile, ki so sodelovale v napadu na Kraljevino Jugoslavijo, so štele 870.000 

vojakov. Pooblašĉenci vrhovnega poveljstva so v Beogradu 17.4.1941 v poveljstvu nemške 2. 

armade podpisali kapitulacijo jugoslovanske vojske (Strugar, 1980). 

 

V Zagrebu je z odobritvijo Nemĉije in Italije razglašena Neodvisna drţava Hrvaška (NDH), 

kvizlinška drţava na ozemlju okupirane Kraljevine Jugoslavije. V sestavo NDH je prišla 

celotna BiH. Ustaši, pripadniki hrvaškega nacionalistiĉnega gibanja, katerega vodja je bil 

Ante Pavelić, so se Hrvatom in muslimanom deklarirali kot zašĉitniki pred velikosrbsko 

tiranijo in ustanovitelji nove hrvaške drţave po tisoĉletnem ĉakanju nanjo. Rimskokatoliška 

cerkev je pomagala ustaškemu reţimu od ustanovitve NDH. Muslimani so v skladu z 

“Zakonsko odredbo o rasni ĉistosti“ bili poimenovani kot Hrvati islamske veroizpovedi. Srbi, 

Ţidje in Romi pa so bili zunaj zakona. V aprilu leta 1941 je v NDH ţivelo pribliţno 6.000.000 

prebivalcev. Od tega 3.000.000 Hrvatov (50,78%), skoraj 2.000.000 Srbov (30,56%) in okoli 

800.000 muslimanov (11,86%) ter 6,8% ostalih. Program NDH, ki ga je formuliral ustaški 

ideolog Mile Budak, minister za šolstvo in vere, ter kasneje minister za zunanje zadeve NDH, 

je bil narejen s ciljem etniĉnega ĉišĉenja drţave. Za Srbe je bilo predvideno, da jih je potrebno 

eno tretjino pobiti, eno tretjino izgnati in eno tretjino nasilno spreobrniti v katoliško vero in 

asimilirati. Takoj po prevzemu oblasti so ustaši na celotnem ozemlju NDH zaĉeli s poboji, 

aretacijami in uniĉevanji vasi. Pravna podlaga za te zloĉine je zapisana v Zakonski odredbi o 

zašĉiti naroda in drţave, Zakonski odredbi o rasni ĉistosti, Zakonski odredbi o prestopu iz ene 

vere v drugo, Zakonski odredbi o naglih sodišĉih itd. Odprli so koncentracijska taborišĉa, med 

njimi sta najbolj znana Jasenovac in Stara Gradiška, v katerih so Hrvati z najbolj zverinskimi 

metodami ubili od 600.000 do 800.000 nedolţnih Srbov, Ţidov in Romov - moţ, ţena in 

otrok (Bojić, 2001).  

 

V ustaški vojski se je borilo veliko muslimanov iz BiH, ki so sprejeli NDH za svojo 

domovino. Na pobudo vodje SS (Schutzstaffel), Heinricha Himmlerja, je bila ustanovljena, po 

zlu in teţkih zloĉinih poznana Handţar divizija (13. Waffen-Gebirgs-Division der SS 

Handschar), sestavljena iz BiH muslimanov. Handţar je naziv za turško ukrivljeno bodalo. 

Divizija je v decembru leta 1943 štela 21.065 vojakov. Lobiranje za ĉim veĉji odziv 

muslimanov je opravljeno v mošejah in ob pomoĉi islamskih verskih vodij. 
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Kot reakcija na masovna klanja in poţige srbskih vasi na ozemlju NDH je v Hercegovini ţe v 

juniju leta 1941 izbruhnil spontani upor, ki se je do avgusta razširil na vse ostale dele NDH, 

kjer so ţiveli Srbi. V borbah proti ustašem so zdruţeno sodelovali pripadniki komunistiĉnih 

partizanov, pod poveljstvom Josipa Broza Tita, generalnega sekretarja Komunistiĉne partije 

Jugoslavije, ter ĉetniki, pripadniki jugoslovanske vojske v domovini. Tem srbskim vojaškim 

enotam je poveljeval general Dragoljub Draţa Mihajlović, ki je bil hkrati vojni minister 

jugoslovanske begunske vlade. Na predlog komunistiĉnega vodstva sta Mihajlović in Tito 

26.10.1941 sklenila pogodbo o sodelovanju v skupni borbi proti okupatorju. Ĉetniško gibanje 

je bilo v svojem bistvu monarhistiĉno, patriotsko in kot idejno velikosrbsko. Vlado v 

izgnanstvu so smatrali kot edino legalno. Po svoji opredelitvi je bilo protinemško usmerjeno, 

toda v pogledu naĉina borbe proti Nemcem je bil general Mihajlović zadrţan. Njegovo 

stališĉe je bilo, da bi bila direktna konfrontacija z Nemci tvegana, neodgovorna in za srbsko 

prebivalstvo pogubna ter da bi bilo boljše poĉakati, da zavezniki preidejo v ofenzivo. Šele, ko 

bi bile sile osi pred kolapsom, bi se skupaj z zavezniškimi silami prikljuĉili konĉnemu 

napadu. Priĉakovali so izkrcanje Britancev na jadranski obali. Nekateri poveljniki, ki niso 

priznavali legitimne vlade v londonskem izgnanstvu, so odkrito sodelovali z nemškimi 

okupatorji (Kecmanović, 2007). 

 

Na drugi strani je Komunistiĉna partija Jugoslavije (KPJ) organizirala svoje vojaške enote z 

imenom partizani (kasneje Narodnoosvobodilna vojska Jugoslavije NOVJ). Njihova strategija 

je bila borba proti okupatorju takoj in povsod, ne glede na okolišĉine in ţrtve. Pravi trenutek 

za zaĉetek borbe proti okupatorju so videli ĉas po napadu Nemĉije na ZSSR. Ideološko so bili 

prepriĉani komunisti, ki so ţeleli ureditev jugoslovanske drţave po vzoru na Sovjetsko Zvezo, 

boljševiško revolucijo, uvedbo enopartijskega sistema, ukinitev monarhije, privatne lastnine 

in formiranje republike. Zanikali so legalnost vlade v izgnanstvu in obsojali izdajstvo kralja 

Petra KaraĊorĊevića. Vsi vodilni kadri v partizanski vojski so bili ĉlani KPJ. Vrhovni 

poveljnik je bil Josip Broz Tito, ki se je štel za glavnega organizatorja in stratega 

partizanskega naĉina bojevanja v Jugoslaviji. Sodelovanje med partizani in ĉetniki je trajalo 

samo do konca leta 1941, ko je zaradi nepremostljivih politiĉnih razlik in pogleda v 

prihodnost organizacije drţave preraslo v odkrito sovraštvo, to pa se je prelevilo v 

drţavljansko vojno z veliko ţrtvami na obeh straneh. Do konca leta 1941 se je v BiH 

razplamtela drţavljanska in religijska krvava vojna (Bojić, 2001).  
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2.3.5 Bosna in Hercegovina v komunistični Jugoslaviji 

 

Zmagovalno partizansko gibanje iz druge svetovne vojne se je uveljavilo bolj ali manj v 

celotnem jugoslovanskem prostoru. Jugoslovansko komunistiĉno vodstvo je zaĉelo 

preoblikovanje drţave po vzoru Sovjetske zveze in vzpostavitev socializma. Vpeljali so 

enopartijski politiĉni reţim, nacionalizirali gospodarstvo, izpeljali agrarno reformo in na 

podlagi napotkov Kominterne preoblikovali drţavo v federacijo šestih republik. Komunistiĉna 

partija Jugoslavije in njen vodja Josip Broz Tito so na Srbijo gledali z doloĉeno mero 

nezaupanja. Vzeli so ji Makedonijo in jo razglasili za republiko, obnovili so drţavnost Ĉrne 

Gore in ustanovili dve avtonomni pokrajini, Kosovo in Vojvodino. Mnogi Srbi so to 

razkosanje drţave, ki so jo zgradili z oroţjem (Makedonija in Kosovo), prostovoljno 

prikljuĉitvijo (Ĉrna Gora) ali na pariški mirovni konferenci (Vojvodina) obĉutili kot sovraţno 

dejanje komunistiĉne oblasti. Na raĉun šibke Srbije so zgradili moĉno komunistiĉno 

Jugoslavijo. Z Ustavo iz leta 1946 je BiH postala ena izmed šestih jugoslovanskih republik. 

Muslimanom so priznali pravico, da postanejo eden izmed konstitutivnih narodov v tej 

republiki.  

 

S takšno odloĉitvijo niso bili zadovoljni Srbi in Hrvati, ki so si BiH lastili v skladu s svojimi 

prepriĉanji. Komunisti se v svojem prepriĉanju, da ustvarjajo novo druţbo, sloneĉo na 

proletarskem internacionalizmu, v kateri ni prostora za narode in nacije, niso zavedali 

nevarnosti takšnega dejanja. Takšna drţava je funkcionirala po Stalinovem receptu na 

centralistiĉnih in avtoritativnih temeljih. Stroga partijska oblast je s pomoĉjo moĉne vojske in 

tajnih sluţb imela popoln nadzor nad politiĉno stvarnostjo. Tudi v BiH oblast ni dovoljevala, 

da bi obĉutek opeharjenosti narodov izbruhnil na površje, toda uradno geslo o "bratstvu in 

enotnosti  je steţka pokrivalo nezdravo soţitje (Pirjevec, 2003). 

 

Po konĉani drugi svetovni vojni so muslimani zaradi demografske eksplozije postali veĉinski 

narod v BiH. Etniĉne in druţbene napetosti v SFR Jugoslaviji so nekajkrat povzroĉile 

institucionalne krize, ki jih je oblast reševala s ĉistkami vseh tistih elementov, ki po njihovem 

mnenju ogroţajo SFRJ. Med njimi so znane ĉistke hrvaških, srbskih in slovenskih 

"liberalcev". Titova avtoriteta je drţavo drţala skupaj. Po njegovi smrti, leta 1981, so 

izbruhnili upori kosovskih Albancev. 
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V decembru leta 1989 je v Srbiji prišel na oblast Slobodan Milošević, ki se je iz sivega 

tehnokrata prelevil v karizmatiĉnega vodjo in se postavil na ĉelo heterogene koalicije, 

sestavljene iz nekdanjih komunistov, nacionalistov in Pravoslavne cerkve. Na Hrvaškem je 

leta 1989 oblast prevzela Hrvaška demokratiĉna skupnost (HDZ) Franja TuĊmana. Namesto, 

da bi pomirila srbski narod na Hrvaškem, je nova oblast zaĉela z nizi ukrepov, naperjenih 

proti njim. V novi Ustavi iz leta 1990 so jim odvzeli status konstitutivnega naroda in jih 

izenaĉili z etniĉnimi manjšinami. Sproţil se je val odpušĉanj Srbov iz sluţb in druge oblike 

diskriminacije. Ponovno so oţiveli ustaški simboli in rehabilitacija ustaške NDH, kar je pri 

Srbih povzroĉalo strah in ogorĉenje. To situacijo je znal izkoristiti Milošević, ki se je imel za 

zašĉitnika celega srbskega naroda v bivši SFRJ. Zavedal se je, da bi bil v primeru razpada 

skupne drţave srbski narod razkosan na tri samostojne loĉene drţave: 6.200.00 bi jih ţivelo v 

matiĉni domovini, 1.300.000 v BiH in 600.000 na Hrvaškem (slika 2.1). Sredi avgusta leta 

1990 se je zaĉel upor kninskih Srbov proti hrvaški vladi in kmalu zajel cel prostor, na katerem 

so ţiveli. Zahtevali so pravico do odcepitve in zdruţitev z matiĉno drţavo Srbijo. Vsa ta 

dogajanja so moĉno vplivala na dogajanja v BiH (Pirjevec, 2003). 

 

BiH kot integralna republika je obstajala v ĉasu komunistiĉne diktature. Po prihodu 

demokracije so Muslimani, Hrvati in Srbi z ogromno veĉino volili nacionalne stranke: SDA, 

HDZ in SDS. Ta integralnost je bila osnovana znotraj zvezne drţave SFRJ. 
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Slika 2.1: Etniĉna sestava prebivalstva SFR Jugoslavije leta 1981 

 

Vir: The University of Texas Libraries (2012). 

 

2.3.6 Zgodovinski povzetek 

 

Kot vidimo, so zgodovinska obdobja, od turške vladavine, Avstro – ogrske monarhije, dveh 

Jugoslavij, pa tudi obdobje zloĉinske NDH, vsaj za en narod predstavljala zlato obdobje, za 

druga dva pa jeĉo narodov. Niti enega velikega zgodovinskega dogodka ni bilo, ki bi ga vsi 

trije narodi enako doţivljali, bodisi kot ĉas skupnega trpljenja ali zmage, temveĉ jih je loĉeval 

po nacionalni osnovi na zmagovalce in poraţence, patriote in izdajalce. Za muslimane je zlato 

obdobje bilo v ĉasu Otomanskega cesarstva, za katoliške in pravoslavne kristjane pa je bil to 

ĉas suţenjstva. Hrvati se z nostalgijo spominjajo ĉasa Avstro – ogrske aneksije BiH, kot 

obdobja evropeizacije nerazvite in zaostale Bosne, ĉeprav so bili oni, kot katoliki, favorizirani 

s strani okupacijske oblasti. Za Srbe je ĉas ĉrno – rumene monarhije ostal v spominu kot ĉas 

nove okupacije in Sarajevskega atentata, kot simbola upora proti novim zavojevalcem. Za 

muslimane je to bilo obdobje, v katerem so izgubili prejšnje privilegije iz turških ĉasov. Srbi 
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so se v obeh Jugoslavijah poĉutili kot zmagovalci in osvoboditelji nehvaleţnih, majhnih 

juţnoslovanskih narodov, ki so jim, zahvaljujoĉ njihovim ogromnim ţrtvam v prvi in drugi 

svetovni vojni, podarili enakopravnost v skupni drţavi. Predvsem Hrvati, pa tudi Bošnjaki, so 

obe Jugoslaviji doţivljali kot "srboslaviji", v kateri so dominirali srbski kadri. Celo nacistiĉno 

marionetno drţavo NDH, ki so ji bili muslimani aktivno lojalni in ki je zajemala skoraj celo 

BiH, so Hrvati videli kot uresniĉitev nacionalnih sanj. Seveda, na razliĉnih treh spominih se 

ni dalo zgraditi enotne politiĉne kulture, katere nadgradnja bi bila skupna drţava. 

Komunistiĉna oblast se je zavedala mednacionalnih problemov in je v BiH še najbolj od vseh 

ostalih republik SFRJ skoraj paranoiĉno iskala najmanjša odstopanja od partijske ideologije in 

brutalno zatirala najmanjše odstopanje od partijske linije. V prvih letih po drugi svetovni 

vojni, do leta 1948, je oblast izvajala prisilno veĉnacionalno integracijo na temeljih 

internacionalizma svetovnega proletariata, potem, do leta 1974, na osnovi "bratstva in 

enotnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti" in do leta 1990 na podlagi "socialistiĉne 

samoupravne skupnosti narodov v republiki". V takšnih pogojih so Muslimani bili 

najmoĉnejša opora za notranjo integracijo BiH. Srbi in Hrvati iz BiH so teţili k trdnejši 

povezanosti z nacionalnimi maticami v sosešĉini (Kecmanović, 2007). 

 

Kljub vsem zagotovilom komunistiĉne oblasti, da je nacionalno vprašanje v njeni centralni 

republiki rešeno na najboljši moţni naĉin, se je na prvih demokratiĉnih volitvah po padcu 

komunizma,  z absolutno zmago treh nacionalnih strank, pokazala kruta realnost potisnjenih 

delitev. 

 

2.4 Nacionalizem treh konstitutivnih narodov 

 

2.4.1 Pojem nacionalizem 

 

Nacionalizem je ideologija, ki postavlja narod v središĉe svojega interesa s ciljem 

zagotavljanja nacionalne avtonomnosti, nacionalne enotnosti in nacionalne identitete. Po 

definiciji je nacionalizem "ideološko gibanje za doseganje in ohranjanje samostojnosti, 

enotnosti in identitete prebivalcev, ki po mnenju nekaterih njenih ĉlanov tvorijo dejanski ali 

potencialni narod" (Smith, 2005). 

 

Narod ni drţava, ker se koncept nanaša na institucionalno dejavnost, medtem, ko koncept 

naroda oznaĉuje vrsto skupnosti. Po Smithu so atributi naroda lastno ime, skupni miti, skupna 
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zgodovina, obĉa javna kultura, naselitev domovine, obĉe pravice in dolţnosti in enotna 

ekonomija. To je dokaj abstraktno in v domeni teorije, ker, ko od idealnega preidemo k 

empiriĉnemu, najdemo izjeme in pribliţke. 

 

Narod je skupnost ljudi, navadno na doloĉenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, 

kulturno, gospodarsko povezani in imajo skupno zavest (SSKJ, 2012). 

 

Narod je "zamišljena" politiĉna skupnost - zamišljen je hkrati kot notranje omejen in kot 

suveren. To definicijo v antropološkemu duhu zastavlja Anderson, ko ugotavlja, da niti 

pripadniki najmanjšega naroda nikoli ne spoznajo, sreĉajo ali kakor koli drugaĉe ne slišijo za 

vse pripadnike vseh soĉlanov skupnosti. Kljub temu vsak izmed njih nosi predstavo o 

povezanosti v to skupnost. V bistvu so zamišljene vse skupnosti, ki so veĉje od prvotnih 

vaških skupnosti in prerašĉajo neposredni medĉloveški stik. Konĉno si narod lahko 

predstavljamo kot skupnost, ki je horizontalno povezana v tovarištvo, ne glede na notranje 

neenakopravne relacije. To bratstvo je tista moĉ, za katero so mnogi pripravljeni ubijati in 

umirati v imenu teh omejenih predstav. Umiranje za domovino, ki je posameznik sam ne 

izbere, je tako moralno vzvišena. Velik pomen pri temu imajo simboli. V moderni kulturi 

nacionalizma so najbolj fascinantni simboli grobnice padlim borcem in grobnice neznanim 

junakom. Ĉeprav v teh grobnicah ni trupel, in niti oseb, ki bi jih identificirale, so v njih 

duhovi "zamišljenega" nacionalnega. Te nacionalistiĉne predstave povzamejo ţe obliko 

religijskih predstav o smrti in nesmrtnosti (Anderson, 2007).  

 

2.4.2 Nacionalizem v Bosni in Hercegovini 

 

V primeru BiH ali širše, na obmoĉju bivše SFR Jugoslavije, se je treba zavedati, da termin 

"nacija" v jezikih in naĉinih razmišljanja v regiji nima istega pomena kot pri 

zahodnoevropskih jezikih, kjer je nacionalnost sinonim za drţavljanstvo. Zato je teţko sprejeti 

dejstvo, da v BiH obstajajo celo tri nacije ali trije narodi. Po logiki, da v Franciji ţivijo 

Francozi in tisti, ki to niso (ali tujci), v Italiji Italijani in tujci ali v Sloveniji Slovenci in tujci, 

je termin "Bošnjak", ki oznaĉuje pripadnika muslimanske skupnosti, prevajan kot termin 

"Bosanec", kar nakazuje, da v Bosni ţivijo Bosanci in tisti, ki to niso. Po tej logiki Bosna 

pripada  Bosancem,  ki imajo pravico do svoje drţave Bosne in Hercegovine, ostali drţavljani 

(Srbi in Hrvati) so tujci ali agresorji. 
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Ĉeprav pred drţavljansko vojno ni bila moĉno izraţena verska identifikacija med Hrvati, 

Muslimani in Srbi, se je ta moĉno okrepila pred spopadi in po njih. V BiH je prišlo do 

dramatiĉnega porasta civilizacijske identitete, še posebej v muslimanski skupnosti. Ko se je 

jugoslovanstvo, kot širša identifikacijska identiteta, zrušila, se je vsak narod vedno bolj 

identificiral s skupno širšo skupnostjo. Srbi iz BiH so postali skrajni nacionalisti, ki so se 

identificirali z veliko Srbijo, Srbsko pravoslavno cerkvijo in širšo pravoslavno skupnostjo. 

Hrvati iz BiH so ravno tako postali najbolj goreĉi hrvaški nacionalisti, šteli so se za drţavljane 

Hrvaške, poudarjali svoje katolištvo in se skupaj s Hrvati iz Hrvaške identificirali s katoliškim 

Zahodom. Muslimanski premik k islamski identifikaciji je bil najmoĉnejši. Pred vojno so bili 

ravno bosanski Muslimani najveĉji zagovorniki soţitja etniĉnih skupin v druţbi in se s 

svojimi posvetnimi nazori šteli med Evropejce. Toda po razpadu skupne drţave so vsi trije 

narodi volili svoje nacionalne voditelje. Na volitvah leta 1990 so vsi zavrnili stranke, ki so se 

v svojih programih zalagale za veĉnarodno skupnost. Tako je med Muslimani prepriĉljivo 

zmagala Stranka demokratiĉne akcije, katere vodja Alija Izetbegović, je bil zaradi islamskega 

aktivizma zaprt v ĉasu komunistiĉne oblasti (Huntington, 2005). 

 

V svoji knjigi "Islamska deklaracija" iz leta 1970 je Alija Izetbegović pisal o nezdruţljivosti 

islama z neislamskimi sistemi in da med islamsko vero in neislamskimi druţbenimi in 

politiĉnimi institucijami ni moţen niti mir niti soţitje. V nadaljevanju stoji, da mora islamsko 

gibanje, ko bo dovolj moĉno, prevzeti oblast in ustvariti islamsko republiko. V tej novi drţavi 

je posebej pomembno, da so izobraţevanje in mediji v rokah ljudi, katerih islamska moralna 

in intelektualna avtoriteta je nesporna. V deklaraciji kritizira reforme v Turĉiji v ĉasu 

vladavine Attaturka in kot model urejene drţave navaja Pakistan (Izetbegović, 1990).   

 

V svoji politiĉni karieri se Alija Izetbegović ni nikoli javno odrekel svoji Islamski deklaraciji, 

kar je pri nemuslimanskih prebivalcih BiH izzvalo strah. Po razglasitvi neodvisnosti drţave je 

Izetbegović zagovarjal model multietniĉnosti s tem, da bi bili Muslimani prevladujoĉa 

skupina. V fazi nadaljevanja vojne je velika veĉina Hrvatov in Srbov odšla iz obmoĉja, ki so 

ga nadzorovale sile muslimanske vlade, tisti redki, ki so ostali, pa so bili izkljuĉeni iz 

delovanja v druţbenih inštitucijah. Medtem so v šole vkljuĉili verski pouk in zaĉeli z 

uveljavljanjem bosanskega jezika kot drugaĉnega od prejšnjega srbohrvaškega, ter vanj 

vkljuĉili vedno veĉ turških in arabskih besed. Vojska BiH je leta 1995 bila sestavljena iz 90 % 

Muslimanov/ Bošnjakov. Krepitev islamske identitete, kot posledica vojne ter podpora drugih 

muslimanskih drţav, so Bosno poĉasi, a jasno pretvarjali iz balkanske Švice v balkanski Iran. 
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Hrvati so se v jugoslovanskih vojnah šteli za zašĉitnike meja Zahoda pred pravoslavjem in 

islamom. Srbi so razen Muslimanov/ Bošnjakov in Hrvatov šteli za sovraţnike še Vatikan in 

islamske fundamentaliste, ki so ogroţali pravoslavje. Muslimani so sprejeli vlogo ţrtve, ki jo 

zahod zaradi njihove vere noĉe zašĉititi, zato so iskali pomoĉ od muslimanskega sveta. 

Konflikt je imel vse znaĉilnosti verskega spopada med tremi velikimi evropskimi religijami: 

rimskokatoliško, pravoslavno in islamom, katerih meje se v Bosni in Hercegovini kriţajo 

(Huntington, 2005). 

 

2.4.3 Politični pluralizem in vojna 1992 – 1995 

 

Po razglasitvi neodvisnosti in oboroţenih konfliktih v Sloveniji in na Hrvaškem je bilo jasno, 

da je naslednja na vrsti BiH. Srbsko prebivalstvo je bilo odloĉeno, da ne bodo postali 

manjšina v svoji drţavi, Hrvati so taktiĉno izbrali zavezništvo z Muslimani in iskali svojo pot 

za prikljuĉitev k matiĉni drţavi Hrvaški. Prve svobodne volitve v Bosni in Hercegovini so 

potekale 18. novembra 1990. Srbska politiĉna elita je za vsako ceno ţelela, da ohrani 

Jugoslavijo, ali kakor so govorili, da niso ţeleli izstopiti iz Jugoslavije. Muslimani, kasneje 

Bošnjaki, niso bili proti Jugoslaviji, vendar so vztrajali pri ohranitvi celovitosti BiH. Hrvati so 

bili za BiH, pod pogojem, da ne ostane v Jugoslaviji. Znotraj teh okvirjev je potekala politiĉna 

borba, ki je na koncu privedla do razpada Jugoslavije in delitve BiH ob veliki izgubi 

ĉloveških ţivljenj in materialnim uniĉenjem (Despot, 2011). 

 

V BiH so na prvih svobodnih volitvah prepriĉljivo zmagale nacionalne stranke treh narodov: 

Srbska demokratska stranka (SDS), Hrvaška demokratska skupnost BiH (HDZ) in 

muslimanska Stranka demokratiĉne akcije (SDA). Politiĉni pluralizem v Bosni in 

Hercegovini je tesno povezan z velikimi zgodovinskimi spremembami in razvojem 

demokracije v mednarodnem prostoru: s padcem komunizma, pa tudi z notranjo krizo v 

Jugoslaviji, ki se je stopnjevala in izkazovala skozi politiĉne, gospodarske, etniĉne, druţbene 

in mnoge druge oblike v vsakdanjem ţivljenju. V obdobju med letom 1980, ki ga je 

zaznamovala smrt Josipa Broza Tita in letom 1989, ko je Zveza komunistov Jugoslavije na 

svojem zadnjem štirinajstem kongresu razpadla, so se v vseh jugoslovanskih republikah 

pojavila razliĉna politiĉna zdruţenja in gibanja. 

 

Med 43. registriranimi strankami je 15 strank sodelovalo samostojno ali v koalicijah na prvih 

svobodnih parlamentarnih volitvah v Socialistiĉni republiki BiH. Prepriĉljivo so zmagale 
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nacionalne stranke (SDA, HDZ in SDS) in zasedle 84 % poslanskih sedeţev v republiškem 

parlamentu. Na podlagi teh volilnih rezultatov je bila ustvarjena koalicija teh treh politiĉnih 

strank v Bosni in Hercegovini. Vendar pa so se ţe na prvi seji jasno pokazale globoke razlike 

pri reševanju odprtih vprašanj. Njihovi politiĉni interesi so bili diametralno nasprotni, 

predvsem glede najpomembnejšega med vprašanji - suverenosti drţavne oblasti. Po volitvah 

leta 1990 se je odprt politiĉni boj nadaljeval v predstavniških telesih BiH. To je bil ĉas 

razpada Jugoslavije in intenzivnih pogajanj predsednikov šestih republiških predsedstev, ki 

niso mogli najti izhoda iz globoke jugoslovanske krize. Manj kot leto dni po prvih 

veĉstrankarskih volitvah v republiki so se vojaške akcije v veliki meri prenesle iz Hrvaške na 

ozemlje BiH. Razpad Jugoslavije je spremljal proces oblikovanja vzporednih drţavnih 

struktur. Na Palah, v bliţini Sarajeva,  je 24. oktobra 1991 nastala skupšĉina srbskega naroda 

v Bosni in Hercegovini. Skupšĉina je 9. januarja 1992 sprejela Deklaracijo o razglasitvi 

Srbske republike Bosne in Hercegovine (njeno ime je 12. avgusta istega leta spremenjeno v 

Republiko Srbsko). V mestecu Grude v zahodni Hercegovini so Hrvati 18. novembra 1991 

razglasili Hrvaško skupnost Herceg-Bosno (Radušić, 2010). 

 

V parlamentu BiH je predsednik SDA Alija Izetbegović predlagal ustanovitev suverene 

drţave, ki bi zagotavljala pravice vsem njenim narodom. Koncepti bodoĉe politiĉne ureditve 

drţave so bili razliĉni. Muslimani in Hrvati so se borili za izstop iz jugoslovanske federacije, 

Srbi pa so ţeleli ostati v Jugoslaviji. Ne glede na nasprotovanje srbskih predstavnikov so 

muslimanski in hrvaški parlamentarci glasovali za potrditev predloga o suverenosti drţave, 

medtem ko so srbski poslanci zapustili dvorano. Po njihovem prepriĉanju ta akt ni bil v skladu 

z republiško ustavo, ki v drugem ĉlenu definira BiH kot drţavo treh narodov in bi bilo o 

takšnem vprašanju potrebno sprejeti odloĉitev s konsenzom vseh treh konstitutivnih narodov. 

Referendum o neodvisnosti BiH je bil razpisan 29. 02. 1991 in 98 % volivcev je glasovalo za 

neodvisnost, volilna udeleţba pa je bila 63,4%. Srbi so referendum bojkotirali in niso priznali 

njegovih rezultatov. Dne 09. 11. 1991 so Srbi v BiH organizirali plebiscit, v katerem je 

sodelovalo 1.000.000 volivcev. Na vprašanje, ali ţelijo ţiveti v neodvisni BiH ali v 

Jugoslaviji, so izbrali slednjo. Na podlagi teh rezultatov so oblikovali Skupšĉino srbskega 

naroda v BiH in prekinili vse stike z muslimansko - hrvaškimi oblastmi ter razglasili 

samostojnost svojega ozemlja. Da bi se stvari dodatno zapletle, so poskrbeli Hrvati iz BiH, ko 

so njihovi politiĉni predstavniki, po nasvetu Franja TuĊmana, leta 1991, v obĉinah z 

veĉinskim hrvaškim prebivalstvom razglasili hrvaško republiko Herceg – Bosno, ki je imela 

lastne vojaške formacije in vso podporo vlade in vojske Republike Hrvaške. Kljub krvavi 
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vojni med Srbi in Hrvati, ki je divjala na Hrvaškem, sta Milošević in TuĊman ţe leta 1991 v 

KaraĊorĊevu delila BiH in v ta namen naroĉila tajni komisiji, naj doloĉi mejo med Srbijo in 

Hrvaško. Edini, ki je zagovarjal tezo o celovitosti BiH, je bil Alija Izetbegović, saj je 

zagovarjal republiko "drţavljanov". Srbi so mu oĉitali , da je to pot do majorizacije saj bi bili 

Muslimani zaradi svoje številĉne premoĉi in demografske eksplozije edini gospodarji v 

drţavi.  

 

Ĉeprav so od zaĉetka vojne muslimanski voditelji trdili, da je bila izvršena agresija s strani 

Srbije in Ĉrne Gore na BiH in so po vojni celo vloţili toţbo na Meddrţavno sodišĉe v Haagu 

(International court of justice, kratica ICJ ), je le to 26.02.2007 presodilo, da Srbija ne more 

biti odgovorna za genocid, storjen v Srebrenici, ki so ga zagrešile sile Republike Srbske. 

Sodišĉe je ugotovilo, da v predmetu toţbe BiH za storjen genocid proti Srbiji in Ĉrni Gori,  

"Srbija in Ĉrna Gora nista storili genocida, nista sodelovali v zaroti v cilju izvršitve genocida, 

da nista spodbujali njegovega izvajanja, in da nista bili sostorilki pri storitvi tega kaznivega 

dejanja". V nadaljevanju sodišĉe ugotavlja, da je Srbija kršila obveznost prepreĉevanja in 

kaznovanja izvršiteljev genocida v Srebrenici julija leta1995, predvsem zato, ker ni sodišĉu v 

Haagu izroĉila generala Ratka Mladića. Razen dogodkov julija leta 1995 v Srebrenici in njeni 

okolici, sodišĉe ni ugotovilo, da je v drugih primerih zloĉinov v BiH obstajal namen izvršitve 

genocida (Srpska politika, 2007). 

 

2.4.3.1 Srbi proti Muslimanom in Hrvatom 

 

Za srbske zgodovinarje in politike se je vojna napoved zgodila tisto noĉ, ko so se v 

Parlamentu BiH poslanci iz muslimanskih in hrvaških vrst odloĉili za izvedbo referenduma o 

neodvisnosti BiH od Jugoslavije, proti volji srbskih poslancev kot predstavnikov tretjega 

konstitutivnega naroda. To je bil pokazatelj principa nacionalne diskriminacije in napoved 

srbskemu ljudstvu, kaj jih ĉaka v unitarni, neodvisni, suvereni BiH. Uradno se je vojna v BiH 

zaĉela 1. marca 1992, naslednji dan po referendumu o neodvisnosti drţave, ko je pripadnik 

muslimanske polvojaške enote "Zelene baretke" s streli v svate, ki so nosili srbsko zastavo na 

poroki v Sarajevu, ustrelil ţeninovega oĉeta in ranil pravoslavnega duhovnika. Kot odgovor 

so Srbi postavili barikade po celem mestu. Naslednji zloĉin se je zgodil v noĉi iz 26. na 

27.03.1992, ko je redna vojska Republike Hrvaške prestopila reko Savo in v sodelovanju z 

muslimanskimi enotami ubila 70 srbskih civilistov na ozemlju BiH v mestu Sijekovac. Za 

Muslimane se je vojna zaĉela 06.04.1992, ko je vojska Republike Srbske zaĉela oblegati 
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Sarajevo. V drţavljansko vojno so se zapletli vsi trije narodi, Srbi in Hrvati so imeli podporo 

iz Srbije oziroma Hrvaške. Poleti 1992 so srbske sile nadzorovale ţe 70% ozemlja BiH, 

oblegale Sarajevo in izgnale nesrbsko prebivalstvo ter tako etniĉno oĉistile svoje ozemlje 

(Kecmanović, 2007). 

 

2.4.3.2 Muslimansko – hrvaška vojna 

 

Spomladi leta 1993 se je zdelo, da BiH postaja vse bolj kaotiĉna. Zaĉela se je krvava vojna 

med Hrvati in Muslimani. Ţe leta 1992 je prišlo do politiĉnih nesoglasij med dovĉerajšnjimi 

zavezniki v vojni proti Srbom. Eden izmed vzrokov za sovraštvo je bil tudi ta, da Izetbegović 

kljub temu, da mu je ţe dvakrat potekel mandat predsednika kolektivnega predsedstva BiH, ni 

hotel prepustiti tega poloţaja hrvaškemu kolegu. Hrvati so na svojem ozemlju vpeljali denar 

in simbole matiĉne drţave Hrvaške in prekinili odnose z muslimansko vlado. Hrvaška vojska 

v BiH (HVO) je postavila ultimat muslimanski vojski - Armiji BiH, da zapustijo "hrvaške 

kantone" ali se podredijo njihovemu poveljstvu. Po izteku ultimata, ki ga Muslimani niso 

upoštevali,  je HVO ob pomoĉi TuĊmanove redne vojske prešel v odkrit napad. Izbruhnili so 

siloviti spopadi, ki so se razširili po celi osrednji Bosni, tudi po zaslugi islamskih mudţahidov 

in plaĉancev iz Afganistana, Sirije, Turĉije in drugih arabskih drţav. Tudi to medsebojno 

vojno je zaznamovalo muslimansko in hrvaško obraĉunavanje s civilisti, oziroma etniĉno 

ĉišĉenje na nadziranih teritorijih. Ko je postalo evidentno, da se v Hercegovini bojujejo 

regularne enote vojske Republike Hrvaške,  je Varnostni Svet ZN obravnaval moţnost uvedbe 

sankcij proti Hrvaški. Kljub enoletnim, na trenutke silovitim borbam, je Ameriĉanom uspelo 

Bošnjake in Hrvate prisiliti, da konĉajo medsebojne sovraţnosti in se zopet zdruţijo v borbi 

proti Srbom, kar so potrdili s podpisom Washingtonskega sporazuma (Shrader, 2004). 

 

2.4.3.3 Muslimansko – muslimanska vojna 

 

Leta 1993 je Kongres bosansko – muslimanskih intelektualcev sprejel preimenovanje svojega 

muslimanskega naroda v Bošnjake. Spet se je pojavila ideja o bosanski naciji. To je bil prvi 

korak h kanaliziranju razliĉnih kultur in zgodovin treh narodov BiH v bošnjaško –

muslimanski okvir. Izetbegovićeva trda linija zagovarjanja celovitosti BiH, ne glede na Srbe 

in Hrvate in ne glede na ţrtve, je imela posledice v samem muslimansko – bošnjaškemu 

narodu. Proti njej se je dvignil Fikret Abdić, poslovneţ iz bihaškega okroţja, priljubljeni 

vodja Muslimanov iz Zahodne Bosne. Za razliko od Izetbegovića, ĉloveka globokega 
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religioznega prepriĉanja in trdne volje, je Abdić bil bolj moderen, gospodarstvenik in 

pustolovec, pripravljen na sodelovanje z vsemi. Izetbegovića je obtoţil islamskega 

fundamentalizma in zahteval razdelitev BiH na štiri dele, med katerimi je tudi zase zahteval 

neodvisno republiko znotraj unije. Ko je sarajevska vlada ta predlog zavrnila, je v Veliki 

Kladuši sklical štiristo ĉlansko skupšĉino in razglasil avtonomno regijo "Zahodna Bosna". 

Srbi in Hrvati so to potezo pozdravili, medtem ko je Izetbegović poslal del Armije BiH, da 

osvoji Veliko Kladušo. Lokalna policija je to prepreĉila. Tako se je pojavilo še eno ţarišĉe in 

muslimansko – muslimanski spopad (Pirjevec, 2003). 

 

2.5 Daytonski mirovni sporazum in sedanja politiĉna ureditev drţave 

 

Vojna v BiH se je konĉala 21.11.1995, ko je v bazi ameriških letalskih sil Wright-Paterson pri 

mestu Dayton v ameriški zvezni drţavi Ohio podpisan mirovni sporazum. Sporazum je 

uveljavil novo ustavo, po kateri je drţava BiH federacija, sestavljena iz dveh entitet: 

Federacije Bosne in Hercegovine z muslimansko – hrvaško veĉino, ki zajema 51% drţavnega 

ozemlja in Republike Srbske s srbsko veĉino, ki zajema 49% ozemlja (slika 2.2). Kot posebna 

administrativna enota lokalne samouprave pod suverenostjo Bosne in Hercegovine je Brĉko 

Distrikt. Drţava BiH je definirana kot ena drţava z dvema entitetama in tremi konstitutivnimi 

narodi (Bošnjaki, Hrvati in Srbi). Sporazum je sestavljen iz enajstih aneksov, ki precizirajo 

izvajanje vojaških in civilnih aspektov funkcioniranja drţave (OHR, 2012). 

 

Prisotni so bili vsi glavni protagonisti: predsednik Republike Bosne in Hercegovine Alija 

Izetbegović, hrvaški predsednik Franjo TuĊman, predsednik Zvezne republike Jugoslavije 

Slobodan Milošević, glavni ameriški pogajalec Richard Holbrooke in general Wesley Clark. 

Poleg njih so za uveljavitev dogovora s svojim podpisom jamĉili ĉlani tako imenovane 

kontaktne skupine: predsednik Zdruţenih drţav Amerike Bill Clinton, francoski predsednik 

Jacques Chirac, britanski predsednik vlade John Major, španski premier Felipe Gonzalez in 

ruski premier Viktor Ĉernomirdin ter nemški kancler Helmut Kohl. Tri in pol leta trajajoĉa 

vojna v Bosni in Hercegovini se je tako konĉala z dokonĉno razliĉico sporazuma, ki so jo 

predstavniki vpletenih strani in priĉe formalno podpisali v Parizu, 14. decembra 1995 

(Pirjevec, 2003). 
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Slika 2.2: Politiĉni zemljevid Bosne in Hercegovine: entitete in kantoni 

 
Vir: European Country of Origin Information Network (1997). 

 

Po koncu vojne je bila predvidena vrnitev 2.300.000 beguncev na svoje domove. Misijo 

UNPROFOR je nadomestila nova vojaška organizacija Implementation Force (IFOR) z 

60.000 vojaki zveze NATO, ki se je kasneje preoblikovala v Stabilization Force (SFOR) z 

31.000 vojaki. Njihova naloga je nadzorovanje miru in uresniĉevanje Daytonskega mirovnega 

sporazuma. Po uradnih podatkih Raziskovalnega dokumentarnega centra iz Sarajeva je v 

vojni umrlo 99.000 ljudi, od tega 66% Bošnjakov, 25% Srbov, 8% Hrvatov in 1% ostalih. 

Civilnih ţrtev je bilo okrog 40.000 (IDC, 2012).  
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Slika 2.3: Etniĉna struktura Bosne in Hercegovine po obĉinah leta 2006 

 

 

 

Vir: Wikipedia (2009). 

 

Obe entiteti imata svojo politiĉno strukturo in upravo s centralnimi organi oblasti. Centralna 

drţavna oblast je sestavljena iz dvodomne parlamentarne skupšĉine, triĉlanskega Predsedstva 

(vsak ĉlan pripada enemu od treh narodov) in Sveta ministrov. Bošnjaško – hrvaška federacija 

je sestavljena iz desetih kantonov. Republika Srbska je sestavljena iz obĉin. Obstajajo tri 

ustavna sodišĉa, eno na drţavnem in dva na entitetskem nivoju. De facto najvišjo oblast v 

drţavi ima visoki predstavnik mednarodne skupnosti za BiH (angl. High Representative for 

Bosnia and Herzegovina), ki ustvarja sliko BiH kot protektorata zveze NATO in Evropske 

unije. Zadolţen je za nadzor pri uveljavljanju civilnega dela Daytonskega mirovnega 
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sporazuma in predstavlja mednarodno skupnost v BiH. Njegovo izvolitev potrjuje Varnostni 

svet Zdruţenih narodov in ima pooblastila za opravljanje zakonodajne, izvršilne in sodne 

oblasti v drţavi. Njegove odloĉitve se morajo izvršiti. Ker med politiĉnimi predstavniki 

narodov ni bilo konsenza glede doloĉenih vprašanj, je visoki predstavnik s svojimi zakoni 

vsilil drţavno mejno sluţbo, skupno vojsko, sodišĉe BiH, spremenil je ustavo Republike 

Srbske in ustavo Federacije BiH, ukinjal zakone, prepovedal politiĉno delovanje doloĉenih 

legitimno izvoljenih predstavnikov, odstavil politiĉne funkcionarje v vseh vejah oblasti in 

izvedel veliko drugih ukrepov. Med drugim je zamenjal legalno izvoljenega predsednika 

Republike Srbske, vsilil skupne simbole drţave: zastavo, grb in himno (Kasapović, 2007). 

 

Razliĉne športne manifestacije z udeleţbo drţavnih reprezentanc so postale poligoni za 

izraţanje moĉnih nacionalnih ĉustev, v katerih, na obţalovanje predstavnikov mednarodne 

skupnosti, prevladujejo mladi ljudje. 

 

2.6 Vloga mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini 

 

V svoji knjigi "Politika diplomacije" je nekdanji zunanji minister ZDA, James Baker, napisal, 

da ga je ameriški veleposlanik v Beogradu Waren Zimmerman vztrajno prepriĉeval, naj ZDA 

priznajo BiH. Priznanje Bosne je bila kršitev temeljnih naĉel diplomacije. Da bi doloĉeno 

vlado priznali, mora ta nadzorovati svoje celotno ozemlje in imeti jasno opredeljene meje. 

Prav tako mora imeti stabilno populacijo. Nobenega od teh pogojev BiH februarja leta 1992, 

ko je Zimmerman podal svoj predlog, ni izpolnjevala. Ameriški obvešĉevalci so napovedali, 

da bo to priznanje privedlo do vojne. Celo Nemci so mislili, da je to nevarna poteza (Rat koji 

se mogao izbeći, 2012). 

 

BiH kot samostojna drţava je bila s strani ZDA in Evropske skupnosti mednarodno priznana 

v aprilu leta 1992, ĉeprav takrat ni obstajala kot enotna drţava. V njej je plamtela vojna za 

ozemlje, muslimanska vlada v Sarajevu pa ni imela nadzora nad situacijo, niti nad ozemljem.  

ZDA so ob pomoĉi mednarodne skupnosti odloĉno posegle v vojna dogajanja in prisilili 

Muslimane in predvsem Hrvate, da so konĉali medsebojno vojno in vzpostavili muslimansko-

hrvaško federacijo.  

 

Zveza NATO (angl. North Atlantic Treaty Organisation) se je v vojno v BiH vmešala ţe leta 

1992, ko je vzpostavila obmoĉje prepovedi poletov pod imenom "Deny flight" nad BiH. Ta 
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ukrep je bil naperjen proti letalskim silam in protizraĉni obrambi vojske Republike Srbske 

(VRS), saj bošnjaška Armija BiH in hrvaška HVO nista imeli zraĉnih sil. To je bila prva 

operacija zveze NATO zunaj meja svojega obrambnega ozemlja. Po zloĉinu, ki so ga izvedli 

Srbi v Srebrenici, ko so pobili veĉ tisoĉ muslimanskih moških in deĉkov in po eksploziji 

granate na sarajevski trţnici Markale, v kateri je umrlo šestdeset civilistov, je zveza NATO 

zaĉela z razširjeno akcijo pod imenom “Deliberate Force” (Odloĉna sila). V okviru zraĉnih 

napadov na poloţaje vojske Republike Srbske (VRS) je bilo opravljenih 3.515 poletov, pri 

katerih je bilo odvrţeno 1.026 bomb. Hkrati z letalskimi napadi zveze NATO, je muslimanska 

Armija BiH in regularna vojska Republike Hrvaške skupaj z bosansko - hercegovsko hrvaško 

vojsko HVO zaĉela ofenzivo na ozemlju pod kontrolo Srbov. Zdruţeni napadi so ob podpori 

zveze NATO utrli pot do mirovnih pogajanj v Daytonu, v zvezni drţavi Ohio, ki je postavil 

ureditev drţave BiH in je veljaven tudi danes (Hendrickson, 2005).   

 

Pred vojaškim posegom Zveze NATO je VRS kontrolirala 75% ozemlja BiH, po posegu se je 

ta odstotek zniţal na 50%. 

 

Vse bolj oĉitno je, da je BiH drţava pod mednarodnim skrbništvom. Na to kaţe veĉ vojaških, 

gospodarskih in politiĉnih dejstev. Mednarodne vojaške sile s svojo prisotnostjo vzdrţujejo 

mir v drţavi. Mednarodnimi akterji so oblikovali takšen politiĉni sistem, da so na vseh 

pomembnih javnih funkcijah v drţavi njihovi predstavniki. Najvišja pooblastila so v rokah 

visokega predstavnika mednarodne skupnosti za BiH, ki ima zakonodajne pristojnosti, saj 

lahko poda dokonĉno in zavezujoĉo "odloĉbo" in "zaĉasne ukrepe", s katerimi lahko 

razveljavi pravne odloĉitve, sprejete v parlamentu. Je tudi kljuĉna avtoriteta za podajanje 

razlag civilnega dela Daytonskega mirovnega sporazuma, njegov urad pa je glavno središĉe 

politiĉne moĉi v drţavi. 

 

Trije od devetih ĉlanov ustavnega sodišĉa so tuji drţavljani in jih imenuje predsednik 

Evropskega sodišĉa za ĉlovekove pravice. Tudi guverner centralne banke je tuji drţavljan, ki 

ga imenuje Mednarodni denarni sklad (MMF). Varuha ĉlovekovih pravic imenuje 

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Osem od štirinajstih ĉlanov Doma 

za ĉlovekove pravice (Human Rights Chamber) imenuje Svet Evrope, itd. Odvisnost drţave 

od mednarodne skupnosti se odraţa tudi na simbolni ravni, tako da se denarna enota imenuje 

konvertibilna marka. Tujci so toţilci, sodniki, pisci ustave in zakonov, oblikovalci drţavnih 

simbolov, od zastave do registrskih tablic za avtomobile. Znanstvena analiza ne ostane le na 
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trditvi, da BiH ne obstaja kot suverena drţava, temveĉ se postavlja pod vprašaj celo moţnost 

njenega obstoja kot samostojne drţave v prihodnosti (Kasapović, 2007). 

 

Mednarodna skupnost od zaĉetka razpadanja Jugoslavije do danes opravlja razliĉne 

eksperimente v BiH, ne glede na ţelje njenih prebivalcev. Toda kljub vsem njihovim 

poskusom, da bi premagali delitve, so napetosti med tremi narodi konstanta in brez stiĉnih 

toĉk o preteklosti in prihodnosti skupne drţave. Na zadnjih volitvah, oktobra leta 2010, so 

nacionalne stranke pometle z ostalimi strankami. Zato je iluzorno priĉakovati ustavne 

spremembe, ki bi zagotovile "soţitje", brez dobrega poznavanja medsebojnih odnosov vseh 

treh narodov, nakopiĉenih stereotipov in nezaupanja. Negativna medsebojna stališĉa vĉasih 

prerastejo v sovraštvo in vsega tega ne gre preprosto pomesti pod preprogo, kar so pogosto 

poskušali predstavniki mednarodne skupnosti (Skoko, 2011). 

 

Priznani politolog prof. dr. Nenad Kecmanović, v ĉlanku pod naslovom "Od kod ZDA na 

Balkanu", analizira stanje v Evropi po razpadu Sovjetske zveze, ki ni veĉ potrebovala zašĉite 

zveze NATO pred "rdeĉo nevarnostjo". Ameriĉani pa so ţeleli obdrţati svojo vojaško 

prisotnost v Evropi. Kriza v bivši Jugoslaviji je bila priloţnost in preizkus sposobnosti 

evropskih drţav za reševanje konfliktov znotraj njenega ozemlja in hkrati priloţnost za ZDA, 

da dokaţejo, da se brez njih in vojaške moĉi zveze NATO niĉ ne da storiti. Evropejci so od 

zaĉetka zagovarjali pogajanja med sprtimi stranmi in vzpostavitev konfederalne drţave v 

etniĉno razdeljeni BiH, Ameriĉani pa so zagovarjali centralizirano drţavo, ki bi jo vsilili z 

vojaško intervencijo sil zveze NATO. Dayton je bil kompromis v smislu: konfederalna 

drţavna struktura BiH v zameno za bombardiranje srbskih poloţajev. Preprosto, edina 

svetovna velesila je ţelela dokazati, da je zveza NATO nujno potrebna Evropi tudi po padcu 

berlinskega zidu. Zato si je s prvim vojaškim posegom od svoje ustanovitve na poloţaje 

vojske Republike Srbske Severnoatlantska zveza na stari celini priskrbela legitimnost, da 

lahko ameriški vojaki ostanejo v Evropi. Kecmanović si zastavlja vprašanje, zakaj je ZDA 

toliko vztrajala pri centralizirani in unitarni BiH brez entitet in kantonov. Navaja ameriškega 

analitika Daniela Serwerja, ki pravi, da sta dva dominantna razloga za takšno ameriško 

politiko. V javnosti se pojavlja idealistiĉni razlog ohranjanja veĉetniĉne demokracije in 

zavraĉanja etniĉnega ĉišĉenja in genocida, ki so jih storili pripadniki VRS in njenega 

ekvivalenta HVO. Realistiĉni razlog, ki se pogosto pojavlja v zaupnih spominih drţavnega 

sekretarja, pa je bil prepreĉitev nastanka islamske republike v Evropi, ki bi bila platforma za 

iranski terorizem in dţihadski terorizem v ZDA, katerega se je dalo ţe takrat napovedati. V 
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svoji analizi Kecmanović dodaja svoje poglede in dodatne razloge za ameriško politiko do 

vojne v BiH. Ponuja še štiri razloge: 

 

Prvi je širitev demokracije in ameriških vrednot multikulturnosti, ki je nasprotje 

nacionalizmu. Drugi razlog je, da so ţeleli s podporo Bošnjakom v BiH ublaţiti proti- 

ameriško razpoloţenje v islamskem svetu zaradi Palestine, intervencije v Iraku in tako naprej. 

Tretji razlog je integracija muslimanov v kršĉansko veĉino v Bosni, ki bi bil primer 

integracije Pakistancev v Britaniji, Alţircev v Franciji, Turkov v Nemĉiji itd. Ĉetrti razlog je 

bila nevtralizacija najbolj zahodnih pravoslavnih Slovanov, ki so vedno potencialno mostišĉe 

za vrnitev Rusije na Balkan. Trenutno je ameriška politika usmerjena na krize v Aziji in druge 

konce sveta, tako da bo reševanje BiH prepustila svojim zaveznikom v Evropi in Turĉiji. V 

ĉasu trenutne ekonomske krize in notranjih finanĉnih problemov EU vztraja na naĉelu, da se 

morajo narodi BiH sami s konsenzom dogovoriti o ureditvi skupne drţave. Toda Turĉija vse 

bolj odprto podpira svoje muslimanske brate v regiji (Albance, Bošnjake) na raĉun kristjanov 

(Srbi, Hrvati, Makedonci) To bo izziv za veĉje sodelovanje na Balkanu, ne samo Rusije, 

ampak tudi marsikatere velike evropske drţave (Kecmanović, 2012b). 

 

2.7 Stanje in perspektive drţave 

 

Prof. dr. Boţo Skoko, docent na Fakulteti za politiĉne znanosti Univerze v Zagrebu, je za 

potrebe fundacije Friedrich Ebert, pred volilno kampanjo v BiH leta 2011, izvedel anketo, da 

bi ugotovili, kako se trije narodi v Bosni in Hercegovini med seboj razumejo, kaj obremenjuje 

njihove medsebojne odnose, koliko so resniĉno pripravljeni ţiveti drug z drugim in kako 

zaznavajo skupno drţavo. Po povzetku rezultatov raziskave lahko izoliramo nekaj kljuĉnih 

vprašanj, ki obremenjujejo odnose med tremi narodi v BiH. Eden od glavnih oteţevalnih 

okolišĉin za medsebojno spravo in morebitno graditev skupne drţave, ki bi bila sprejemljiva 

za vse, je pomanjkanje skupnega cilja. Skoraj vsak narod ima svoje nacionalne in partikularne 

cilje in svoje videnje prihodnosti BiH kot drţave. Pa tudi morebitna integracija BiH v 

Evropsko unijo ni dovolj moĉno privlaĉen cilj za veĉja odpovedovanja nacionalnim interesom 

na raĉun skupnih.  

 

Drug problem je pomanjkanje skupnega konsenza glede vojne v Bosni in Hercegovini. Dokler 

ne bo doseţeno soglasje o vprašanju vojne, bo teţko potegniti ĉrto pod preteklostjo in se 

obrniti k prihodnosti. Umetna drţava, razdeljena na dve entiteti s tremi narodi, brez 
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zmagovalcev in poraţencev in brez jasnih ţrtev in kaznovanih storilcev, oĉitno ne more 

zagotoviti svojim drţavljanom praviĉnega miru, ki je nujen predpogoj za normalno ţivljenje.  

Tretja ugotovitev iz raziskave so nerešena nacionalna vprašanja, ki se odraţajo v dnevni 

politiki, od volitev predstavnikov razliĉnih narodov v drţavne institucije, do boja za medije v 

svojem jeziku. Ĉeprav je to vprašanje moĉno prisotno v vseh raziskavah, je opazen trend 

zmanjševanja njegovega pomena, opaziti pa je tudi popolno nerazumevanje s strani tistih, ki v 

imenu mednarodne skupnosti odloĉajo o usodi te drţave.  

 

Ĉetrti problem je pomanjkanje zaupanja med narodi. Vsi so prepriĉani, da tisti drugi 

zlorabljajo institucije drţave in entitet, da so izkljuĉujoĉi do drugih dveh narodov in da jim ni 

mar do BiH kot skupne drţave. S tem je povezano pomanjkanje politiĉne volje in empatije 

veĉine politiĉnih voditeljev za namene drugih narodov. V bistvu vsak izpolnjuje svoje interese 

in ţelje, pri tem navadno izkljuĉujejo druge narode ali jih vkljuĉijo samo takrat, ko se temu ne 

morejo izogniti. V tem smislu je veĉja odgovornost na Bošnjakih in Srbih, kot politiĉno 

pomembnih etniĉnih skupinah, ki bi morali pokazati veĉ odgovornosti in dobre volje v 

medsebojnih odnosih in v odnosih s Hrvati, kot najmanjšo skupnostjo. Zelo pomembna  je 

vloga  Hrvatov, kot integrativnih elementov, saj ta narod nima veĉjih teţav v odnosih s Srbi 

ali Bošnjaki. (Skoko, 2011). 

 

V svojih predvidevanjih o prihodnosti BiH dr. Nenad Kecmanović ponuja šest scenarijev: 

1. Nova drţavljanska vojna, ki je najslabši in najmanj verjeten scenarij. Zaĉeli bi ga 

Bošnjaki kot "legitimni oboroţeni odpor proti secesiji Republike Srbske". Pri tem 

raĉunajo na ponovno ameriško podporo, ki bi tokrat bila hitrejša in moĉnejša. 

2. Poĉasni razpad je drugi in bolj realen scenarij, ki predpostavlja, da je BiH še vedno 

nedokonĉana drţava, brez notranjih trdnih vezi in brez ideje od zunaj, kaj naj z njo 

storijo. BiH bo v naslednjih desetih letih drsela po poti vseh postkomunistiĉnih 

federacij, ki so razpadle po etniĉno - teritorialnih mejah, kot so ZSSR, Ĉeškoslovaška 

in Jugoslavija. In samo vprašanje ĉasa je, kdaj bo nekdo moral poklicati mednarodni 

konzilij, da ugotovi kliniĉno smrt.  

3. Unija treh nacionalnih republik ni le najbolj realen scenarij za BiH leta 2025, ampak je 

to njena realnost leta 2012. Poleg Republike Srbske obstaja tudi de facto nepriznana 

Hrvaška republika Herceg – Bosna in tudi bošnjaška republika, ĉeprav beseda 

"delitev" v zadnjih letih ni bila zaţelena.  
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4. Asimetriĉna konfederacija predstavlja konfederiranje Federacije BiH, po kateri se bo 

ta entiteta razdelila na dve pol - entiteti. Mogoĉe bi ostanek kantonov z bošnjaško 

veĉino bil tisti minimum muslimanske avtonomije, ki bi ga islamofobiĉne zahodne 

drţave lahko sprejele.  

5. Ĉlanstvo v EU kot rešitev za BiH. V ĉasu mandata Paddyja Ashdowna, visokega 

predstavnika v BiH, se je pojavila trditev, da je Daytonska ureditev drţave z entitetami 

in kantoni ovira za njeno pridruţitev EU. Bošnjaški voditelji so temu dodali, da bi se z 

evro integracijami izgubil smisel nacionalne delitve BiH. Vendar pa zahteve EU , da 

BiH govori z enim glasom, ne pomeni centralizacije, dominacije in unitarizacije 

bošnjaške veĉine, ampak le dobro uveljavljene in dobre medsebojne odnose, ki bi tri 

narode pripeljal do kompromisov in soglasij. To pomeni, naj se dogovorijo o vsem kar 

doma, nato pa pridejo v Bruselj, saj tam ne ţelijo poslušati njihovih nesoglasij in 

razsojati, kdo ima prav in kdo ne. Konĉno EU ni skupnost drţav, ki se odpovedujejo 

lastni suverenosti in narodov, ki zanemarjajo svojo identiteto. 

6. Najprej ĉlanstvo v NATO in potem v EU je scenarij, ki bi bil nesprejemljiv za Srbe. 

NATO ni samo vojaška, temveĉ tudi politiĉna zveza pod vodstvom ZDA, ki ni 

naklonjena Republiki Srbski, kar bi jo zaĉasno ali za stalno loĉilo od matice Srbije in 

konfrontirala z Rusijo (Kecmanović, 2012a). 

 

Pred zaĉetkom katerega koli scenarija od zgoraj navedenih je velika verjetnost vodenih 

"dogajanj narodov", "oranţnih revolucij","arabskih pomladi" in poskusov vodenih nenasilnih 

sprememb oblasti s strani nevladnih organizacij pod pretvezo demokratiĉnih sprememb v 

druţbi. Trenutna gospodarska kriza in teţko ţivljenje sta dobra podlaga za izbruh socialnih 

nemirov in odstavitev "pokvarjenih" politikov. 

 

3. EMPIRIĈNI DEL 

 

3.1 Metoda vzorĉenja in opis vzorca 

 

Ker je neustrezna sestava fokusnih skupin eden najpogostejših vzrokov za neuspeh njenega 

delovanja, je zelo pomembno, kako skupino sestavimo (Klemenĉiĉ in Hlebec, 2007). 
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Ker smo vprašanja za fokusno skupino imeli ţe oblikovana, smo potencialne udeleţence iz 

vseh treh narodov brez veĉjih teţav skrĉili na tiste, s pomoĉjo katerih bomo dobili relevantne 

odgovore. Povabili smo ljudi, ki se spoznajo tako na zgodovinsko kot politiĉno problematiko, 

njihovo mnenje pa lahko posplošimo na razmišljanje veĉjega dela naroda, kateremu pripadajo. 

 

Fokusne skupine so sestavljali po štirje udeleţenci vsakega izmed treh konstitutivnih narodov 

BiH, ki ţivijo v Sloveniji in prihajajo z obmoĉja Bosne in Hercegovine. Zaradi obĉutljivosti 

tematike in v smislu pridobivanja ĉim bolj iskrenih odgovorov so vse skupine bile 

medsebojno loĉene. Udeleţenci fokusnih skupin so oznaĉeni ĉrkovno in številĉno. Bošnjaški 

udeleţenci so oznaĉeni z ĉrko B(ošnjak), Hrvati z ĉrko H(rvat) in Srbi z ĉrko S(rb). 

 

Pri bošnjaški fokusni skupini so sodelovali:  

Prvi udeleţenec fokusne skupine (B1) je moškega spola, star 49 let, usluţbenec v javnem 

podjetju. Konĉal je štiriletno srednjo šolo. V Sloveniji ţivi ţe veĉ kot dvajset let. Je poroĉen 

in ima ţe odraslo hĉer. Prihaja iz urbanega okolja in redno vzdrţuje stike s sorodniki v BiH. 

Nekajkrat letno preţivi po veĉ dni na dopustu v rojstnem mestu. 

Drugi udeleţenec fokusne skupine (B2) je tudi moškega spola, star 50 let, prometni dispeĉer. 

Konĉal je višjo prometno šolo in je zaposlen na Slovenskih ţeleznicah. Je poroĉen in oĉe 

dveh otrok. V Sloveniji je veĉ kot petindvajset let. Redno spremlja dogajanja na obmoĉju 

BiH, pa tudi vzdrţuje stike s sorodniki. 

Tretja udeleţenka fokusne skupine (B3) je ţenskega spola, stara 32 let in je kot otrok med 

vojno prišla s starši v Slovenijo. Konĉala je srednjo zdravstveno šolo in je zaposlena v svojem 

poklicu. Ţivi pri starših in je samska. Vzdrţuje intenzivne kontakte s sorodniki iz BiH in je 

dobro seznanjena z dogajanji v tej drţavi.  

Ĉetrti udeleţenec fokusne skupine (B4) je moškega spola, star 57 let. Konĉal je srednjo 

poklicno šolo in opravil strokovno prekvalifikacijo. Zaposlen je v javni upravi. Je loĉen in 

ţivi sam. Vse dopuste preţivi pri sorodnikih v BiH. Dnevno spremlja dogodke v BiH. V 

Sloveniji ţivi petintrideset let. 

  

Pri hrvaški fokusni skupini so sodelovali: 

Prvi udeleţenec fokusne skupine (H1) je moškega spola, star 49 let. Zaposlen je v špediciji. 

Konĉal je štiriletno srednjo šolo. Je poroĉen in oĉe treh otrok. Veĉkrat letno se odpravi v BiH 

k sorodnikom. Dobro je informiran o aktualnih dogodkih. 
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Drugi udeleţenec fokusne skupine (H2) je moškega spola, star 37 let, zaposlen v 

nakupovalnem centru. Je poroĉen in oĉe enega otroka. Konĉal je trgovsko šolo. V Sloveniji 

ţivi enaindvajset let. Prek medijev aktivno spremlja dogodke v BiH. Preko sorodnikov je 

neposredno seznanjen s politiĉno situacijo. 

Tretja udeleţenka fokusne skupine (H3) je ţenskega spola, stara 35 let. Zaposlena je v 

šolstvu. Konĉala je glasbeno akademijo in je mati enega otroka. Preko staršev in sorodnikov, 

ki ţivijo v BiH, dobiva informacije iz prve roke. 

Ĉetrta udeleţenka fokusne skupine (H4) je ţenskega spola, stara 40 let. Konĉala je štiriletno 

srednjo šolo in se ob delu izobraţuje na ekonomski fakulteti. Zaposlena je v raĉunovodstvu. 

Je mati dveh otrok. Nekaj dni letno preţivi pri sorodnikih v BiH ter redno spremlja dogodke v 

BiH.  

 

Pri srbski fokusni skupini so sodelovali: 

Prvi udeleţenec fokusne skupine (S1) je moškega spola, star 41 let, prometnik. Konĉal je 

štiriletno prometno šolo in je zaposlen na Slovenskih ţeleznicah. Je oĉe dveh otrok in prihaja 

iz ruralnega okolja. V Sloveniji je veĉ kot dvajset let. Odliĉno je seznanjen z vsemi dogodki v 

BiH in redno vzdrţuje stike s sorodniki. 

Drugi udeleţenec fokusne skupine (S2) je moškega spola, star 54 let. Konĉal je poklicno šolo 

in ţe trideset let dela v italijanskem podjetju kot voznik tovornjaka. Je poroĉen, brez otrok. V 

Sloveniji ţivi veĉ kot trideset let. Prek medijev in v nenehnem kontaktu z ljudmi aktivno 

spremlja dogodke v BiH. Dopuste preţivi v rojstnem mestu v BiH, med sorodniki. 

Tretji udeleţenec fokusne skupine (S3) je moškega spola, star 42 let. Konĉal je srednjo 

tehniĉno šolo in je uspešen samostojni podjetnik. Je poroĉen in oĉe enega otroka. V Sloveniji 

ţivi enaindvajset let. Aktivno spremlja dogodke v BiH in je dobro seznanjen s trenutno 

problematiko. Pogosto je v BiH. 

Ĉetrta udeleţenka fokusne skupine (S4) je ţenskega spola, stara 47 let. Ima univerzitetno 

izobrazbo in je zaposlena v javni upravi. Je mati enega otroka. V Sloveniji je ţe skoraj trideset 

let. Redno spremlja dogodke v BiH, pa tudi vzdrţuje stike s sorodniki, ki ţivijo v njenem 

rojstnem mestu. 
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3.2 Raziskovalni instrument 

 

Prvi sklop: ODNOS DO PRETEKLOSTI  

 

1. Kako vidite ĉas turške vladavine v BiH? 

2. Kaj menite o ĉasu Avstro – ogrske zasedbe BiH in kakšen je vaš odnos do organizacije 

Mlada Bosna in Gavrila Principa? 

3. Kakšen je vaš odnos do NOB? 

4. Kaj menite o bratstvu in enotnosti v ĉasu SFRJ? 

 

Drugi sklop: ODNOS DO VOJNE IN POVOJNA ORGANIZIRANOST DRŢAVE 

 

5. Kje vidite vzroke za vojno v BiH v letih 1992 – 1995 in kdo je odgovoren zanjo? 

6. Kakšna je bila vloga mednarodne skupnosti pred vojno, med njo in po njej? 

7. Kaj menite o Daytonskem mirovnem sporazumu? 

8. Kaj mislite o entitetah RS in FBiH in kako doţivljate drugo entiteto (ĉe ste iz RS, kako 

vidite Federacijo in obratno)?  

9. Kako vidite vlogo haškega sodišĉa za vojne zloĉine v bivši Jugoslaviji?  

 

Tretji sklop: PERCEPCIJA DANAŠNJE DRŢAVE 

 

10. Na kakšen naĉin doţivljate drţavne simbole BiH in bosanski jezik ter kaj vam 

pomenijo? 

11. Kakšen je vaš odnos do športa v BiH, za katere športnike oziroma športne 

reprezentance navijate in zakaj? 

12.  Kaj menite glede prestolnice BiH, katero mesto v BiH (ali zunaj nje) doţivljate kot 

svojo prestolnico in zakaj? 

13. Opišite, kaj za vas predstavlja drţava BiH danes. 

14. Kakšno politiĉno ureditev BiH kot drţave bi si ţeleli? 

15. Opišite, kako vidite BiH v prihodnosti ? 
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3.3 Opis postopka zbiranja in obdelave podatkov  

 

S prvo fokusno skupino, v kateri so sodelovali štirje izpraševanci bošnjaške narodnosti in je 

trajala veĉ kot eno uro, smo se sreĉali 28.05.2012 v Ajdovšĉini. 

 

Z drugo fokusno skupino, v kateri so sodelovali štirje izpraševanci hrvaške narodnosti in je 

trajala pribliţno eno uro, smo se sreĉali 29.05.2012 v Kopru. 

 

S tretjo fokusno skupino, v kateri so sodelovali štirje izpraševanci srbske narodnosti in je 

trajala skoraj eno uro in pol, smo se sreĉali 30.05.2012 v Novi Gorici. 

 

Vsem skupinam je bil povsem jasno predstavljen cilj diplomske naloge in naĉin, na katerega 

bodo odgovarjali na vnaprej pripravljena vprašanja, ki so bila za vse tri skupine identiĉna. 

Ker je bilo za potrebe nadaljnje analize pogovor fokusnih skupin tudi snemati, so bili 

izpraševanci o tem seznanjeni ţe ob povabilu v fokusno skupino. 

Glede na vprašanja so oblikovani trije sklopi in sicer: odnos udeleţencev fokusnih skupin do 

preteklosti, odnos do vojne in povojna organiziranost drţave in percepcija današnje drţave. 

Znotraj vsakega sklopa je bila opravljena analizira odgovorov posameznih oseb s 

podĉrtovanjem in vstavljanjem komentarjev. Na koncu smo ugotovitve povezovali in 

izpostavili izjeme. Skozi vse tri sklope pa smo opazovali neverbalno komunikacijo, kako se je 

nek udeleţenec vedel in kako konsistentno je odgovarjal na vprašanja, oziroma, ĉe so bile 

kakšne posebnosti. Ti odgovori (transkript), po prevodu v slovenšĉino, so analizirani v Wordu 

s pomoĉjo komentarjev in "kupĉkanja" enakih oziroma podobnih odgovorov skupaj.  

 

3.4 Kvalitativna analiza 

 

3.4.1 Odnos do preteklosti 

 

Fokusne skupine oziroma izpraševanci v njih imajo do preteklosti popolnoma drugaĉen 

odnos. Medtem ko za Bošnjake ĉas turške vladavine predstavlja obdobje napredka in razvoja 

v vseh sferah, izpraševanec B4 tudi meni, da so pravoslavci in katoliki uţivali skoraj enake 

pravice kot muslimani, srbski in hrvaški izpraševanci to obdobje enaĉijo z zatiranjem in 

nasiljem. Turki za njih predstavljajo okupatorje, ki so islamizirali veliko kristjanov. Po 

krutosti so bili znani tudi islamizirani kristjani, ki so se na takšen naĉin dokazovali novim 
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gospodarjem. Izpraševanci imajo popolnoma drugaĉen odnos tudi do Avstro – ogrske 

monarhije. Za Hrvate je to bil ĉas "konca turškega primitivizma in nasilja" in obdobje hitrega 

razvoja na podroĉju infrastrukture in kulture. Tudi Bošnjaki imajo relativno dobro mnenje do 

tega obdobja, le eden izpraševanec bošnjaške fokusne skupine je izpostavil, da so bili Bosanci 

muslimanske veroizpovedi deleţni velikega pritiska, zato se jih je veliko izselilo v Turĉijo. 

Tako izpraševanci bošnjaške kot hrvaške fokusne skupine se strinjajo, da je bila organizacija 

Mlada Bosna teroristiĉna, poslediĉno pa je bil tudi Gavrilo Princip terorist. Povsem drugaĉen 

odnos do Avstro-Ogrske imajo izpraševanci srbske fokusne skupine. To obdobje doţivljajo 

kot okupacijo, ki je prepreĉila zdruţitev Srbov v eno drţavo. Gavrilo Princip se je, takšno je 

njihovo stališĉe, z zlatimi ĉrkami vpisal v zgodovino srbskega boja proti sovraţnikom, torej 

srbski heroj. Podobno mnenje imajo tudi o organizaciji Mlada Bosna, ki si je prizadevala za 

osvoboditev BiH.  

 

Fokusne skupine svojih stališĉ niso pribliţale niti v odnosu do druge svetovne vojne, saj se 

tako Bošnjaki kot Hrvati in Srbi vidijo kot edine ţrtve te morije. Bošnjaki, ki edini imajo 

pozitiven odnos do NOB, tako poudarjajo, da so bili muslimani najveĉje ţrtve te vojne, saj so 

jih, menijo oni, ubijali tako Nemci kot Srbi in Hrvati. Hrvati izpostavljajo predvsem povojne 

poboje, zato je tudi njihov odnos do NOB skrajno negativen in poslediĉno naklonjen NDH. 

H3 tako navaja podatek, da so "partizani po vojni pobili skoraj petdeset tisoĉ hrvaških 

domoljubov". Podobno kot Bošnjaki in Hrvati, tudi Srbi izpostavljajo, da so v drugi vojni 

ravno oni imeli najveĉ ţrtev. Srbi so, menijo izpraševanci srbske fokusne skupine, imeli dve 

protinacistiĉni vojski, partizane in ĉetnike. Hrvati so v ustaških taborišĉih pobili najmanj 

milijon Srbov, zato vidijo to vojno predvsem kot drţavljansko. S3 ciniĉno pripomni, "da je 

smešno, ko nas danes ravno tisti, ki so odkrito sodelovali s fašisti, oznaĉujejo za fašiste". Srbi 

obenem poudarjajo, da so bili partizani v veliki veĉini pripadniki srbskega naroda.  

 

Fokusne skupine so svoja stališĉa nekoliko pribliţale le pri odnosu do bratstva in enotnosti, a 

so obĉutki med izpraševanci istih skupin vseeno sila mešani. Od skrajnjih negacij, predvsem 

izpraševanec H3, do "pocukranih" sanj, kot to obdobje vidi izpraševanec S3, pa vse do 

mnenja izpraševanca B4, ki meni, da smo bili "mladi in uţivali v socializmu". 
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3.4.2 Odnos do vojne in povojna organiziranost države 

 

Za Bošnjake je najveĉji krivec za vojno Milošević s svojim naĉrtom Velike Srbije, prednjaĉi 

izpraševanec B4, ki vztraja, da je Srbija izvršila agresijo in genocid nad Bošnjaki. Del krivde 

so pripisali tudi Hrvatom, ki so se s Srbi, menijo izpraševanci bošnjaške fokusne skupine, 

dogovarjali o delitvi BiH. Tudi za izpraševance hrvaške fokusne skupine je glavni krivec za 

vojno Slobodan Milošević in njegova "ĉetniška JLA", ki je napadla Hrvaško in BiH. V 

nekoliko manjši meri je odgovoren tudi Alija Izetbegović in Bošnjaki, ki so si, so prepriĉani 

izpraševanci hrvaške fokusne skupine, prizadevali ustanoviti islamsko drţavo. Izpraševanci 

srbske fokusne skupine išĉejo krivce tako med zahodnimi imperialisti, predvsem Nemĉiji in 

Vatikanu, kot pri Muslimanih in Hrvatih, najveĉjega krivca pa vidijo v Aliji Izetbegoviću, ki 

je ţelel sredi Evrope narediti islamsko drţavo, v kateri ne bi bilo prostora za ostala naroda. 

  

Pri izpraševancih bošnjaške fokusne skupine velja splošno mnenje, da je Evropa 

nezainteresirano opazovala poboje muslimanov, drugaĉno vlogo, predvsem izpraševanec B4, 

pa pripisujejo ZDA in islamskim drţavam, ki so edine pomagale Bošnjakom. Izpraševanci 

hrvaške fokusne skupine poudarjajo, da je imel hrvaški narod dobre zaveznike, predvsem v 

Nemĉiji, da jim je mednarodna skupnost med vojno pomagala, zamerijo pa ji, ker so jim 

zaradi višjih interesov vzeli hrvaško entiteto Herceg - Bosno. Izpraševanci srbske fokusne 

skupine so si enotni, da Srbi sploh niso imeli zaveznikov, mednarodna skupnost je, menijo 

oni, odigrala umazano igro, saj je ves ĉas nastopala proti Srbom. Zavedajo se izgubljene 

medijske vojne.  

 

Pri vprašanju o Daytonskem mirovnem sporazumu je bošnjaška fokusna skupina podala 

odgovore v smislu, da "gre za nagrado srbski strani", saj so bili "etniĉno ĉišĉenje in zloĉini 

nagrajeni z ustanovitvijo Republike Srbske, kar je nesprejemljivo, saj legalizira genocidno 

politiko te entitete". Strinjajo se, da je ta mirovni sporazum konĉal vojno. Dayton je Hrvatom 

"povzroĉil veliko krivico", saj so, v nasprotju s Srbi, ki so dobili Republiko Srbsko, ostali v 

Federaciji z muslimani. Tako kot Bošnjaki, se tudi oni strinjajo, da je pozitiven rezultat 

sporazuma ta, da je pomenil konec vojne. Srbi so v glavnem zadovoljni z legalizacijo 

Republike Srbske in koncem vojne. Izpraševanec S3 poudari, da je "šibka toĉka tega 

sporazuma status distrikta Brĉko", izpraševanec S4 pa vidi Daytonski sporazum kot 

"prehodno rešitev na poti do razglasitve neodvisnosti Republike Srbske".  
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Pri vprašanju odnosa do entitet smo v bošnjaški fokusni skupini dobili odgovore, ki jih na nek 

naĉin povzema izpraševanec B4, ki poudarja da je "entitete potrebno ĉimprej ukiniti", saj je 

RS rezultat agresije. "Vsi smo Bosanci in Hercegovci in ne potrebujemo razdeljene drţave". 

Izpraševanci hrvaške fokusne skupine poudarjajo, da je "naš cilj tretja entiteta, ki bi jo dosegli 

s pogajanji. V nasprotnem primeru bo prišlo do enostranske razglasitve Herceg Bosne, saj so 

Hrvati v Federaciji ţrtve veĉinskega bošnjaškega preglasovanja". Menijo tudi, da "Bošnjaki 

poĉenjajo isto, kar so Srbi, kot veĉinski narod, poĉeli v Jugoslaviji". Srbi ne kaţejo 

prevelikega zanimanja za Federacijo BiH, zadovoljni so z RS in kot pravi S1: "RS doţivljam 

kot svojo drţavo, FBiH pa kot soseda, ki stalno vtika nos v moje dvorišĉe". 

 

Na vprašanje o vlogi haškega sodišĉa smo dobili pozitivne odgovore bošnjaške fokusne 

skupine, ki bi jih lahko opisali z izjavo izpraševanca B1, ki pravi, da "gre za edino 

mednarodno ustanovo, ki pošteno opravlja svoj posel in bo dokazala genocid nad Bošnjaki", 

izpraševanec B2 pa še poudari, da bi "zloĉincem morali soditi Bosanci". Hrvati in Srbi ga 

doţivljajo izrazito negativno, kot politiĉno sodišĉe. Srbi so mišljenja, da gre za pravosodno 

farso in da je, meni izpraševanec S1, "ustanovljeno zaradi pranja njihove krivde in prikaza 

Srbov kot edinih krivcev za razpad Jugoslavije". S2 doda podatek, da so Srbi obsojeni na 

skupno 1.100 let zapora, Bošnjaki pa na 43 let. 

 

3.4.3 Percepcija današnje države 

 

Na vprašanje o odnosu do drţavnih simbolov in bosanskega jezika so si izpraševanci 

bošnjaške fokusne skupine enotni, da drţavne simbole BiH spoštujejo in da govorijo bosanski 

jezik. Odgovore tako hrvaške fokusne skupine kot odgovore srbske fokusne skupine lahko 

najkrajše povzamemo z odgovoroma izpraševancev H2 in S2. Izpraševanec H2 poudari: 

"Simboli BiH mi niĉ ne pomenijo. Za svoje štejem le hrvaške simbole, hrvaški jezik pa je moj 

materni. Vsiljevanje bosanskega jezika je bolno in nespoštljivo do ostalih dveh narodov". 

Podobno mnenje je podal tudi izpraševanec S2: "Srbi imamo svojo zastavo, himno in grb, 

ki so starejši od Amerike in še marsikatere evropske drţave". 

 

Pri vprašanju o tem, kakšen je njihov odnos do športa v BiH, za katere športnike oz. 

športne reprezentance navijajo in zakaj, so si odgovori Bošnjakov skoraj identiĉni. Medtem 

ko Bošnjaki navijajo za reprezentanco BiH in njene športnike, pa vsi ĉlani ostalih dveh 
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fokusnih skupin navijajo za srbsko oz. hrvaško reprezentanco, doseţkov bosanskih športnikov 

in reprezentanc pa ne spremljajo oziroma jih ne zanimajo. 

Pri vprašanju, kaj menijo glede prestolnice BiH, katero mesto v BiH (ali zunaj nje) doţivljajo 

kot svojo prestolnico, so bili odgovori zelo podobni tistim iz prejšnjega vprašanja. Medtem, 

ko je za izpraševance bošnjaške fokusne skupine Sarajevo edina moţna prestolnica, 

izpraševanci hrvaške fokusne skupine in srbske fokusne skupine ne delijo tega mnenja. 

Hrvati, kot npr. izpraševanec H3, poudarjajo: " Sarajeva ne doţivljam kot skupne prestolnice, 

saj je glavno mesto vseh Hrvatov Zagreb". Odgovore srbskih izpraševancev lahko 

povzamemo z odgovorom izpraševanca S3: "Beograd in Banja Luka sta moji glavni mesti, 

Sarajevo nikakor". 

 

Na vprašanje, kaj za njih predstavlja drţava BiH danes, smo pri izpraševancih bošnjaške 

fokusne skupine dobili odgovore, da je BiH "drţava treh konstitutivnih in enakopravnih 

narodov, samostojna in suverena evropska drţava, drţava vseh njenih drţavljanov, Bosancev 

vseh treh ver", le izpraševanka B3 je poudarila, da je "BiH ţal razdeljeno in brez prave 

prihodnosti". Izpraševanci hrvaške fokusne skupine so BiH oznaĉili kot "razdeljeno drţavo 

pod mednarodnim protektoratom", kot meni izpraševanec H3, izpraševanec H1 pa poudari, da 

je mednarodna skupnost Hrvate prisilila, da ţivijo skupaj z ostalimi narodi. Odgovore 

izpraševancev srbske fokusne skupine lahko strnemo v stavek, da je BiH "nemogoĉa, 

skregana, revna, skorumpirana in razdeljena drţava, ki je pod mednarodnim protektoratom". 

Pri vprašanju, kakšno politiĉno ureditev BiH si ţelijo, izpraševanci bošnjaške fokusne skupine 

poudarjajo ukinitev Republike Srbske in federalnih kantonov in vzpostavitev enotne oblasti, 

njihovo celotno mnenje pa lahko povzamemo s stavkom izpraševanca B1, ki pravi, da bi "BIH 

morala biti celovita, brez entitet, drţava vseh njenih drţavljanov". Izpraševanci hrvaške 

fokusne skupine menijo, da je potrebno Hrvatom omogoĉiti ustanovitev lastne entitete, veĉjo 

samostojnost in, kot meni izpraševanec H1, pridruţitev k matici Hrvaški. Izpraševanci srbske 

fokusne skupine noĉejo ţiveti v BiH, kot je poudaril izpraševanec S1, saj je Republika 

Srbska, kot meni, pravzaprav ţe neodvisna, kar bi dokazali na "referendum o osamosvojitvi 

RS". 

Na vprašanje, kako vidijo BiH v prihodnosti, je izpraševanec B1 poudaril, da ţeli "enotno 

oblast na celotnem njenem ozemlju", ter dodal, da "vsi tisti, ki jim v Bosni ni všeĉ, lahko 

gredo kamorkoli ţelijo, ozemlje Bosne pa mora ostati v okviru njenih meja". Izpraševanec B3 

jo vidi v EU in NATO in kot moderno evropsko drţavo, izpraševanec H1 pa Hrvatov v njej ne 

vidi, temveĉ upa, da bo "Herceg Bosna Ţupanija znotraj Hrvaške". Odgovore izpraševancev 
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srbske fokusne skupine lahko strnemo v stavke kot so "naša prihodnost je RS, evropska in z 

dobrimi meddrţavnimi odnosi s Sarajevom, Zagrebom, Beogradom; BiH je drţava, ki bo 

razpadla po naravni poti, RS pa bo ostala v svojih mejah". Izpraševanec S2 meni, da bo prišlo 

do "mirne razdruţitve". 

 

3.5 Povzetek ugotovitev 

 

Ţe na prvi pogled je razvidno, da so pogledi izpraševancev na preteklost v tesni soodvisnosti z 

njihovo nacionalno pripadnostjo. Primer: odnos do preteklosti v ĉasu turške vladavine so na 

eni strani pozitivno izraţali ĉlani bošnjaške skupine, drugi dve skupini pa sta imeli izrazito 

odklonilno stališĉe o tem zgodovinskem obdobju. Ali: za obdobje Avstro-ogrske okupacije 

BiH lahko ponovno ugotavljamo deljena mnenja, vendar imajo v tem kontekstu, za razliko od 

bošnjaške in hrvaške fokusne skupine, tokrat Srbi negativno mnenje o tej "okupaciji", zanje se 

je namreĉ zaĉelo novo obdobje pod tujo vladavino. Dogajanja v drugi svetovni vojni vse tri 

fokusne skupine ponovno razlagajo razliĉno: Bošnjaki imajo sicer pozitiven odnos do NOB, 

vendar se ĉutijo edine ţrtve v vojni, Srbi odobravajo borbo proti tujemu okupatorju, vendar 

ostaja notranje nesoglasje glede odnosa do komunistiĉne revolucije, Hrvati pa, kot tretja stran, 

doţivljajo to obdobje kot moţnost uresniĉitve ţelenih sanj o lastni nacionalni drţavi in 

obsojajo povojne poboje pripadnikov hrvaške vojske. Najbliţja stališĉa ugotavljamo pri 

odnosu do nove drţave, SFRJ. Ĉeprav je zaslediti doloĉeno skepso do obdobja "bratstva in 

enotnosti", pri vseh treh fokusnih skupinah zaznamo najbolj pribliţana stališĉa pri relativno 

pozitivnemu odnosu do te drţave. 

 

Raziskava je pokazala, da med bošnjaškimi in hrvaškimi ĉlani fokusnih skupin obstaja 

konsenz glede srbske krivde za zaĉetek vojne. Za Srbe so, nasprotno, krivci Izetbegović in 

TuĊman ter mednarodna skupnost. V odnosu do entitet lahko ugotovimo, da so Srbi relativno 

zadovoljni s svojim statusom v RS, Bošnjaki to entiteto doţivljajo kot genocidno, Hrvati niso 

zadovoljni s sobivanjem v FBiH z Bošnjaki. Vsi pa se strinjajo, da je najveĉji doseţek 

Daytonskega mirovnega sporazuma zaustavitev vojne morije. Do mednarodnega sodišĉa za 

vojne zloĉine imajo Bošnjaki pozitiven odnos, ostali dve fokusni skupini pa ne. Najbolj 

odklonilen odnos so pokazali pripadniki srbske fokusne skupine.  

 

Pri percepciji današnje drţave smo opazili, da je odnos do skupnih simbolov BiH, jezika, 

športa in prestolnice spet odvisen od tega, kateremu narodu pripadajo. Za razliko od bošnjaške 
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fokusne skupine, ki se identificira s simboli BiH, ne srbska ne hrvaška fokusna skupina ne 

sprejemata teh simbolov skupne drţave BiH, nasprotno, njuna nacionalna identifikacija je 

obrnjena proti matiĉnima drţavama, Srbiji in Hrvaški. Na koncu prepoznavamo tudi razliĉen 

pogled fokusnih skupin na prihodnjo ureditev drţave: bošnjaška skupina jo vidi kot unitarno 

centralizirano drţavo, srbska si ţeli osamosvojitve, hrvaška pa vidi svojo prihodnost s 

Hrvaško. 

 

Ugotavljamo, da so odgovori ĉlanov treh fokusnih skupin odsev današnjega stanja in odnosov 

med tremi narodi. Analiza raziskave nam jasno pokaţe, da so odgovori na vprašanja in 

pogledi na preteklost, sedanjost in prihodnost drţave popolnoma razliĉni. Ni konsenza o 

preteklih zgodovinskih dogodkih, ni skupnih toĉk pri sedanji ureditvi drţave, še v manjši meri 

pa ostaja upanje na boljšo skupno prihodnost. 

 

4. ZAKLJUĈEK  

 

Spopadi skozi celotno zgodovino, ki so stalnica na stiĉišĉu treh velikih religij, treh narodov in 

kultur, so na obmoĉje Bosne in Hercegovine prinašali ne samo nove gospodarje, ampak tudi 

razliĉne ideologije in politiĉne sisteme. Vse te spremembe so nastajale in se razkrajale na 

krvav naĉin. BiH v novejši zgodovini ni uţivala v lastni suverenosti in nikoli ni pripadala 

vsem svojim prebivalcem oziroma je vsi njeni prebivalci niso doţivljali kot svojo. 

 

Za površne, predvsem zahodne poznavalce zgodovinskih in politiĉnih procesov na Balkanu je 

poenostavljena slika BiH druţbe idiliĉna slika tradicionalno skladnega multikulturnega in 

soţitja treh religij z visoko stopnjo tolerance. Po tej logiki vsi problemi prihajajo zaradi 

ozemeljskih aspiracij sosednih drţav, Srbije in Hrvaške. To kaţe na nepoznavanje bistva 

problemov, kajti drţava BiH, kot institucionalni okvir za tri razliĉne narode, ki svoje 

projekcije prihodnosti vidijo na tri razliĉne naĉine, danes funkcionira kot drţava vzporednih 

resnic, ki nimajo stiĉnih toĉk. Absurdno je na eni strani sprejeti zgodovinska dejstva o 

dogajanjih v BiH v zadnjih stoletjih, vse tamkajšnje kmeĉke vstaje, vojne, nasilje in strahotne 

medsebojne zloĉine, na drugi strani pa vse to oznaĉevati kot zgolj izjemo v siceršnji 

“tolerantni“ druţbi skozi zgodovino. S tem potrjujemo hipotezo, da Bosna in Hercegovina 

veĉinoma ni bila deţela verske in nacionalne tolerance in soţitja med njenimi narodi.  
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Tudi drugo hipotezo lahko potrdimo. Na podlagi vseh opisanih dejstev je veĉ kot oĉitno, da so 

bile centrifugalne sile nacionalnega partikularizma vedno moĉnejše od politiĉnih sil drţavne 

enotnosti. Vrhovne avtoritete so se menjale, struktura druţbe v BiH pa je vedno ostajala 

nespremenjena, pod teţkim bremenom etniĉne in verske delitve ter medsebojnega nezaupanja. 

Veliko vlogo skozi stoletja imajo tudi razliĉni interesi politiĉnih velesil, ki na umeten naĉin ţe 

stoletja teţijo k ohranjanju BiH kot enotne drţave. Ţe samo dejstvo, da so na vseh svobodnih 

volitvah po koncu komunizma nacionalne stranke prepriĉljivo zmagovale, kaţe na to, da se 

politiĉne stranke oblikujejo na podlagi nacionalnosti, namesto da bi nastajale na mešĉanski, 

interesni podlagi.  

 

Glede na izdelano raziskavo o preuĉevani temi lahko zakljuĉimo, da je Bosna in Hercegovina 

etniĉno globoko razdeljena druţba, v kateri ne obstaja politiĉni in intelektualni konsenz o 

temeljih drţavne skupnosti in politiĉnega sistema. Ta disfunkcionalnost je posledica vojne in 

zato so propadli vsi poskusi spremembe politiĉne ureditve drţave, ki je oktroirana v Daytonu 

leta 1995. S tem potrjujemo tretjo hipotezo. 

 

Iz celotne analize v diplomski nalogi se pojavlja optimalna rešitev, ki je definirana v ĉetrti 

hipotezi: Z mirno razdruţitvijo Bosne in Hercegovine in ustanavljanjem novih drţav ter 

njihovo integracijo v Evropsko unijo bi se konĉal proces razdruţitve bivše Jugoslavije in 

zaĉelo novo obdobje medsebojnih odnosov. Po številnih neuspelih poskusih ustavne reforme, 

se vse bolj pogosto pojavlja vprašanje, ali je BiH sploh sposobna obstati. Mogoĉe je treba 

poiskati rešitev v smeri mirnega razdruţevanja, kot so to izvedli Ĉehi in Slovaki. Ĉeprav se na 

prvi pogled zdi, da je takšen razplet v trenutni politiĉni situaciji malo verjeten, je potrebno, 

predvsem v akademskih krogih in v širši politiĉni razpravi znotraj same druţbe odpreti tudi to 

vprašanje. Predpogoj za realizacijo tega projekta pa je prepreĉitev moţnosti oboroţenih 

spopadov, kar pomeni popolno demilitarizacijo in pacifikacijo drţave, ki bi jo izpeljali s 

pomoĉjo Evropske unije. Pomembna toĉka je tudi uveljavitev pravne drţave, kar pomeni boj 

proti vsem druţbenim deviacijam, korupciji, kriminalu, diskriminaciji itd. Seveda to velja pod 

pogojem, da domaĉi politiki in narodi v drţavi doseţejo konsenz in se na podlagi 

zgodovinskih izkušenj opogumijo, presekajo gordijski vozel in se namesto s preteklostjo 

zaĉnejo ukvarjati s prihodnostjo in iskanjem rešitev, ki bi novim, mladim generacijam 

omogoĉale lepše ţivljenje. 
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PRILOGE 
 

 

Priloga 1: Kontaktno pismo 

Priloga 2: Enote kodiranja 

Priloga 3: Transkripta  



 

Priloga 1 – Kontaktno pismo 

 

Pozdravljeni, 

Kot veĉinoma ţe veste, sem študent Fakultete za uporabne druţbene študije v Novi Gorici in 

bi vas za potrebe diplomske naloge prosil za vašo pomoĉ. 

Namreĉ, v svoji raziskavi bom poskušal odgovoriti na vprašanja, kakšen odnos imajo 

pripadniki treh konstitutivnih narodov v Bosni in Hercegovini do preteklosti, sedanjosti, kako 

vidijo prihodnost, ali so in na kakšen naĉin pripravljeni ţiveti skupaj, ter kakšna je njihova 

participacija skupne drţave.  

Za vas, kot posamezne ĉlane fokusne skupine, sem se odloĉil, ker priĉakujem, da bom z vašo 

pomoĉjo dobil odgovore na raziskovalno vprašanje. Seveda vam zagotavljam, da bom vse 

vaše podatke in odgovore uporabil izkljuĉno za študijske namene. 

Predlagam, da se o datumu in uri izvedbe fokusne skupine dogovorimo osebno, po telefonu 

(tel. številka 031 620 274) ali preko e - pošte na naslov borob998@gmail.com. 

  

V priĉakovanju pozitivnega odgovora na mojo prošnjo vas pozdravljam. 

 

                                                                                                                Borislav Babić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 2– Enote kodiranja 

 

turška vladavina 

Avstro-ogrska zasedba BiH 

Mlada Bosna in Gavrilo Princip  

odnos do NOB 

bratstvo in enotnost 

vojna v BiH 1992-1995 

vloga mednarodne skupnosti 

Daytonski mirovni sporazum 

RS in FBiH 

vlogo haškega sodišĉa 

drţavni simboli  

odnos do BiH športa 

prestolnica  

BiH danes 

politiĉno ureditev BiH 

BiH v prihodnosti 
 

 

prisilna islamizacija 

terorizem 

Hrvaški narod naklonjen ustašem 

drţavljanska vojna 

Velika Srbija 

Herceg Bosna 

islamska republika 

medijska vojna 

genocid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 3– Transkripta 

ODNOS DO PRETEKLOSTI 

 

16. Kako vidite ĉas turške vladavine v BiH? 

 

B1: Gre za ĉas, ko je Bosna napredovala na vseh 

podroĉjih, predvsem na kulturnem, pomembni pa so tudi 

infrastrukturni doseţki. Tako kot so Turki med Bosanci 

širili islam, tako so Srbi in Hrvati širili kršĉanstvo. Tu ni 

prav nobene razlike. 

 

B2: Turki so na naše prostore prinesli napredek v vseh 

sferah ţivljenj, zato na njihovo prisotnost gledam 

pozitivno. Vsi narodi v BiH so takrat imeli enake 

pravice. 

 

B3: Turki so v Sarajevu naredili kanalizacijo, in ĉe se ne 

motim, je bilo eno izmed redkih mest v Evropi z 

izgrajeno kanalizacijo. Da ne omenjamo vseh mostov, 

cest in dţamij…Prinesli so nam razvoj in napredek. 

 

B4: Znano je, da so v ĉasu Turške vladavine normalno 

ţiveli pravoslavci in katoliki in uţivali skoraj enake 

pravice kot muslimani. Bila je moĉna, veĉnacionalna, 

ogromna drţava, ki je obsegala Evropo, Azijo in Afriko. 

 

ODNOS DO PRETEKLOSTI 

 

KATEGORIJA: Turška vladavina 

 

Bosna napredovala 

 

Turki med Bosanci širili islam, 

tako so Srbi in Hrvati širili 

kršĉanstvo 

 

napredek v vseh sferah ţivljenja 

 

vsi narodi enake pravice. 

 

 

 

 

 

razvoj in napredek 

 

 

pravoslavci in katoliki in uţivali 

skoraj enake pravice kot 

muslimani 

H1: Obdobje, v katerem so bili kristjani prisilno 

islamizirani. Ne vem, zakaj se nekateri Bošnjaki 

identificirajo s Turki, saj so jih prav oni prisilili, da so se 

odpovedali svoji veri. 

 

H2: Gre za okupacijo in nasilno islamizacijo kršĉanskih 

deţel. Posledice so vidne še danes. 

 

H3: Temno obdobje v zgodovini hrvaškega naroda. 

Asocira me na suţenjstvo, nasilje in strah. 

 

H4: Prekinitev evropske kulture in tradicije hrvaškega 

ljudstva, nasilna ali prostovoljna islamizacija Hrvatov v 

Bosni in Hercegovini. 

 

kristjani prisilno islamizirani 

 

 

 

 

Gre za okupacijo in nasilno 

islamizacijo kršĉanskih deţel 

 

 

suţenjstvo, nasilje in strah 

 

 

nasilna ali prostovoljna 

islamizacija 

S1: Turki in njihov "sateliti" so petsto let, ropali, 

posiljevali, muĉili in morili Srbe, kradli otroke in jih 

pošiljali v janiĉarje, zaţigali domove… 

 

S2 : Po bitki na Kosovskem polju je ugasnilo srbsko 

srednjeveško cesarstvo, ki se je v ĉasu Dušana Silnega v 

svoji sestavi segalo do Jadranskega, Ĉrnega in Egejskega 

morja. Turška okupacija je v narodnem spominu vpisana 

petsto let, ropali, posiljevali, 

muĉili in morili Srbe, kradli otroke 

in jih pošiljali v janiĉarje, zaţigali 

domove 

 

 

 

 



 

kot ĉas zla in nasilja. 

 

S3: Turki so bili okupatorji, ki so uniĉili napredno 

srbsko drţavo. Uspeli so islamizirati veliko kristjanov. O 

nasilju nad zasuţnjenimi narodi ne gre izgubljati besed. 

 

 S4: Po vsem, kar je znano, so Turki bili zelo kruti 

zavojevalci. Ţal so v krutosti bili znani tudi islamizirani 

kristjani, ki so se dokazovali novim gospodarjem. Tudi o 

njih je ostalo veliko negativnih spominov v srbski 

narodni zavesti. 

 

ĉas zla in nasilja 

 

Turki so bili okupatorji 

Uspeli so islamizirati veliko 

kristjanov 

 

kruti zavojevalci 

Ţal so v krutosti bili znani tudi 

islamizirani kristjani, ki so se 

dokazovali novim gospodarjem 

17. Kaj menite o ĉasu Avstro – ogrske zasedbe BiH in 

kakšen je vaš odnos do organizacije Mlada Bosna 

in Gavrila Principa? 

 

B1: Ĉeprav so tudi Avstrijci prispevali svoj del pri 

razvoju Bosne, ne moremo mimo dejstva, da je šlo za 

okupacijo Bosne, kjer so bili Bosanci muslimanske 

veroizpovedi deleţni velikega pritiska, zato se jih je 

veliko izselilo v Turĉijo. Mlada Bosna je bila teroristiĉna 

organizacija, Gavrilo Princip pa klasiĉen terorist, ki je 

sproţil 1. Svetovno vojno. 

 

B2: Dogovor velikih sil, ki Muslimanom ni bil v prid. Z 

Avstro – ogrsko zasedbo BiH se je konĉala 500 letna 

stabilnost Balkana.  

 

B3: V ĉasu mojega šolanja v Bosni so nas uĉili, da je 

Gavrilo Princip bil heroj in da je naredil veliko delo v 

boju proti okupatorju. Danes ne razmišljam veĉ tako. V 

moji druţini smo obĉutili kaj pomeni "obramba srbskih 

interesov", menim, da je terorist, in mislim, da ga ne bi 

smeli slaviti. Se mi zdi prav tudi to, da so leta 1992 

preimenovali Principov mostu v Sarajevu v Latinski 

most (Latinska ćuprija). V mestu je še danes videti 

objekte, ki so jih naredili v ĉasu Avstro – Ogrske. 

 

B4: Avstrijci so morda politiĉno gledano, res bili 

okupatorji, vendar inteligentni okupatorji, brez katerih še 

danes, ne bi imeli kar imamo. Res je, da so odvaţali les, 

rude , ampak so zgradili ceste in ţeleznico. Gavrilo 

Princip je bil ubogi izmanipulirani otrok, in to je to .. 

 

KATEGORIJA: Avstro – ogrska 

zasedba 

 

okupacija Bosne 

Bosanci muslimanske 

veroizpovedi deleţni velikega 

pritiska, zato se jih je veliko 

izselilo v Turĉijo 

Mlada Bosna je bila teroristiĉna 

organizacija, Gavrilo Princip pa 

klasiĉen terorist, ki je sproţil 1. 

Svetovno vojno. 

sproţil 1. Svetovno vojno. 

Dogovor velikih sil 

 

 

 

 

 

 

 

Terorist 

 

 

 

 

 

inteligentni okupatorji, brez 

katerih še danes ne bi imeli kar 

imamo 

Gavrilo Princip je bil ubogi 

izmanipulirani otrok 

H1: Menim, da sploh ne gre za zasedbo, temveĉ za 

osvoboditev od Turške okupacije. Avstro-ogrska 

monarhija je BiH povzdignila v civilizirano drţavo. 

Mlada Bosna je bila srbska nacionalistiĉna organizacija, 

Princip pa srbski nacionalist. 

 

 

osvoboditev od Turške okupacije 

Mlada Bosna je bila srbska 

nacionalistiĉna organizacija, 

Princip pa srbski nacionalist 

 



 

H2: Avstro – Ogrska nas je odrešila turškega terorja. 

Gavrilo Princip je bil prvi terorist, Mlada Bosna pa prva 

teroristiĉna organizacija na naših prostorih. Njihovo 

dejanje je pripeljalo do svetovne vojne. 

 

H3: To je bil ĉas razvoja in konec turškega primitivizma 

in nasilja. Takrat, ko smo najboljše ţiveli, se je našel 

spet en Srb, da vse to pokvari in zakuha svetovno vojno. 

Ne morem reĉ, da je nekdo, ki ubije noseĉo ţeno, heroj. 

Zame je navaden morilec. 

 

H4: Avstro-ogrska monarhija je bila zelo razvita in je 

prH4la civilizacijo in razvoj od infrastrukture do kulture. 

Za seboj so pustili prelepo arhitekturo. Še danes bi 

podpisala, da ţivim pod takšnimi "okupatorji". 

 

odrešila turškega terorja 

Gavrilo Princip je bil prvi terorist, 

Mlada Bosna pa prva teroristiĉna 

organizacija na naših prostorih 

pripeljalo do svetovne vojne 

konec turškega primitivizma in 

nasilja 

zakuha svetovno vojno 

 

navaden morilec 

 

prinesa civilizacijo in razvoj od 

infrastrukture do kulture 

Še danes bi podpisala, da ţivim 

pod takšnimi "okupatorji". 

S1: Prepriĉan sem, da nobeden pravi srbski patriot  ne 

ţaluje za nobenim okupatorjem. Imeli smo veliko vojn v 

svoji zgodovini proti razliĉnim sovraţnikom, ki so hoteli 

zasuţnjiti narod. Avstro – Ogrska je bila okupator . 

Gavrilo Princip je bil in bo srbski heroj. 

 

S2 : Habsburška okupacija je prepreĉila zdruţitev Srbov 

v eno drţavo. Ko je še Franc Ferdinand, provokativno, 

na Vidovdan prišel nadzorovati manevre v Sarajevo in je 

dobil odgovor, ki sledi okupatorju. Mlada Bosna je bila 

osvobodilna organizacija in Gavrilo Princip je pokazal, 

kar si Srbi mislijo o okupaciji. 

S3: Po propadu Turške drţave je bil ĉas za vsesrbsko 

zdruţitev. Avstro- Ogrska je anektirala BiH proti volji 

Srbov. Tudi, ĉe Hrvati ţalujejo za temi ĉasi, za Srbe je 

bil ĉas okupacije. O Principu ne gre zgubljati besed. Z 

zlatimi ĉrkami se je vpisal v zgodovino srbske borbe 

proti sovraţnikom. 

 

S4: Nikoli ni bilo dokazano, da za Sarajevskim 

atentatom stoji vlada Srbije. Gavrilo je bil srbski patriot 

in kot vemo je atentat bil povod in ne vzrok za prvo 

svetovno vojno. 

 

 

 

 

Avstro – Ogrska je bila okupator 

Gavrilo Princip je bil in bo srbski 

heroj 

prepreĉila zdruţitev Srbov v eno 

drţavo 

Mlada Bosna je bila osvobodilna 

organizacija in Gavrilo Princip je 

pokazal, kar si Srbi mislijo o 

okupaciji 

 

 

ĉas okupacije 

Z zlatimi ĉrkami se je vpisal v 

zgodovino srbske borbe proti 

sovraţnikom 

 

 

Gavrilo je bil srbski patriot 

vzrok za prvo svetovno vojno 

18. Kakšen je vaš odnos do NOB? 

 

B1: Partizanski boj je pozitiven in hkrati tragiĉen. 

Bosanski muslimani so bili najveĉje ţrtve te vojne, saj so 

jih ubijali tako Nemci kot Srbi in Hrvati. 

 

B2: Pozitiven, ĉeprav so bili Muslimani velike ţrtve 

vseh strani vpletenih v vojno. 

 

KATEGORIJA: Odnos do NOB 

 

Partizanski boj je pozitiven in 

hkrati tragiĉen 

muslimani so bili najveĉje ţrtve te 

vojne, saj so jih ubijali tako Nemci 

kot Srbi in Hrvati 

Muslimani velike ţrtve 

Mojega starega oĉeta so ubili 



 

B3: Mojega starega oĉeta so ubili partizani, saj je kot 

mlad fant pristopil k ustašom in je padel v boju, tako da 

je moj odnos do teh dogodkov oseben. Ĉasi so bili 

takšni, da se je bilo teţko odloĉiti, na katero stran se boš 

obrnil. 

 

B4: Dejstvo je da smo prviĉ v svoji zgodovini postali 

narod, in da smo, kot muslimani, zahvaljujoĉ Titu in 

partizanom dobili tudi veĉje pravice do republike Bosne 

in Hercegovine. Tega ne moremo pozabiti. Vse današnje 

laţi v smislu, da nismo smeli klanjati v dţamijah in da 

nismo smeli biti narod, so neumnosti. Titu sem hvaleţen, 

ker bi v drugaĉnih okolišĉinah Bosno raztrgali. 

 

partizani 

pristopil k ustašom 

Ĉasi so bili takšni, da se je bilo 

teţko odloĉiti na katero stran se 

boš obrnil. 

 

prviĉ v svoji zgodovini postali 

narod 

 

 

Titu sem hvaleţen, ker bi v 

drugaĉnih okolišĉinah Bosno 

raztrgali 

 

H1: Menim, da je šlo za drţavljansko vojno med narodi, 

vloga partizanov pa je bila omogoĉiti komunistom 

prevzem oblasti. Hrvaški narod je bil vedno zelo veren, 

zato je razumljivo, da so bili bolj naklonjeni ustašem. 

 

H2: Negativen, predvsem zaradi dogodkov, ki so si 

sledili takoj po vojni. NDH, pod zašĉito katere je bila 

BiH,  je omogoĉala sobivanje vseh narodov.  

 

H3: Ne vem, NDH je bila nekako izpolnitev sanj vseh 

Hrvatov o drţavnosti po velikosrbski diktaturi v 

Kraljevini Jugoslaviji. Res pa je, da so se dogajali tudi 

zloĉini. Partizani so po vojni pobili skoraj petdeset tisoĉ 

hrvaških domoljubov, ki so jih Angleţi vrnili iz 

Bleiburga in so jih Titovi komunisti pobili brez sojenj. 

 

H4: Šlo je za drţavljansko vojno predvsem med Hrvati 

in Srbi, ki so nas tlaĉili v Kraljevini SHS in pozneje 

Jugoslaviji. 

 

šlo za drţavljansko vojno med 

narodi 

vloga partizanov pa je bila 

omogoĉiti komunistom prevzem 

oblasti 

Hrvaški narod naklonjen ustašem 

Negativen 

NDH je omogoĉala sobivanje vseh 

narodov 

 

NDH je bila nekako izpolnitev 

sanj vseh Hrvatov 

 

Partizani so po vojni pobili skoraj 

petdeset tisoĉ hrvaških 

domoljubov 

 

Šlo je za drţavljansko vojno 

predvsem med Hrvati in Srbi 

S1: to je bila klasiĉna drţavljanska vojna. Spet so 

najveĉja ţrtev bili Srbi. Ţalosti me dejstvo, da so se tudi 

Srbi pripadniki Kraljeve vojske v domovini borili proti 

Srbom partizanom, ki jim je komunistiĉno ideologijo 

vsilila Komunistiĉna partija. 

 

S2 : Ogromna veĉina partizanov na teritoriju NDH so 

bili Srbi, ki so pobegnili od ustaških zloĉinov. Za razliko 

od nekaterih drugih narodov se niso borili na strani sil 

Osi. Smešno je, ko nas danes ravno tisti, ki so odkrito 

sodelovali s fašisti, označujejo za fašiste. 

 

S3: Srbi so imeli dve protinacistiĉni vojski, partizane in 

ĉetnike. V ustaških taborišĉih Jasenovac, Stara Gradiška 

in ostalih ter v borbah je med drugo vojno umrlo 

najmanj milijon Srbov. Klasiĉna drţavljanska vojna in še 

drţavljanska vojna 

 

Srbi pripadniki Kraljeve vojske v 

domovini borili proti Srbom 

partizanom 

veĉina partizanov na teritoriju 

NDH so bili Srbi, ki so pobegnili 

od ustaških zloĉinov 

Smešno je, ko nas danes ravno 

tisti, ki so odkrito sodelovali s 

fašisti, označujejo za fašiste 

 

Srbi so imeli dve protinacistiĉni 

vojski, partizane in ĉetnike 

V ustaških taborišĉih umrlo 

najmanj milijon Srbov 



 

zraven komunistiĉna revolucija. 

 

S4: Komunizem je bil najveĉje zlo za Srbe. Srbe je 

razdelil in so se zaradi neumne ideje med sabo borili in 

uniĉevali. Med tem so Hrvati in muslimani veselo 

opravljali genocid nad srbskimi civilisti. Borba proti 

okupatorju je moralna dolţnost in je prav, da smo bili na 

strani Zaveznikov. 

 

Klasiĉna drţavljanska vojna in še 

zraven komunistiĉna revolucija 

Komunizem je bil najveĉje zlo za 

Srbe 

Med tem so Hrvati in muslimani 

veselo opravljali genocid nad 

srbskimi civilisti 

19. Kaj menite o bratstvu in enotnosti v ĉasu SFRJ? 

 

B1: Verjel sem, da je bilo bratstvo in enotnost med 

narodi iskreno, a sem zdaj prepriĉan, da so se predvsem 

Srbi in Hrvati prizadevali uniĉiti skupno drţavo, 

Bošnjaki pa smo se ves ĉas ţiveli v iluzijah. 

 

B2: Bratstvo in enotnost smo Muslimani izkoristili tako, 

da nas je SFRJ priznala kot narod, kar tudi smo. 

 

B3: Ko danes razmišljam o bratstvu in enotnosti, se mi 

zdi vse skupaj naivno. Zdi se mi da smo ţiveli v laţnih 

sanjah in prepriĉanosti, da smo v vsem najboljši. Kot 

Severna Koreja danes (smeh). Nekateri smo verjeli, da je 

vse to res, oĉitno pa smo bili mladi in v zmoti.  

 

B4: Starejši so se še spominjali druge svetovne vojne in 

so potihoma obujali spomine o krivicah in pobojih med 

in po vojni. Se mi zdi, da so ohranjali spomin na 

medsebojno klanje in ideje bratstva in enotnosti niso 

sprejemali. Mladi smo uţivali u socializmu in se nismo 

obremenjevali s tem, kdo je kdo. Šele kasneje smo 

ugotovili, koliko je to pomembno. 

 

KATEGORIJA: Bratstvo in 

enotnost 

 

Srbi in Hrvati prizadevali uniĉiti 

skupno drţavo, Bošnjaki pa smo 

se ves ĉas ţiveli v iluzijah 

 

SFRJ je Muslimane priznala kot 

narod 

 

Naivno, laţne sanje 

 

 

 

 

 

 

ohranjali spomin na medsebojno 

klanje in ideje bratstva in 

enotnosti niso sprejemali 

mladi uţivali u socializmu 

H1: Bratstva in enotnosti nikoli ni bilo. Po Titovi smrti 

je to postalo veĉ kot oĉitno. 

 

H2: Nikoli ga ni bilo. Hrvati smo si vedno ţeleli ţiveti v 

samostojni Hrvaški. Povojni poboji Hrvatov so našo 

ţeljo še podkrepili. 

 

H3: Zgodba o socialistiĉni enotnosti, bratstvo in 

enotnost, enakopravnost narodov, vse to je bila 

ideološka farsa. Saj na površju je vse funkcioniralo, 

ĉeprav se je vedlo, kdo je kdo. 

 

H4: Jaz prihajam iz etiĉno ĉiste hrvaške obĉine v 

Hercegovini. Od rojstva sem bila vzgajana v hrvaškem 

duhu in šele pozneje sem se sreĉevala s pripadniki 

drugih narodov. Malo ĉudna se mi zdi ta zgodba o 

bratstvu in enotnosti. Iz kje je potem tako moĉno 

Bratstva in enotnosti nikoli ni bilo 

 

 

Nikoli ga ni bilo 

Hrvati smo si vedno ţeleli ţiveti v 

samostojni Hrvaški 

 

 

 

ideološka farsa 

 

 

 

 

 

ĉudna se mi zdi ta zgodba o 

bratstvu in enotnosti 



 

izbruhnilo sovraštvo v tej vojni? 

 

S1: Jaz sem verjel v to idejo. Sem otrok socialistiĉne 

Jugoslavije in od otroštva so me starši vzgajali v 

jugoslovanskem duhu. Šele pozneje sem zvedel tudi za 

manj svetlo plat medalje. Ne sovraţim nobenega in mi je 

ideja v bistvu všeĉ.  

 

S2 : Ĉe pogledamo nazaj: Kosovski Albanci so bili 

vedno proti Jugoslaviji in so se borili proti njej z 

oroţjem ali politiĉno. Slovenci se nikoli niso poĉutili 

Balkanci ali Jugoslovani, o Hrvatih ne gre zgubljati 

besed, ĉakali so, da Tito umre, da se odcepijo od 

Jugoslavije. Srbi smo jo še najbolj doţivljali kot svojo. 

Enostavno, vse je bilo laţno. 

 

S3: Zame je to bila pocukrana zgodba o bratstvu in 

enotnosti vseh naših narodov in narodnosti z najveĉjim 

vodjo na svetu pravljiĉna. Zato je streznitev bila toliko 

bolj boleĉa. 

 

S4: Navzven je vse delovalo idealno, navznoter je oĉitno 

bilo vse gnilo. Lahko reĉem, da sem se poĉutila kot 

Jugoslovanka in sem jokala, ko je tovariš Tito umrl. 

 

verjel v to idejo 

starši vzgajali v jugoslovanskem 

duhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vse je bilo laţno 

 

pocukrana zgodba 

 

boleĉa streznitev 

 

Navzven je vse delovalo idealno, 

navznoter je oĉitno bilo vse gnilo 

poĉutila kot Jugoslovanka, jokala 

ko je tovariš Tito umrl 

ODNOS DO VOJNE IN POVOJNA 

ORGANIZIRANOST DRŢAVE 

 

20. Kje vidite vzroke za vojno v BiH v letih 1992 – 

1995 in kdo je odgovoren zanjo? 

 

B1: Glavni krivci so Srbi, manjši deleţ odgovornosti pa 

je tudi pri Hrvatih. Ĉe so imeli vsi narodi pravico do 

samoodloĉbe, ne vem, zakaj je ne bi smeli uveljaviti tudi 

Bošnjaki.  

B2: Vsi tisti, ki so poskušali deliti Bosno in 

Hercegovino, so bili napadalci. Milošević s svojim 

naĉrtom Velike Srbije. Vsi vedo, da so se tudi TuĊman 

in njegov sateliti Mate Boban in Gojko Sušak  z 

Miloševićem in Karadţićem dogovarjali o delitvi Bosne. 

Odgovor, kdo je agresor in kdo je zaĉel vojno, je viden v 

Haagu. 

 

B3: Srbska in Ĉrnogorska ĉetniška agresija na neodvisno 

Bosno in Hercegovino. Najveĉ je kriv Slobodan 

Milošević, ki je ţelel Veliko Srbijo, katere del bi bila 

cela Bosna in Hercegovina. Pri tem se je dogovarjal tudi 

s Franjem TuĊmanom, ki je ţelel del Srednje Bosne in 

Zahodno Hercegovino prikljuĉiti Hrvaški. 

 

ODNOS DO VOJNE IN 

POVOJNA 

ORGANIZIRANOST DRŢAVE 

KATEGORIJA: Vojna 1992-1995 

 

 

Glavni krivci so Srbi, manjši deleţ 

odgovornosti pa je tudi pri Hrvatih 

pravico do samoodloĉbe 

 

 

Milošević s svojim naĉrtom 

Velike Srbije 

TuĊman in njegov sateliti Mate 

Boban in Gojko Sušak 

 

 

 

Srbska in Ĉrnogorska ĉetniška 

agresija na neodvisno Bosno in 

Hercegovino 

Franjem TuĊmanom, ki je ţelel 

del Srednje Bosne in Zahodno 

Hercegovino prikljuĉiti Hrvaški. 

 



 

B4: Vzrok je sigurno razglasitev neodvisnosti BiH od 

Jugoslavije, za katero so se odloĉili vsi Bosanci in 

Hercegovci, in ki se ni vklapala v Miloševićeve plane o 

Veliki Srbiji, v kateri bi ţiveli vsi Srbi. Ve se, kdo je v 

bivši drţavi imel v  rokah niti. JLA. V tej Srboslaviji bi 

ostali narodi bili samo ovira. Zato je Srbija izvršila 

agresijo in genocid nad Bošnjaki. 

 

 

 

Miloševićeve plane o Veliki 

Srbiji, v kateri bi ţiveli vsi Srbi 

 

Srboslavija 

Srbija izvršila agresijo in genocid 

nad Bošnjaki 

 

H1: Vojna v BiH je povezana s srbsko agresijo na 

Hrvaško in muslimanskimi teţnjami po ustanovitvi 

islamske drţave. Hrvati te vojne nismo hoteli, pred 

popolnim uniĉenjem pa nas je rešila politika hrvaškega 

predsednika Franja TuĊmana. 

 

H2: Za vojno so odgovorni Srbi, ki so pred tem na 

Hrvaškem skoraj dosegli svoje vojaške cilje, BiH pa je 

bila logiĉno nadaljevanje. Smešno je slišati trditve 

Bošnjakov, da je Hrvaška napadla BiH. Hrvaška vojska 

je osvobodila veliko mest v BiH v letu 1995. 

 

H3: Nesposobnost vseh politikov takratnega ĉasa, da 

poišĉejo mirno razdruţitev. Tako kot Ĉehi in Slovaki. 

Srbi so ţeleli veliko Srbijo in so napadli Hrvaško.  

 

H4: Slobodan Milošević in njegova ĉetniška JLA so 

napadli Hrvaško in BiH. Veliko naših fantov iz 

Hercegovine je prostovoljno odšlo braniti Vukovar in 

Dubrovnik. 

 

povezana s srbsko agresijo na 

Hrvaško in muslimanskimi 

teţnjami po ustanovitvi islamske 

drţave 

 

 

odgovorni Srbi 

 

 

Hrvaška vojska je osvobodila 

veliko mest v BiH v letu 1995 

 

Srbi so ţeleli veliko Srbijo 

Nesposobnost mirne razdruţitve, 

tako kot Ĉehi in Slovaki 

 

Slobodan Milošević in njegova 

ĉetniška JLA so napadli Hrvaško 

in BiH 

Veliko naših fantov iz 

Hercegovine je prostovoljno odšlo 

braniti Vukovar in Dubrovnik. 

 

S1: Zahodni imperialisti, najbolj Nemĉija in Vatikan, so 

po padcu berlinskega zidu zrušili tudi Jugoslavijo. 

Domaĉi politiki so bili ali plaĉani ali naivni in so padli v 

mreţo. Najbolj krivi so Muslimani in Hrvati. So nas 

oĉitno podcenili.  

 

S2 : Za vojno v BiH je najbolj kriv Alija Izetbegović, ki 

je razpisal referendum o odcepitvi od Jugoslavije brez 

upoštevanja mišljenja srbskega naroda. TuĊmanu je tudi 

odgovarjalo, da vojno iz Hrvaške prenese k nam. Pa še 

zahodne drţave so pohitele s priznanjem in vojna se je 

zaĉela. 

 

S3: Alijin cilj je bil, da naredi islamsko republiko Bosno 

v centru Evrope. Dvanajst tisoĉ mudţahidov iz islamskih 

drţav se je borilo na strani Muslimanov in so zato dobili 

bosanska drţavljanstva. V Sarajevu je pred vojno bilo 78 

dţamij, zdaj jih je 180. To je odgovor, komu je vojna 

Zahodni imperialisti, najbolj 

Nemĉija in Vatikan 

 

krivi so Muslimani in Hrvati 

 

 

najbolj kriv Alija Izetbegović in 

TuĊman 

 

 

 

 

 

Alijin cilj je bil, da naredi 

islamsko republiko Bosno v centru 

Evrope 

V Sarajevu je pred vojno bilo 78 

dţamij zdaj jih je 180. To je 



 

bila potrebna. 

 

S4: Prvi vojni zloĉin se je zgodil v vasi Sijekovac, ko je 

regularna hrvaška vojska pobila vašĉane in uniĉila vas. 

V Sarajevu so Muslimani ubili srbske svate in takrat se 

je vojna zaĉela. Muslimani ob pomoĉi mednarodne 

skupnosti in Hrvatov so jo zaĉeli. 

 

odgovor komu je vojna bila 

potrebna. 

regularna hrvaška vojska pobila 

vašĉane in uniĉila vas 

vojno so zaĉeli Muslimani ob 

pomoĉi mednarodne skupnosti in 

Hrvatov  

 

21. Kakšna je bila vloga mednarodne skupnosti pred 

vojno, med njo in po njej? 

 

B1: Mednarodna skupnost ni naredila niĉ, da bi ustavila 

srbske zloĉine, po vojni pa je njihove zloĉine še 

nagradila. 

 

B2: Mednarodna skupnost je v vojni iskala svoje interese 

in se obnašala skladno z njihovimi cilji. Nosijo polno 

odgovornost za vse zloĉine nad Muslimani. 

 

B3: Na eni strani imaš dva agresorja, na drugi strani 

imaš EU, ki vse to mirno opazuje in modruje, kaj bi 

naredila in še prepoved prodaje oroţja. Evropa je 

odigrala umazano igro. Slovence in Hrvate so na pobudo 

Nemĉije in Vatikana takoj vsi priznali, samo zato ker so 

katoliki, za muslimane pa ni vaţno… naj jih bo ĉim 

manj v Evropi. Ĉe se v vojno ne bi vmešali Ameriĉani in 

nam vojaško pomagali, bi nam trda predla. 

 

B4: ZDA in islamske drţave so nam veliko pomagale pri 

obrambi naše domovine. Evropa je toliko let 

nezainteresirano opazovala poboje muslimanov in ni niĉ 

ukrenila. Se mi zdi, da to ni bilo nenaĉrtovano. Hrvati so 

imeli polno podporo EU in ZDA, Srbi Rusov, Grkov, 

Francozov. Ĉeprav nas danes obtoţujejo islamskega 

fundamentalizma zaradi prostovoljcev iz arabskih drţav, 

dejstvo je, da smo mi bili najveĉje ţrtve in nam je pomoĉ 

muslimanov iz celega sveta bila dobrodošla. 

 

KATEGORIJA: Vloga 

mednarodne skupnosti 

 

ni naredila niĉ, nagradila srbske 

zloĉine 

 

 

iskala svoje interese 

Nosijo polno odgovornost za vse 

zloĉine nad Muslimani 

 

mirno opazuje in modruje 

 

Slovence in Hrvate so na pobudo 

Nemĉije in Vatikana takoj vsi 

priznali samo zato, ker so katoliki, 

za muslimane pa ni vaţno 

naj jih bo ĉim manj v Evropi 

umešali Ameriĉani in nam vojaško 

pomagali 

ZDA in islamske drţave so nam 

veliko pomagale 

Evropa nezainteresirano opazovala 

poboje muslimanov 

 

 

 

pomoĉ muslimanov iz celega sveta 

bila dobrodošla 

H1: Ĉe ne bi bilo ZDA, bi vojna zagotovo potekala vsaj 

še nekaj let. Prepriĉan sem, da je prisotnost tujih vojakov 

v BiH nujna, saj bi njihov umik pomenil zaĉetek nove 

vojne.  

 

H2: Pošteno povedano, bili so na naši strani. Od Hrvaške 

vojne do Oluje.  

 

H3: Ko se je Amerika odloĉila za buldoţer diplomacijo 

pod vodstvom Richarda Holbrooka, je bil konec vojne. 

Hrvati smo imeli dobre zaveznike, predvsem v Nemcih, 

ki so bili takrat po zdruţitvi vodilni v Evropi.  

Ĉe ne bi bilo ZDA, bi vojna 

zagotovo potekala vsaj še nekaj let 

prisotnost tujih vojakov v BiH 

nujna, saj bi njihov umik pomenil 

zaĉetek nove vojne 

bili so na naši strani 

 

 

Ko se je Amerika odloĉila za 

buldoţer diplomacijo pod 

vodstvom Richarda Holbrooka je 

bil konec vojne 



 

 

H4: Ĉe nam je mednarodna skupnost med vojno 

pomagala, se mi zdi, da so nas na koncu vojne zaradi 

svojih interesov pustili brez hrvaške entitete Herceg 

Bosne. 

 

Hrvati smo imeli dobre zaveznike, 

predvsem v Nemcih 

mednarodna skupnost med vojno 

pomagala 

zaradi svojih interesov pustili brez 

hrvaške entitete Herceg Bosne. 

 

S1: V tej vojni Srbi nismo imeli zaveznikov. Za razliko 

od Nemcev, ki spoštujejo svoje zaveznike iz prejšnjih 

vojn, mislim na Hrvate in Muslimane, bivši Zavezniki so 

nam obrnili hrbet. Rusija je bila pod Jelcinom nemoĉna, 

tako da smo ostali sami. 

 

S3: Lahko trdim, da je mednarodna skupnost odigrala 

umazano igro. S svojim nerazumevanjem odnosov v BiH 

so zakuhali vojno, Srbe oznaĉili za agresorje in nas je na 

koncu vojne celo NATO bombardiral.  

 

S2 : Tako imenovana mednarodna skupnost je cel ĉas 

bila proti Srbom. Nemci so šĉitili Hrvate, ZDA zaradi 

svojih interesov Muslimane. Pa tudi po koncu vojne se ta 

politika ni niĉ spremenila.  

 

S4: Ţe v zaĉetku smo izgubili medijsko vojno. Toliko 

laţi, podtikanj, koliko rje bilo v tej vojni plasirano proti 

Srbom, je ustvarilo stereotip o groznih, divjih, umazanih 

in zlih Srbih in nedolţnim Muslimanih in malo manj 

Hrvatih. To bo teţko spremeniti.  

 

Srbi nismo imeli zaveznikov 

Nemcev, ki spoštujejo svoje 

zaveznike iz prejšnjih vojn, 

mislim na Hrvate in Muslimane 

Zavezniki so nam obrnili hrbet 

 

mednarodna skupnost odigrala 

umazano igro 

 

 

 

mednarodna skupnost je cel ĉas 

bila proti Srbom 

Nemci so šĉitili Hrvate, ZDA 

zaradi svojih interesov Muslimane 

 

 

izgubili medijsko vojno 

22. Kaj menite o Daytonskem mirovnem sporazumu? 

 

B1: Gre za nagrado srbski strani. Etniĉno ĉišĉenje in 

zloĉini so bili nagrajeni z ustanovitvijo Republike 

Srbske, kar je nesprejemljivo. 

 

B2: Sporazum, ki je konĉal vojno, ko smo mi prevzeli 

pobudo na bojišĉu. Vsekakor neugoden za Bošnjake. 

 

B3: Spet nas je mednarodna skupnost prepeljala ţejne 

ĉez vodo, res je, da je Daytonski sporazum konĉal vojno, 

se pa pozablja, da je legalizirana genocidna Republika 

Srbska in da se mi tišĉimo z Hrvati v Federaciji. 

 

B4: Ko so se vsi "veliki" igralci, mislim na velike sile, 

dogovorili , so zaustavili vojno in nas prisilili prvo v 

sodelovanje z Hrvati in potem še na delitev drţave na 

entitete.  

 

KATEGORIJA: Daytonski 

mirovni sporazum 

Gre za nagrado srbski strani 

Etniĉno ĉišĉenje in zloĉini so bili 

nagrajeni z ustanovitvijo 

Republike Srbske, kar je 

nesprejemljivo 

konĉal vojno 

neugoden za Bošnjake 

 

 

konĉal vojno 

legalizirana genocidna Republika 

Srbska 

 

 

 

prisilili prvo v sodelovanje z 

Hrvati in potem še na delitev 

drţave na entitete.  



 

 

H1: Sporazum je povzroĉil veliko krivico hrvaškemu 

narodu, ki edini ni dobil svoje entitete, zato je njegovo 

revidiranje nujno. 

 

H2: Zgodovinska krivica, ki jo bo moral Dayton 2 

popraviti. V nasprotnem primeru je potrebno ponovno 

razglasiti Herceg Bosno. Res je da je konĉal vojno, a res 

je tudi, da bi jo lahko velike prej. 

 

H3: Najveĉja napaka je bila, ko je TuĊman podpisal 

sporazum o muslimansko hrvaški federaciji.  

 

H4: Edini pozitiven doseţek Daytona je, da se je konĉala 

vojna. Srbi so dobili Republiko Srbsko, mi pa smo ostali 

v Federaciji z muslimani. To je velika krivica. Nihĉe nas 

ni vprašal,ali ţelimo ţiveti v takšni drţavi. 

 

povzroĉil veliko krivico 

hrvaškemu narodu 

njegovo revidiranje nujno, v 

nasprotnem potrebno ponovno 

razglasiti Herceg Bosno 

Zgodovinska krivica 

konĉal vojno, a bi jo lahko ţe prej 

Najveĉja napaka je bila, ko je 

TuĊman podpisal sporazum o 

muslimansko hrvaški federaciji 

konĉala vojna 

Srbi so dobili Republiko Srbsko, 

mi pa smo ostali v Federaciji z 

muslimani 

velika krivica 

Nihĉe nas ni vprašal ali ţelimo 

ţiveti v takšni drţavi 

S1: Sporazum je zakljuĉil vojno in to je dobro. Od takrat 

so nam razni visoki predstavniki mednarodne skupnosti 

ukinili 56 kompetenc, ki so nam po Daytonu pripadale. 

Med njimi so ukinili Vojsko Republike Srbske. Vseeno 

se je mir obdrţal ,zahvaljujoĉ njemu. 

 

S3: Daytonski mirovni sporazum ni nikoli bil ratificiran 

v parlamentu. Ustavil je trpljenje in vojno, ĉeprav smo 

po podpisu morali vrniti skoraj 20% ozemlja. Šibka 

toĉka je status distrikta Brĉko. 

 

S2 : Po Daytonskem mirovnem sporazumu smo 

legalizirali Republiko Srbsko in to je velik doseţek.  

 

S4: Kot prehodna rešitev na poti do razglasitve 

neodvisnosti Republike Srbske je ta sporazum 

sprejemljiv. Do takrat ga je treba spoštovati. 

 

zakljuĉil vojno 

visoki predstavniki mednarodne 

skupnosti ukinili 56 kompetence 

 

mir obdrţal zahvaljujoĉ njemu 

 

 

Ustavil je trpljenje in vojno 

 

Šibka toĉka je status distrikta 

Brĉko 

 

legalizirali Republiko Srbsko 

 

Kot prehodna rešitev na poti do 

razglasitve neodvisnosti Republike 

Srbske 

23. Kaj mislite o entitetah RS in FBiH in kako 

doţivljate drugo entiteto (ĉe ste iz RS kako vidite 

Federacijo in obratno)?  

 

B1: Republiko Srbsko doţivljam skrajno negativno. Gre 

za entiteto, iz katere so vse preostale narode pregnali, 

tisti, ki so ostali, pa nimajo nikakršnih pravic. 

 

B2: RS je entiteta, ki je ustanovljena na osnovi zloĉina. 

FBiH ne dojemam kot svojo, saj je moja drţava BiH. 

 

B3: Dejstvo je, da si leta 1992 po referendumu za 

KATEGORIJA: Odnos do entitet 

 

 

 

Republiko Srbsko doţivljam 

skrajno negativno 

preostale narode pregnali 

nimajo nikakršnih pravic. 

RS je entiteta, ki je ustanovljena 

na osnovi zloĉina 

FBiH ne dojemam kot svojo, saj je 

moja drţava BiH. 



 

neodvisno Bosno nisem mogla niti zamisliti, da bo moja 

domovina razdeljena. Republiko Srbsko doţivljam kot 

genocidno tvorbo, ki je rezultat agresije in mislim, da bi 

jo morali ukiniti.  

 

B4: Entitete je potrebno ĉimprej ukiniti in centralizirati 

oblast v Sarajevu. Vsi smo mi Bosanci in Hercegovci in 

ne potrebujemo razdeljene drţave. V Bosni bi se vsi 

morali dobro poĉutiti, ne glede na to ali so v Sarajevu, 

Mostaru ali Banja Luki. 

 

 

Republiko Srbsko doţivljam kot 

genocidno tvorbo 

rezultat agresije, morali ukiniti. 

 

 

 

Entitete je potrebno ĉimprej 

ukiniti 

Vsi smo mi Bosanci in Hercegovci 

in ne potrebujemo razdeljene 

drţave 

H1: O Republiki Srbski nimam prav nobenega mnenja. 

Priznam pa, da so Srbi dobili tisto, kar nam ni uspelo. 

Trenutno so naši hrvaški politiki neenotni in nimajo 

jasnega cilja. 

 

H2: Naš cilj je tretja entiteta, ki bi jo dosegli s pogajanji. 

V nasprotnem primeru enostranska razglasitev Herceg 

Bosne, ki bi obsegala vsa obmoĉja na katerih veĉinsko 

ţivijo Hrvati. Raĉunamo na pomoĉ Republike Srbske, 

ker bi se s tem dodatno zmanjšala centralizacija BiH. 

 

H3: Entitete se praktiĉno obnašajo kot drţave. Notranje 

meje so zarisane tudi v glavah ljudi, za razliko od Srbov, 

ki so dobili Republiko srbsko, smo Hrvati v Federaciji 

ţrtev veĉinskega bošnjaškega preglasovanja. Oni 

poĉenjajo isto, kot so Srbi, kot veĉinski narod poĉeli v 

Jugoslaviji.  

 

H4: Ĉe pogledam današnji Mostar, ugotavljam, da je to, 

ĉeprav v skupni entiteti (FBiH), najbolj razdeljeno mesto 

v Evropi. Še Berlin ni bil tako razdeljen. Obstajata dve 

šoli pod isto streho, v katere loĉeno hodijo Hrvati in 

Bošnjaki. Iz vzhodnega Mostarja se ne hodi v Zahodni in 

tako naprej. Kako naj ţivimo v isti skupnosti z Bošnjaki? 

Republika srbska ima dobre politike in Milorada Dodika, 

ki je napravil moĉno entiteto. Nas pa je vsak dan vse 

manj. 

 

O Republiki Srbski nimam prav 

nobenega mnenja 

 

 

Naš cilj je tretja entiteta, ki bi jo 

dosegli s pogajanji. V nasprotnem 

primeru enostranska razglasitev 

Herceg Bosne 

Raĉunamo na pomoĉ Republike 

Srbske 

 

 

 

Hrvati v Federaciji ţrtev 

veĉinskega bošnjaškega 

preglasovanja. Oni poĉenjajo isto, 

kot so Srbi, kot veĉinski narod 

poĉeli v Jugoslaviji.  

 

 

Mostar najbolj razdeljeno mesto v 

Evropi 

 

 

 

 

Nas pa je vsak dan vse manj 

S1: Entitetska ureditev se mi zdi praviĉna. RS doţivljam, 

kot svojo drţavo in FBiH kot soseda, ki stalno vtika nos 

v moje dvorišĉe. 

 

S3: RS je naš dom in o vseh vprašanjih o morebitnih 

spremembah tega statusa se bomo mi vprašali. 

Federacija se vse bolj izolira, vsakiĉ je veĉ radikalnega 

islama in maram na obrazih mladih punc. Imena ulic so 

zamenjane z arabskimi imeni, nekatere se imenujejo po 

vojnih zloĉincih iz zgodovine. 

RS doţivljam, kot svojo drţavo 

FBiH kot soseda, ki stalno vtika 

nos v moje dvorišĉe 

 

RS je naš dom  

 

Federacija se vse bolj izolira 

 

 

 



 

 

S2 : Entitetska ureditev ni idealna, mi smo ţeleli najprej 

ostati v Jugoslaviji in potem v drţavi s Srbijo, kar so 

nam razni mednarodni politiĉni mešetarji onemogoĉili. 

Zdaj imamo RS in je naša drţava. FBiH me, po pravici 

povedano, ne zanima v nobenem kontekstu.  

 

S4: Srbska je nedvomno boljši in lepši del BiH. 

Federacija je tik pred bankrotom in z zelo komplicirano 

ureditvijo. Imajo ogromno birokracijo v kantonih in 

obĉinah, ki jo je teţko vzdrţevati. Pa tudi Arabci jim 

gradijo samo dţamije ne pa tovarne in šole. 

 

 

 

 

 

RS in je naša drţava.  

FBiH me ne zanima v nobenem 

kontekstu 

 

Srbska je nedvomno boljši in lepši 

del BiH 

Federacija je tik pred bankrotom 

in z zelo komplicirano ureditvijo 

24. Kako vidite vlogo haškega sodišĉa za vojne 

zloĉine v bivši Jugoslaviji?  

 

B1: Gre za edino mednarodno ustanovo, ki pošteno 

opravlja svoj posel. Njihove obsodbe bodo dokazale, da 

so bili med vojno storjeni hudi zloĉini nad Bošnjaki, tudi 

genocid. 

 

B2: Negativno. Zloĉincem bi morali soditi Bosanci. 

 

B3: Po eni strani je dobro, ker so veĉino odgovornih za 

agresijo na Bosno obsodili za zloĉine proti Bošnjakom, 

po drugi strani pa niso ţeleli obsoditi drţav Srbijo in 

Ĉrno Goro za to isto agresijo in genocid. Verjetno so 

spet politiĉne igre v ozadju. 

 

B4: O mednarodnem sodišĉu za vojne zloĉine imam 

dobro mišljenje. Potrebno je še veliko odgovornih za 

zloĉine obsoditi, tudi na drţavnih sodišĉih. 

 

KATEGORIJA: Haško sodišĉe 

 

 

Gre za edino mednarodno 

ustanovo, ki pošteno opravlja svoj 

posel in bo dokazala genocid nad 

Bošnjaki 

 

Negativno. Zloĉincem bi morali 

soditi Bosanci 

Dobro 

 

 

 

politiĉne igre v ozadju 

 

 

dobro mišljenje 

H1: Haško sodišĉe je obsodilo nekatere hrvaške 

generale, ki pa so popolnoma nedolţni. Prepriĉan sem, 

da imajo nalogo soditi le Hrvatom in Srbom, muslimane 

ali Bošnjake pa sploh ne obravnavajo. Tudi muslimanski 

vojaki so ubili na tisoĉe Hrvatov, za to pa ni še nihĉe 

odgovarjal. 

 

H2: Politiĉno sodišĉe, ki je hrvaške generale obsodilo 

samo zato, da bi pomirilo druga dva naroda. Kateri 

pomemben Musliman je obsojen?!  

 

H3: Bošnjaki so si priigrali vlogo ţrtve in zato je Haško 

sodišĉe rezervirano za Srbe in Hrvate. Za zloĉine 

muslimanov nad Hrvati iz leta 1993 ni nihĉe odgovarjal. 

Hrvaške generale, ki so branili domovino pa sodijo za 

vojne zloĉine. Politiĉno sodišĉe paĉ… 

 

 

 

nalogo soditi le Hrvatom in 

Srbom, muslimane ali Bošnjake pa 

sploh ne obravnavajo 

 

 

Politiĉno sodišĉe 

 

 

 

 

rezervirano za Srbe in Hrvate 

 

 

Politiĉno sodišĉe 

 



 

H4: Po logiki tega sodišĉa je cel hrvaški narod kriv, ker 

se je na svoji zemlji branil od agresorja.  

Obsodba celotnega hrvaškega 

naroda 

S1: To je politiĉno sodišĉe, ki dela po nalogu ZDA in 

EU. Ustanovljeno je zaradi pranja njihove krivice in 

prikaza Srbov kot edinih krivcev za razpad Jugoslavije  

 

S3: Odgovoril bom z enim stavkom: Srbi so dobili 

skupaj 1.100 let zapora, Bošnjaki pa 43. Vsak komentar 

je odveĉ. 

 

S2 : Politiĉno sodišĉe, cel vojaški in politiĉni vrh 

srbskega naroda je obsojen v Hagu, pri ostalih narodih 

samo nepomembni posamezniki niţjega nivoja.  

 

S4: Narejeno za Srbe in sodi Srbom. Politiĉna in 

pravosodna farsa v vseh pomenih. Najbolj me spominja 

na montirana sojenja v komunistiĉnih drţavah po drugi 

svetovni vojni. 

 

politiĉno sodišĉe 

Ustanovljeno je zaradi pranja 

njihove krivice in prikaza Srbov 

kot edinih krivcev za razpad 

Jugoslavije 

Srbi so dobili skupaj 1.100 let 

zapora, Bošnjaki pa 43 

 

Politiĉno sodišĉe 

 

 

 

Politiĉna in pravosodna farsa  

 

montirana sojenja 

PERCEPCIJA DANAŠNJE DRŢAVE 

25. Na kakšen naĉin doţivljate drţavne simbole BiH 

in bosanski jezik ter kaj vam pomenijo? 

 

B1: V nasprotju z ostalima narodoma, Bošnjaki drţavne 

simbole spoštujemo. Bosanski jezik je moj materin jezik. 

Govorice, da gre pravzaprav za inaĉico srbskega ali 

hrvaškega jezika, nimajo prav nobene osnove. 

 

B2: Ne doţivljam jih kot svoje saj so kompromis 

mednarodne skupnosti. Vsi v BiH konĉno govorimo 

bosanski jezik. Srbohrvašĉina ni bila jezik Muslimanov. 

 

B3: Meni osebno so všeĉ in zastava in grb, himna malo 

manj (smeh). Kar se tiĉe jezika v Bosni govorimo 

bosanski jezik, logiĉno, mar ne? 

 

B4: Imam mešane obĉutke. Osebno mi je bolj všeĉ 

zastava z lilijami (vojna zastava ABiH), saj smo pod njo 

razglasili neodvisnost in se izborili v vojni. 

 

PERCEPCIJA DANAŠNJE 

DRŢAVE 

KATEGORIJA: Drţavni simboli 

 

Bošnjaki drţavne simbole 

spoštujemo.  

Bosanski jezik je moj materin 

jezik 

 

 

Ne doţivljam jih kot svoje 

kompromis mednarodne skupnosti 

Srbohrvašĉina ni bila jezik 

Muslimanov 

všeĉ in zastava in grb, himna malo 

manj 

v Bosni govorimo bosanski jezik 

 

všeĉ zastava z lilijami 

H1: Jaz sem Hrvat, zato spoštujem le hrvaške simbole. 

Bosanskega jezika ni. Vsi narodi v BiH, tudi Srbi, 

govorijo hrvašĉino. Kar poslušajte jih in ugotovili boste, 

da se v Srbiji govori popolnoma drugaĉe. Muslimani so 

islamizirani Hrvati, zato je tudi njihov materni jezik 

hrvašĉina. 

 

H2: Šahovnica je zakon. Hrvati tudi v BiH uporabljajo 

hrvašĉino. Bosanski jezik je ţelja sarajevskih oblasti in 

Muslimanov, ki pa ga druga dva naroda ne sprejemata za 

spoštujem le hrvaške simbole 

Bosanskega jezika ni. Vsi narodi v 

BiH, tudi Srbi, govorijo hrvašĉino 

 

Muslimani so islamizirani Hrvati, 

zato je tudi njihov materni jezik 

hrvašĉina 

Šahovnica je zakon 

Bosanski jezik je ţelja sarajevskih 

oblasti in Muslimanov, ki pa ga 



 

svojega. 

 

H3: Simboli BiH mi niĉ ne pomenijo. Jaz imam hrvaške 

simbole za svoje, hrvaški jezik je moj materni. To, kar 

ţelijo Bošnjaki vsiliti bosanski jezik, je bolno in 

nespoštljivo do ostalih dveh narodov. 

 

H4: Ne moreš na silo narediti novo "bosansko" nacijo. 

Kot prvo, jaz sem geografsko opredeljena kot 

Hercegovka in kot drugo, sem Hrvatica. Moj jezik je 

hrvaški in vem, da bosanski ne obstaja. Vsak narod ima 

svoj jezik, pisavo, tradicijo in zgodovino. Simboli BiH 

mi ne pomenijo niĉ. 

 

druga dva naroda ne sprejemata za 

svojega. 

Simboli BiH mi niĉ ne pomenijo, 

imam hrvaške simbole za svoje 

hrvaški jezik je moj materni 

forsiranje bosanskega jezika je 

bolno in nespoštljivo do ostalih 

dveh narodov. 

Ne moreš na silo narediti novo 

"bosansko" nacijo 

Moj jezik je hrvaški in vem, da 

bosanski ne obstaja 

Simboli BiH mi ne pomenijo niĉ. 

 

S1: Isto kot simbole katerekoli druge drţave. Nimam 

nobenih obĉutkov. Moji simboli so srbski, ki obstajajo 

ţe veliko let in ne potrebujem protektorata, da bi mi 

odredil ,kateri simboli bodo moji. Bosanski jezik ne 

obstaja. 

 

S3: Me ne motijo, tisti, ki jih ţelijo spoštovati,naj jih. 

Mislim, da v tej drţavi mogoĉe pomenijo kaj samo 

Bošnjakom ,Srbi imamo svojo zastavo, himno in grb, ki 

je starejši od Amerike in še marsikatere evropske drţave. 

V BiH so v uradni uporabi srbski, hrvaški in bošnjaški 

jezik. Bosanski jezik je poskus lingvistiĉne unitarizacije. 

 

S2 : Mednarodna skupnost nam je prepovedala našo 

himno Boţe pravde in grb iz ĉasov dinastije Nemanjićev 

in nam izbrala simbole nove drţave. A je to toliko 

opevana demokracija? Simboli BiH mi ne pomenijo 

absolutno niĉ. Ne poznam bosanskega jezika, moj jezik 

je srbski. 

 

S4: To so bošnjaški simboli. Zdaj imajo prviĉ v 

zgodovini svojo ograjo in jim tuji pastirji izbirajo modro 

- rumeno cunjo z zvezdicami za zastavo in himno brez 

besedila. Saj niso nikoli imeli svoje lastne identifikacije. 

Srbi imamo svoje simbole ne potrebujemo drugih. 

Bosanski jezik ne obstaja. 

 

Nimam nobenih obĉutkov. Moji 

simboli so srbski 

 

Bosanski jezik ne obstaja 

 

 

Me ne motijo 

Srbi imamo svojo zastavo, himno 

in grb, ki je starejši od Amerike in 

še marsikatere evropske drţave 

V BiH so v uradni uporabi srbski, 

hrvaški in bošnjaški jezik. 

Bosanski jezik je poskus 

lingvistiĉne unitarizacije 

Mednarodna skupnost nam je 

prepovedala našo himno Boţe 

pravde in grb 

Simboli BiH mi ne pomenijo 

absolutno niĉ 

Ne poznam bosanskega jezika, 

moj jezik je srbski. 

To so bošnjaški simboli 

 

 

Srbi imamo svoje simbole, ne 

potrebujemo drugih 

Bosanski jezik ne obstaja 

26. Kakšen je vaš odnos do BiH športa, za katere 

športnike oz. športne reprezentance navijate in 

zakaj? 

 

B1: Izkljuĉno za BiH reprezentance in športnike. Tu 

moram še nekaj dodati: predvsem bosanski Srbi, pa tudi 

bosanski Hrvati, nikoli ne navijajo za BiH športnike, 

zato je povsem razumljivo, da Bošnjaki navijamo za 

Turĉijo, ĉe se ta tekmuje proti Srbom in Hrvatom. 

KATEGORIJA: Odnos do BiH 

športnikov 

 

 

Izkljuĉno za BiH reprezentance in 

športnike 

 

 

 



 

 

B2: Za BiH, seveda.  

 

B3: Vedno in povsod BiH. Najbolj pa pri Pesmi 

Evrovizije. Upam, da bomo zmagali. 

 

B4: Športne dogodke redno spremljam, najbolj sem 

ponosen na naše športnike. Spremljam tudi naše 

športnike, ki igrajo v tujini npr. Ibrahimovića, Dţeka…  

 

 

 

Za BiH 

 

Vedno in povsod BiH 

 

 

 

ponosen na naše športnike 

 

H1: Bosanskih športnikov sploh ne spremljam. Vsi 

Hrvati ţelijo igrati le za Hrvaško reprezentanco, 

prepriĉan sem, da enako razmišljajo tudi Srbi. Menim, 

da ne obstaja niti eden Hrvat, ki bi se med BiH in 

Hrvaško odloĉil za BiH, tudi ĉe ţivi v BiH. 

 

H2: V BiH navijam za hrvaške klube, ki igrajo v BiH 

ligah. Kar se tiĉe reprezentance, pa seveda za Hrvaško. 

Za svoje. V BiH reprezentanci igrajo Muslimani, ki 

nimajo svoje matice. 

 

H3: Športa ne gledam, ĉe pa igra hrvaška reprezentanca 

in nastopajo hrvaški športniki, seveda navijam za njih. 

 

H4: BiH šport me ne zanima, v Hercegovini imamo 

veliko športnikov, ki nastopajo za reprezentanco 

Hrvaške. Zakaj? Zato ker je Hrvaška naša domovina. 

 

Bosanskih športnikov sploh ne 

spremljam  

Vsi Hrvati ţelijo igrati le za 

Hrvaško reprezentanco, prepriĉan 

sem, da enako razmišljajo tudi 

Srbi 

V BiH navijam za hrvaške klube 

za Hrvaško 

V BiH reprezentanci igrajo 

Muslimani, ki nimajo svoje 

matice. 

Za hrvaško reprezentanco in 

hrvaške športnike 

 

 

BiH šport me ne zanima 

 

Hrvaška naša domovina 

S1: Sem velik športni ljubitelj in sledim vsem športnim 

dogodkom. Navijam za reprezentanco Srbije, zato ker 

sem Srb. 

 

S3: Navijam za Srbijo in obĉudujem vse Srbe, ki igrajo v 

mednarodnih ekipah.  

 

S2: Mislim, da smo Srbi športna velesila (smeh). Ĉe 

pogledamo npr. Đokovića, ki je številka ena v tenisu, v 

vseh kolektivnih športih smo bili ali smo še vedno v 

samem evropskem in svetovnem vrhu npr. košarka, 

odbojka, vaterpolo itd. Navijam za Srbijo. 

 

S4: Za Srbijo vedno in povsod. Zadnja leta me je tenis 

najbolj pritegnil. 

 

 

Navijam za reprezentanco Srbije, 

zato ker sem Srb 

 

Navijam za Srbijo in obĉudujem 

vse Srbe 

 

 

 

 

 

Navijam za Srbijo 

 

Za Srbijo vedno in povsod 

 

 

27. Kaj menite glede prestolnice BiH, katero mesto v 

BiH (ali zunaj nje) doţivljate kot svojo 

prestolnico in zakaj? 

 

B1: Ĉeprav so se Srbi in Hrvati iz Sarajeva izselili, je 

Sarajevo še vedno prestolnica vseh Bosancev. Vsaka 

KATEGORIJA: Prestolnica 

 

 

 

Sarajevo še vedno prestolnica vseh 

Bosancev 



 

drţava ima le eno glavno mesto, zato je to potrebno 

spoštovati. 

 

B2: Samo Sarajevo.  

 

B3: Sarajevo je bilo in bo odprto glavno mesto za vse 

Bosance in Hercegovce, prave patriote, ki Bosno 

doţivljajo kot svojo drţavo. 

 

B4: Neumestno vprašanje, mi nimamo rezervne 

domovine, za vse Bosance je Sarajevo prestolnica. 

 

 

 

 

Samo Sarajevo  

 

Sarajevo  

 

 

 

za vse Bosance je Sarajevo 

prestolnica. 

 

H1: Hrvati smo vezani na Mostar, ki je nekakšna 

izpostava Zagreba. Sarajevo je muslimansko mesto. 

Hrvati so se bili prisiljeni izseliti, zato je razumljivo, da 

Sarajeva ne smatram kot svoje prestolnice. Ko pomislim 

na glavno mesto, mislim le na Zagreb. 

 

H2: Sarajevo je upravno središĉe BiH in tu se zaenkrat 

niĉ ne more spremeniti. Osebno sta mi, kot vsem 

Hrvatom, Grude in Zagreb ljubša. 

 

H3: Sarajeva ne doţivljam, kot skupne prestolnice. 

Zagreb je glavno mesto vseh Hrvatov.  

 

H4: Kako naj doţivljam, kot svojo prestolnico, Sarajevo, 

ĉe zanikajo mojo hrvaško identiteto in mi pravijo, da 

sem Bosanka katoliške veroizpovedi. Zame je Zagreb 

prestolnica. 

 

 

Sarajevo je muslimansko mesto 

 

 

Zagreb 

 

Sarajevo je upravno središĉe BiH 

 

Grude in Zagreb ljubša 

 

Sarajeva ne doţivljam, kot skupne 

prestolnice 

Zagreb je glavno mesto vseh 

Hrvatov 

 

 

Zagreb 

 

S1: V RS je naše glavno mesto Banja Luka,na nivoju 

vsesrbskega naroda pa Beograd. Sarajevo ni moja 

prestolnica. 

 

S3: Banja Luka in Beograd, Sarajevo nikakor. 

 

S2 :Na kakšen naĉin naj bi mi Sarajevo bilo pri srcu, ĉe 

sem za to mesto agresor, ĉeprav sem tukaj rojen. 

Beograd in Banja Luka sta moji glavni mesti. 

 

S4: Sarajevo naj bo glavno mesto Bošnjakov, jaz ga ne 

potrebujem in ne ţelim. Sem zadovoljna z Banja Luko in 

Beogradom. 

 

V RS je naše glavno mesto Banja 

Luka na nivoju vsesrbskega 

naroda pa Beograd 

Sarajevo ni moja prestolnica 

Banja Luka in Beograd 

Sarajevo nikakor 

 

Beograd in Banja Luka sta moja 

glavna mesta 

Sarajevo naj bo glavno mesto 

Bošnjakov 

zadovoljna z Banja Luko in 

Beogradom 

28. Opišite ,kaj za vas predstavlja drţava BiH danes. 

 

B1: Bosna je drţava treh konstitutivnih, enakopravnih 

narodov, ki se morajo identificirati s svojo drţavo.  

 

B2: Samostojno in suvereno drţavo, ki ji je potrebno 

KATEGORIJA: BiH danes 

 

drţava treh konstitutivnih, 

enakopravnih narodov 

 

 



 

dodeliti vse pristojnosti, ki so ji bile v Daytonu odvzete.  

 

B3: Jaz Bosno doţivljam kot evropsko, multietniĉno 

drţavo. Ţal za enkrat še vedno razdeljeno in brez prave 

prihodnosti. Vsi smo mi rojeni v Bosni in bi se morali 

ĉutiti kot otroci te Bosne in nosilci njene prihodnosti.  

 

B4: Bosna in Hercegovina je drţava vseh njenih 

drţavljanov, Bosancev vseh treh ver: muslimanske, 

pravoslavne i katoliške. To je evropska drţava in bo in 

ĉeprav je razdeljena na entitete bo v prihodnosti celovita 

in v Evropi. 

Samostojno in suvereno drţavo 

 

 

 

evropsko, multietniĉno drţavo 

 

razdeljeno in brez prave 

prihodnosti 

 

 

drţava vseh njenih drţavljanov, 

Bosancev vseh treh ver 

 

 

 

 

H1: Niĉ. Mednarodna skupnost nas je prisilila, da ţivimo 

skupaj. Upam, da se bodo hrvaški predeli BiH nekoĉ 

zdruţili s Hrvaško. 

 

H2: Niĉ. Jaz imam hrvaški potni list. 

 

H3: BiH je razdeljena drţava pod mednarodnim 

protektoratom. Hrvati smo najveĉji poraţenci v tej 

drţavi. Zgubili smo konstitutivost v obeh entitetah, v 

Republiki Srbski nas ni v Federaciji nas preglasujejo 

Bošnjaki. 

 

H4: To ni drţava, tako razdeljena kot je, bo razpadla, ko 

odidejo predstavniki mednarodne skupnosti. Ne 

izkljuĉujem moţnosti še veĉje islamske radikalizacije. 

 

Niĉ 

Mednarodna skupnost nas je 

prisilila, da ţivimo skupaj 

hrvaški predeli BiH nekoĉ zdruţili 

s Hrvaško 

imam hrvaški potni list 

Niĉ 

razdeljena drţava pod 

mednarodnim protektoratom 

 

 

To ni drţava 

bo razpadla, ko odidejo 

predstavniki mednarodne 

skupnosti 

 

S1: Uradno drţava treh konstitutivnih narodov pod 

moĉnim protektoratom. 

 

S3: Definitivno nemogoĉa drţava, razdeljena in pod 

mednarodnim budnim oĉesom. 

 

S2 : Niĉ posebnega, skregana, revna, skorumpirana pod 

protektoratom in pred razpadom.  

 

S4: Brez prihodnosti, mladi ljudje beţijo, ta ĉas, ko se 

politiki kregajo nam propada gospodarstvo. 

 

drţava treh konstitutivnih narodov 

 

 

nemogoĉa drţava, razdeljena in 

pod mednarodnim budnim oĉesom 

 

skregana, revna, skorumpirana 

pod protektoratom 

pred razpadom 

 

Brez prihodnosti 

29. Kakšno politiĉno ureditev BiH kot drţave bi si 

ţeleli? 

 

B1: Mislim, da je potrebno odpraviti Republiko Srbsko 

in kantone v Federaciji, ter vzpostaviti enotno oblast nad 

celotnim bosanskim ozemljem. 

KATEGORIJA: Politiĉna ureditev 

BiH 

 

odpraviti Republiko Srbsko in 

kantone v Federaciji 

vzpostaviti enotno oblast 



 

 

B2: Celovito BiH, brez entitet. Eno glavno mesto, eno 

zastavo, enega predsednika. 

 

B3: Ţelela bi, da bi bila Bosna ena drţava brez entitet, 

celovita in da se ne bi nekateri poĉutili bolj Hrvati ali 

Srbi kot Bosanci. 

 

B4: Ţe leta 1992 smo se odloĉili da bomo celovita ena 

drţava vseh njenih drţavljanov. Kot je bil slogan na enih 

volitvah "Bosna 100%". 

 

 

Celovito BiH, brez entitet. Eno 

glavno mesto, eno zastavo, enega 

predsednika 

Bosna ena drţava brez entitet 

 

 

 

celovita ena drţava vseh njenih 

drţavljanov 

 

 

H1: Za zaĉetek je potrebno tudi Hrvatom omogoĉiti, da 

ustanovijo svojo entiteto, ko bo imela veliko avtonomijo. 

Kot sem ţe prej omenil, bi se morala ta entiteta z leti 

pridruţiti Hrvaški. 

H2: Za zaĉetek hrvaško entiteto. Z vsemi pristojnostmi, 

kot jo imata ostali entiteti. 

 

H3: Ali BiH brez entitet, ali obnovitev Herceg Bosne. 

 

H4: Tako kot ostali bi najrajši videla opcijo veĉje 

samostojnosti Hrvatov skozi svojo entiteto. 

 

Hrvatom omogoĉiti, da ustanovijo 

svojo entiteto 

 

pridruţiti Hrvaški 

hrvaško entiteto 

 

 

BiH brez entitet 

obnovitev Herceg Bosne 

 

veĉje samostojnosti Hrvatov skozi 

svojo entiteto 

S1: Kdo je rekel, da si jo sploh ţelimo. Mi smo ţe 

zdavnaj povedali, kaj si ţelimo. Noĉemo ţiveti v BiH, 

svojo prihodnost si lahko sami oblikujemo. 

 

S3: Republika Srbska je faktiĉno neodvisna in nas na 

silo drţijo v drţavi, ki umira na obroke. Pravzaprav je ţe 

zdavnaj kliniĉno mrtva , samo noĉejo odklopiti aparatur. 

 

S2: Nobene, ţelimo referendum o osamosvojitvi RS. 

Prepriĉan sem, da bo 90% prebivalcev RS glasovalo za 

samostojnost RS 

 

S4: Ţelim BiH kot je bila v SFR Jugoslaviji. Če ni več 

Juge, tudi ta umetna drţava ne more obstati. 

 

 

Noĉemo ţiveti v BiH 

 

 

Republika Srbska je faktiĉno 

neodvisna 

 

 

ţelimo referendum o 

osamosvojitvi RS 

 

Ţelim BiH kot je bila v SFR 

Jugoslaviji 

Če ni več Juge tudi ta umetna 

drţava ne more obstati 

30. Opišite kako vidite BiH v prihodnosti? 

 

B1: Kot sem ţe omenil, ţelel bi si enotne oblasti na 

celotnem njenem ozemlju. Oblast naj bo izbrana na 

volitvah, drţavo pa naj vodijo tisti, ki imajo veĉino. Ĉe 

je Bošnjakov najveĉ, ne vem, zakaj ne bi smel drţave 

voditi veĉinski narod. Srbi vedno grozijo z odcepitvijo 

Republike Srbske, Hrvati pa se ţelijo prikljuĉiti Hrvaški. 

Vsi tisti, ki jim v Bosni ni všeĉ, lahko gredo kamorkoli 

ţelijo, ozemlje Bosne pa mora ostati v okviru njenih 

meja. 

KATEGORIJA: BiH v prihodnosti 

enotna oblast na celotnem njenem 

ozemlju 

 

 

 

Vsi tisti, ki jim v Bosni ni všeĉ, 

lahko gredo kamorkoli ţelijo, 

ozemlje Bosne pa mora ostati v 

okviru njenih meja 

 



 

 

B2: Ĉlanico EU in NATO-a. S tem bi dobili potrditev 

drţavnosti in onemogoĉili vmešavanje sosednjih drţav. 

 

B3: Ţelela bi biti optimist, toda zaenkrat slabo kaţe. V 

bliţnji prihodnosti vidim razdeljeno drţavo s preveĉ 

politiĉnega kreganja in prešibko ekonomijo. V daljni 

prihodnosti pa kot moderno evropsko drţavo, mirno in 

perspektivno. 

 

B4: Enotno, moĉno drţavo s pošteno oblastjo, ki bo 

skrbela za vse drţavljane, ĉlanico NATO in EU in iz 

katere mladi ljudje ne bodo beţali v tujino, kot je 

sedanja praksa. In seveda najbolj "mirno Bosno". 

 

Ĉlanico EU in NATO-a 

 

 

 

 

V bliţnji prihodnosti vidim 

razdeljeno drţavo 

V daljni prihodnosti pa kot 

moderno evropsko drţavo 

 

 

ĉlanico NATO in EU 

 

"mirno Bosno" 

H1: BiH v prihodnosti ne vidim, vsaj Hrvatov v njej ne. 

Takoj, ko bo mednarodna skupnost to dovolila, bodo 

Hrvati in Srbi šli svojo pot. Hrvati zagotovo! 

 

H2: Ĉlanico EU, tako kot Hrvaška. S tem bi se 

omogoĉilo veĉje povezovanje našega naroda z obeh 

strani meje. V kolikor bi se projekt EU izkazal kot 

polom, pa seveda vidim Herceg Bosno kot Ţupanijo 

znotraj Hrvaške. 

 

H3: V najslabšem primeru kot drţavo s tremi entitetami, 

srbsko, hrvaško in bošnjaško. 

 

H4: Jaz bi si ţelela da bi Herceg Bosna bila zdruţena z 

Republiko Hrvaško, kamor tudi sodi. V nasprotnem 

primeru Hrvatov v BiH v kratkem ĉasu ne bo veĉ. 

 

Hrvatov v njej ne vidim 

 

Hrvati in Srbi bodo šli svojo pot 

 

Ĉlanico EU 

 

Herceg Bosno kot Ţupanijo 

znotraj Hrvaške 

 

 

s tremi entitetami, srbsko, hrvaško 

in bošnjaško 

 

Herceg Bosna zdruţena z 

Republiko Hrvaško 

S1: BiH bo po naravni poti razpadla. RS bo ostala v 

svojih mejah, Hrvati bodo ali izginili ali dobili svojo 

entiteto.  

 

S3: Teoretiĉno bi bila najboljša opcija mirna razdruţitev 

in vstop v EU. Tako bi se konĉala sovraštva in vsak bi se 

ukvarjal z gospodarstvom in razvojem in ne s politiko. 

 

S2: Ĉe so Albanci kot nacionalna manjšina dobili drţavo 

na srbskem ozemlju, zakaj Srbi, kot drţavotvoren narod, 

nimajo pravice, da se na referendumu opredelijo in 

izberejo svojo prihodnost? 

 

S4: Naša prihodnost je RS, evropska in z dobrimi 

meddrţavnimi odnosi s Sarajevom, Zagrebom, 

Beogradom. Dovolj je teh kreganj. Potrebno je 

razmišljanje v duhu 21. stoletja. 

 

BiH bo po naravni poti razpadla. 

RS bo ostala v svojih mejah 

Hrvati bodo ali izginili ali dobili 

svojo entiteto 

mirna razdruţitev  

vstop v EU 

 

 

 

 

 

Referendum 

 

 

Naša prihodnost je RS, evropska 

in z dobrimi meddrţavnimi odnosi 

s Sarajevom, Zagrebom, 

Beogradom 



 

 


