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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða sameiginleg einkenni með þjóðarmorðum og 

þjóðernishreinsunum nasista í seinni heimsstyrjöldinni og þeim atburðum sem áttu sér stað í 

borgarastríðinu í Júgóslavíu frá 1991-1995. Ritgerðin er heimildaritgerð þar sem stuðst var 

við fræðilegar heimildir. Ritgerðin útskýrir hugtökin þjóðarmorð og þjóðernishreinsanir þar 

sem ólíkum skoðunum um þessi tvö hugtök er lýst og hvað það er sem einkennir hugtökin. Til 

að skilja þessi hugtök betur er umræðan um þjóðernishyggju nauðsynleg það er sú 

hugmyndafræði sem gefur möguleika til þess að skilgreina hugmyndir um þjóðerni. Tilfellin 

tvö sem tekin eru fyrir í þessari ritgerð eru þjóðarmorð og þjóðernishreinsanir nasista í Evrópu 

sem að jafnaði eru kennd við helför gyðinga og svo borgarastríðið í Júgóslavíu frá árunum 

1991-1995. Þetta eru án efa tveir hrottalegustu atburðir sem hafa átt sér stað í Evrópu á 

tuttugustu öld og voru drifnir áfram af þjóðernishatri með það markmið að skapa 

þjóðernislega hreint landsvæði fyrir sinn þjóðernishóp. Með því að bera þessa tvo atburði 

saman er hægt að sjá að sameiginleg einkenni þeirra ná mun dýpra en að deila sömu öld og 

voru báðir drifnir áfram af þjóðernishatri. Það helsta sem skilur þessa atburði að er endanlegt 

markmið nasista. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BA gráðu í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands og er hún 

metin til 12 (ECTS) eininga af 180 eininga grunnnámi. Leiðbeinandi minn var Birgir 

Hermannsson og vill ég þakka honum fyrir frábæra leiðsögn við gerð ritgerðarinnar. Einnig 

við ég þakka systur minni henni Margréti Rannveigu Halldórsdóttur fyrir yfirlestur á þessari 

ritgerð og ekki síst á öllum þeim óteljandi ritgerðum sem ég hef skrifað í náminu. Einnig vill 

ég þakka foreldrum mínum, þeim Elísabetu Hálfdánardóttur og Halldóri Þorgeri Jónatanssyni 

og bróður mínum Daða Þór Halldórssyni fyrir allan stuðninginn í gegnum námið. Jón Michael 

Þórarinsson fær líka sinn sess í þakkarræðunni og vill ég þakka honum fyrir yfirlesturinn og 

þær umræður sem við tókum um efnið. 

 

 

 



  

5 

 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................................................... 3 

Formáli ...................................................................................................................................................... 4 

Efnisyfirlit .................................................................................................................................................. 5 

Inngangur ................................................................................................................................................. 6 

Hugtök ...................................................................................................................................................... 8 

1.1 Upprunni hugtaksins þjóðarmorð............................................................................................. 8 

1.2 Þjóðarmorð sem lagalegt hugtak ........................................................................................... 10 

1.3 Þjóðernishreinsanir ................................................................................................................ 13 

Hugmyndafræði ...................................................................................................................................... 16 

2.1 Þjóðernishyggja ........................................................................................................................... 17 

2.2 Klassísk nálgun ........................................................................................................................... 18 

Þjóðarmorð og þjóðernishreinsanir í Evrópu á tuttugustu öld ................................................................ 21 

3.1 Þriðja-ríkið og leiðin að róttækri þjóðernishyggju ........................................................................ 21 

3.2 Þjóðernishreinsanir og Þjóðarmorð nasista................................................................................. 24 

3.3 Júgóslavía og upprisa þjóðernishyggju ....................................................................................... 28 

3.4 Borgarastríði í Júgóslavíu 1991-1995 ......................................................................................... 31 

Niðurstöður ............................................................................................................................................. 36 

Lokaorð ................................................................................................................................................... 39 

Heimildaskrá ........................................................................................................................................... 40 

 



  

6 

Inngangur 

Þjóðernishyggja (e. nationalism), þjóðarmorð (e. genocide) og þjóðernishreinsanir 

(e. ethnic cleansing). Þessi þrjú orð hafa sjálfsagt einna helst tengingu við tuttugustu 

öldina í Evrópu frekar en einhverja aðra öld og þá sérstaklega þjóðarmorðin og 

þjóðernishreinsanir. Hér er þó ekki verið að setja fram þá staðhæfingu að þjóðarmorð 

og þjóðernishreinsanir séu óumflýjanleg afleiðing þjóðernishyggju, þvert á móti. 

Hinsvegar eru þjóðarmorð og þjóðernishreinsanir ómögulegar án 

þjóðernishyggjunnar. Ástæðan er sú að bæði þjóðarmorð og þjóðernishreinsanir 

byggja á þeirri hugmyndafræði að það séu til óæðri eða óæskilegri þjóðarbrot sem 

þurfi að losna við til að halda ríkinu hreinu. Einnig voru þau talin verja ríkið gegn 

þeirri ógn sem að því steðjar vegna þessara þjóðarbrota og að þau þurfi að skilgreina, 

þar kemur þjóðernishyggjan inn í myndina.  

Hugtökin eru í sjálfu sér ekki gömul þó svo að hægt sé að finna eldri dæmi um þau 

í sögunni sem hafa einkenni þeirra. Hugtakið þjóðarmorð eða Genocide var sett 

saman af pólska lögfræðingnum Raphael Lemkin sem myndaði hugtakið genocide eða 

þjóðarmorð árið 1944 úr Gríska orðinu geno og því latneska cide. Hugtakið átti að 

lýsa harmleiknum sem lék þjóðir Evrópu og þá sérstaklega gyðinga í síðari 

heimstyrjöldinni sem hefur að jafnaði verið kallaður helförin. Hugtakið 

þjóðernishreinsum er ennþá yngra í þeim skilningi, það hefur ekki mikið verið notað 

fyrr en upp úr árinu 1990 þegar Serbar fara að lýsa því hvernig var komið fram við þá 

í sjálfstjórnarhéraðinu Kósovó í Serbíu. Hugtakið átti svo eftir að lýsa framgöngu 

Serba í Júgóslavíu.  

Margir hafa viljað aðskilja þessi tvö hugtök undir þeirri yfirskrift að um tvo ólík 

hugtök sé að ræða. Hinsvegar er til hópur sem vill halda því fram að þau tákni það 

sama og tala um þjóðarmorð sem part af þjóðernishreinsunum. Það er aftur á móti 

ekki ætlun þessarar ritgerðar að ganga úr skugga um hvort að þjóðernishreinsanir og 

þjóðarmorð tákni það sama eða séu sitthvort hugtakið. Í þessari ritgerð er leitast eftir 

því finna sameiginleg einkenni með herferð nasista um Evrópu í síðari 

heimstyrjöldinni og þeirra atburða sem áttu sér stað í borgarastríðinu í Júgóslavíu frá 

árunum 1991-1995. Til þess verður bæði aðdragandinn að styrjöldunum og 

ofbeldisbeiting stríðandi aðila skoðuð.  

Ástæðan fyrir því að þjóðarmorð og þjóðernishreinsanir nasista og borgarastríðið í 

Júgóslavíu er tekið fyrir er vegna þess að þau gerast bæði innan Evrópu á tuttugustu 
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öld. Bæði eiga þau það sameiginlegt að einkennast af grimmdarlegu ofbeldi. Bæði 

tilvikin eru drifin áfram af öfgakenndu þjóðernishatri sem endar í tveimur stærstu 

einkennum þjóðernishreinsana og þjóðarmorða í Evrópu á 20 öld. Einnig voru þessi 

tilvik valin vegna þess að þegar talað er um þjóðarmorð er aðför nasista gagnvart 

gyðingum það fyrsta sem kemur venjulega til greina. Hugtakið eins og áður segir 

veður til í kringum þá helför sem nasistar stóðu fyrir. Þegar um þjóðernishreinsanir er 

að ræða þá er það borgarastyrjöldin í Júgóslavíu sem gerði þjóðernishreinsanir að 

hugtaki meðal almennings. Það var ekki síst vegna þess sem stríðið í Júgóslavíu átti 

eftir að vekja upp óhug síðari heimsstyrjaldarinnar einungis fjörutíu og sex árum eftir 

að síðari heimsstyrjöldinni lauk þar sem ómannúðlegar fangabúðir og fjöldaaftökur 

vígasveita á einstökum þjóðernishópum einkenndu stríðið. Niðurstaðan mun því sýna 

fram á að þessi tilfelli eiga mikið sameiginlegt bæði út frá aðdraganda þeirra og út frá 

því hvernig ofbeldinu var beitt og í hvaða tilgangi því var beitt til þess að ná markmiði 

stríðandi fylkinga.   

Ritgerðin hefst á greiningu á tveim hugtökum; þjóðarmorðum og 

þjóðernishreinsunum  og þeim gerð skil. Annar kafli mun lýsa þeim 

hugmyndafræðilegum þáttum sem skilgreina þjóðerni og hugmyndir manna um 

þjóðerni, þar verður þjóðernishyggja notuð sem  hugmyndafræðilegur bakgrunnur til 

að skilgreina hvað þjóð táknar í þjóðarmorðum og þjóðernishreinsunum. Þriðji kaflinn 

mun lýsa þeim tveim tilfellum sem minnst hefur verið á hér að ofan til þess að varpa 

ljósi á þau einkenni sem þessi tvö tilfelli deila með sér. Í lokin verður niðurstaða 

dregin fram. 

Helstu heimildirnar sem stuðst var við voru sóttar í bækur og ritrýndar fræðigreinar 

um þjóðarmorð, þjóðernishreinsanir og þjóðernishyggju í samhengi við þá sögulegu 

atburði sem  rætt er um. 



  

8 

1. Hugtök 

 Í hvert skipti sem við stöndum frammi fyrir því að lýsa eða flokka atburði sem 

hafa átt sér stað til þess að skilja þá í nútímanum eru hugtök búin til um þessa atburði 

jafnt og þétt. Þjóðarmorð (e. genocide) og þjóðernishreinsanir (e. ethnic cleansing) 

þessi tvö hugtök hafa sjálfsagt einna helst tengingu í 20 öldina frekar en einhverja 

aðra öld og þá sérstaklega þjóðarmorð. Hugtökin eru í sjálfu sér ekki gömul þó svo að 

hægt sé að finna eldri dæmi um þau. Það var pólski lögfræðingurinn Raphael Lemkin 

sem myndaði hugtakið genocide eða þjóðarmorð árið 1944 þegar hann lýsti 

harmleiknum sem lék þjóðir Evrópu í síðari heimstyrjöldinni. Hugtakið 

þjóðernishreinsum er ennþá yngra og var ekki mikið notað í daglegu tali fyrir en upp 

úr 1990 þegar Serbar fara að lýsa hvernig er komið fram við Serba í 

sjálfstjórnarhéraðinu Kosavo í Serbíu. Ólíkt þjóðarmorðum að þá hefur hugtakið 

þjóðernishreinsun ekki fengið lögfestu eins og þjóðarmorð fengu árið 1948 (Naimark 

2001b, 2-3). Margir hafa viljað skilja þessi tvö hugtök að en einnig er til hópur sem 

vill halda því fram að þau séu það sama og tala frekar um þjóðarmorð sem part af 

þjóðernishreinsunum. Þar er hægt að nefna Andrew Bell–Fialkoff sem vill líta á 

þjóðernishreinsun sem hugtak sem nær frá þjóðarmorðum að búferlaflutningum undan 

þrýstingi (Bell-Fialkoff 1999b, 3-4). Einnig má nefna Michael Mann sem vill líta svo 

á að þjóðernishreinsun sé allt frá því að koma í veg fyrir alþjóðavæðingu 

samfélagsins, yfir í lagalega kúgun minnihlutahópa án ofbeldis og með fjöldamorð af 

yfirlögðu ráði sem kallast þjóðarmorð (Mann 2005, 10-13). 

Það er ekki erfitt að rugla þessum tveim hugtökum saman þar sem þau gefa bæði til 

kynna að tiltekin hreinsun hafi farið fram. Það sem gerir þessi hugtök frábrugðin hvort 

öðru er endanlegt markmið þeirra. En þessi ólíki skilningur einkennist fyrst og fremst 

af því hversu þröngt hugtakið þjóðarmorð var skilgreint í Sáttmálanum um varnir og 

refsingu fyrir þjóðarmorð. 

1.1 Upprunni hugtaksins þjóðarmorð 

Hugtakið þjóðarmorð virðist í fyrstu skýra sig sjálft en í rauninni er það ekki svo 

einfalt. Hugtakið þjóðarmorð (e.Genocide) er fundið upp af pólska lögfræðingnum 

Raphael Lemkin árið 1944. Lemkin notaði hugtakið Þjóðarmorð fyrst í bókinni Axis 

Rule in Occupied Europe sem kom út í síðla árs 1944 (Schabas 2008, 1). Með þessu 

hugtaki vildi Lamkin útskýra stefnu nasista sem einkenndist af því að ráðast á 
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almenna borgara en ekki bara hermenn, en einnig vegna þess að stefnan hvatti einnig 

til eyðingar á tilteknum þjóðfélagshópum. Hugtakið setti hann saman úr  gríska orðinu 

„genos“ sem þýðir kynþáttur, ætt og eða fjölskylda, síðari helmingur orðsins er 

dreginn af latneska orðinu „cide“ sem þýðir að drepa og átti þetta að vísa til eyðingar 

þjóða eða þjóðernishópa (Straus 2001, 360). Þegar litið er á þjóðarmorð þarf að skoða 

þrjú atriði en Lemkin færði rök fyrir þeim þremur atriðum þjóðarmorða sem þarf að 

hafa í huga. Fyrsta atriðið er hvernig þjóðarmorðin eru framkvæmd og má í sjálfu sér 

skipta því í tvennt. Annars vegar hvernig innviðir samfélagsins eru brotnir niður. Þar 

taldi hann upp eyðileggingu á mikilvægum stjórnmálastofnunum, félagslegum og 

menningarlegum stofnunum og efnahagslegum stofnunum. Hinsvegar hvernig 

aðgerðirnar miða að því að útrýma hópum líkamlega. Þar minntist hann á þegar 

kringumstæður og eða stefnur stjórnvalda eru með þeim hætti að þær lækki 

fæðingartíðni, stofna heilsu fólks í hættu meðal annars með því að svelta fólk, 

fjöldamorð, trúarlegar ofsóknir og siðferðisleg niðurlæging væru aðferðir til 

þjóðarmorða. Þessi atriði skilgreindi hann sem aðferðir til þjóðarmorða. Annað atriðið 

er hver framkvæmir þjóðarmorðin en Lemkin leit svo á að þjóðarmorð væri samhæfð 

áætlun ríkistjórnar. Þriðji og síðasti þátturinn eru fórnarlömbin, það er að segja hverjir 

verða fyrir þjóðarmorði. Lemkin sagði að þjóðarmorð væru framkvæmd gegn 

þjóðernis (e.ethnic)- og þjóðflokkum (e.national groups) sem gerandinn taldi hafa 

líffræðilegan grunn til að verða fyrir þjóðarmorði (Straus 2001, 360-361).  Fyrir 

Lemkin var það tegund ofbeldisins sem var aðalþátturinn í því að skilgreina  hvað það 

var sem taldist vera þjóðarmorð. Þetta var úrslitaþátturinn í því að Lemkin færði rök 

fyrir því að gyðingar og Slavar hefðu mátt þola þjóðarmorð í síðari heimsstyrjöldinni. 

Hefði Lemkin aðeins talið að fjöldamorð væri það eina sem einkenndi þjóðarmorð þá 

myndi hugtakið að öllum líkindum ekki ná yfir meðferð nasista á Slövum í síðari 

heimstyrjöldinni og því ekki teljast sem þjóðarmorð (Straus 2001, 361). Lemkin leit 

ekki á þjóðarmorð sem einstakan glæp heldur sem almenna skilgreiningu sem væri 

samansett af mörgum glæpum sem væru eðlislega líkir. Fjöldamorð voru meðal 

þessara glæpa og gætu staðið undir sér sem þjóðarmorð ein og sér.  Þjóðarmorð felur 

ekki einungis í sér eyðingu á líkamlegum einkennum þjóðar heldur einnig 

efnahagslega og menningarlega eyðileggingu. Lemkin lagði jafnframt ríka áherslu á 

að þjóðarmorð stæðu fyrir einbeitta og samhæfða árás á alla þætti þjóðlífsins 

(Manaktala 2012, 180). 
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1.2 Þjóðarmorð sem lagalegt hugtak 

Þjóðarmorð sem lagalegt hugtak var staðfest í Sáttmálanum um varnir og refsingu 

fyrir þjóðarmorð (e.genocide) af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 9. 

Desember 1948 en lögin tóku svo gildi þann 12. janúar 1951 (Schabas 2008, 1). Hér 

eftir verður talað um Sáttmálann um varnir og refsingu fyrir þjóðarmorð sem 

Sáttmálann (Manaktala 2012, 179). Sáttmálinn sem samþykktur var af Allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna (e. UN General Assembly) var töluvert frábrugðinn því sem 

aðalritarinn hafði sett saman með aðstoð frá Raphael Lemkin, Vespasian Pella og 

Henri Donnedieu de Vabres. Upphaflega var þjóðarmorði skipt upp í þrjá flokka 

líkamlegt, líffræðilegt og menningarlegt þjóðarmorð en á endanum var aðeins 

líkamlegt og líffræðilegt eftir. Menningarlegt þjóðarmorð var fjarlægt úr textanum en 

þó var gerð ein undantekning á menningarlegu þjóðarmorði en það var að flutningur á 

börnum með valdi frá einum hópi til annars skyldi vera refsivert samkvæmt 

sáttmálanum (Schabas 2008, 2). Einnig er hægt að benda á að sáttmálinn skilgreinir 

ekki hver gerandinn er eins og Lemkin gerði upphaflega. En eins og áður hefur komið 

fram þá lagði Lemkin upp með að þjóðarmorð væru samhæfð áætlun ríkisstjórnar 

(Straus 2001, 361). Um leið og ríkið er orðinn þáttakandi í þjóðarmorðum verða 

þjóðarmorðin stofnanavædd í þeim skilningi að herferð sem er farinn af ríkinu felur í 

sér hugmyndafræði, lög og stofnanir. Kerfisbundin útrýming krefst skipulags og 

mikils magns aðfanga og þess vegna mun hún líklegast koma frá ríkisvaldinu (Straus 

2001, 365).  

Sáttmálinn eins og hann var samþykktur árið 1948 er settur niður í nítján greinum, 

fyrstu tvær greinar sáttmálans marka þá vídd sem skilgreinir þjóðarmorð. Í fyrstu 

grein sáttmálans segir að þjóðarmorð hvort sem það er framið á friðartímum eða í 

stríði sé glæpur samkvæmt alþjóðalögum og skuli því nota þau til að koma í veg fyrir 

þjóðarmorð og refsa fyrir þau sem slík. Sáttmálinn skilgreinir þjóðarmorð í annarri 

grein þar sem þjóðarmorð eru sögð vera verknaður framinn með því markmiði að 

tortíma þjóðum, þjóðernishópum, kynþáttum eða trúarhópum. Aðferðirnar við 

þjóðarmorð eru með eftirfarandi hætti ; Að myrða meðlimi í hópum, valda meðlimum 

hóps alvarlegu líkamstjóni og eða andlegum skaða, með því að skapa lífsskilyrði af 

ásettu ráði sem ætlað er að eyðileggja líkamlega (e.physical) tilvist hópsins að öllu 

leyti eða að hluta til, þegar aðgerðum er beitt til þess að koma í veg fyrir fæðingar hjá 

hópum og þegar börn eru færð frá einum hóps til annars með valdi (The UN General 
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Assembly 1948, 174). Þennan texta sem er að finna í annarri grein Sáttmálans hefur 

takmarkað þjóðarmorð við líkamlega útrýmingu en engu að síður leggur hann áherslu 

á menningarlegt tap mannkynsins (Lippmann 2002, 177).  

Eins og með mörg önnur hugtök að þá hafa átt sér stað töluverðar deilur um það 

hvað skuli standa á bakvið hugtakið og hversu vítt eða þröngt það skuli túlkað (Straus 

2001, 361). Þeir sem telja að hugtakið sé skilgreint of þröngt hafa bent á mikilvægi 

þess að endurheimta þátt félagslegrar eyðileggingar í þjóðarmorðum. Ein helsta 

gagnrýni þessa hóps hefur verið að lögð hefur verið áhersla á hina líkamlegu eyðingu 

á hópum. Þetta er gert með því að benda á þá staðreynd að í helförinni hafi það verið 

tilraunir til félagslegrar afmáunnar sem á endanum leiddu til líkamlegrar útrýmingar á 

gyðingum en ekki fjöldamorð sem leiddu til félagslegrar útrýmingar (Manaktala 2012, 

180). Gagnrýni á hve þjóðarmorð eru skilgreind þröngt er ekki einungis spurning um 

það að líkamleg útrýming sé það sem skilgreinir hugtakið. Það sem hefur verið bent 

hvað mest á er hvernig félagslegir og pólitískir hópar voru ekki teknir með inn í 

skilgreininguna. Hérna má helst nefna þá pólitísku hópa sem teknir voru út úr 

sáttmálanum þegar hann var saminn (Manaktala 2012, 181). Það er að vísu hægt að 

kenna Sovétríkjunum sálugu um það í það minnsta að hluta til að pólitískir hópar yrðu 

ekki teknir með sem fórnarlömb þjóðarmorða (Straus 2001, 362). Pieter Drost hefur 

bent á að þetta væri augljós smuga sem ríkisstjórnir ættu eftir að nýta sér (Manaktala 

2012, 181).  

Sáttmálinn hefur ekki einungis verið gagnrýndur fyrir það að skilgreina 

þjóðarmorð of þröngt því sumir fræðimenn vilja líta svo á að sáttmálinn skilgreini 

þjóðarmorð of vítt. En í því tilviki er bent á að í sáttmálanum segir að herferð með því 

markmiði að valda hluta hóps sem alvarlegustum líkamlegum og/eða andlegum skaða 

teljist vera þjóðarmorð, sé einfaldlega of víð skilgreining þar sem þetta myndi taka inn 

alltof mörg tilfelli (Straus 2001, 362). Áherslan sem lögð var á í sáttmálanum að það 

sanna ásetning gerandans hefur sjálfsagt verið hvað mest gagnrýnd af fræðimönnum. 

Gangrýninni sem hefur verið varpað á ásetning gerandans í skilgreiningunni á 

þjóðarmorði hefur verið sú að það getur reynst erfitt að sanna ásetning hans 

(Manaktala 2012, 182). Þegar talað er um ásetning gerandans í þjóðarmorði getur það 

framkallað nokkrar spurningar og þá aðallega hvort um sé að ræða að útrýming 

hópsins sé aðalmarkmið herferðarinnar eða er það almenn hönnun á því ofbeldi sem 

notað er í herferðinni. Það er hægt að setja þetta niður í tvennu lagi. Í fyrsta lagi, þegar 
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rætt er um ásetning er yfirleitt verið að tala um einstaklinga og það sem býr að baki 

þeirra hugsun. Ásetningur lýsir ekki gjörðum ríkisstjórna eða ríkja. Seinni punkturinn 

er sá að það getur reynst erfitt að sanna tilvist ásetnings þar sem engin sönnun á 

hugsun er til staðar (Straus 2001, 364). Ein ástæðan sem er gefin fyrir því að notast 

ekki við ásetning þegar þjóðarmorð eru skilgreind, er sú að talið er að sú nálgun leiði 

til vanrækslu á því ferli eyðingar sem virðist vera svo eðlileg fyrir þeim einstaklingum 

sem taka þátt í henni á einhverju stigi. Þeir sjá ef til vill enga þörf fyrir því að taka 

siðferðislega ákvörðun eða velta fyrir sér afleiðingum aðgerða sinna.  En það er ekkert 

sérlega sannfærandi að gefa það í skyn að einstaklingar séu viljalaust verkfæri þegar 

kemur að því að taka þátt í þjóðarmorðum eða koma í veg fyrir þau (Manaktala 2012, 

182). Það er hægt að spila þann leik að fara í djúptúlkanir á hugtökum eins og 

ásetningi sem getur vissulega leitt okkur út á hálan ís. Israel Charny er einn af þeim 

sem hefur hafnað því að notast við ásetning við skilgreininguna á þjóðarmorði en 

hann gerir það á siðferðislegum nótum. Hann lítur svo á að það eigi ekki að útiloka 

fólk frá því að ná fram réttlæti bara vegna þess að það passi ekki inn í formið sem sett 

hefur verið fyrir þjóðarmorð (Manaktala 2012, 182).  

Það er einn annar vinkill á þessa umræðu hvað varða ásetning, en til eru fræðimenn 

sem vilja líta svo á að þjóðarmorð sé ekki ásetningur eða áætlun sem ríkisstjórnir 

leggja upp með í upphafi heldur er þetta eitthvað sem þróast skref fyrir skref. Mann 

og Bauman hafa sett fram svipaðar röksemdafærslur þess efnis að þjóðarmorð eða 

manndrápshreinsun (e.murderous cleansing) eins og Mann vill kalla þau séu ekki 

upphafleg ætlun þeirra sem eiga í hlut. Heldur þróast þjóðarmorðin jafnt og þétt sem 

stigvaxandi og ófrávíkjanleg afleiðing af stefnu sem gerendurnir setja (Manaktala 

2012, 184). Til að undirstrika þetta að þá hafa nýlegar uppgötvanir í rannsóknum á 

þjóðarmorðum leitt það í ljós að þjóðarmorð eru sjaldnast það sem leiðtogar leggja 

upp með. Heldur séu þetta ákvarðanir sem eru svar við fyrrum mistökum, atburðum 

og hugsanlegum atburðum, ekki síst vegna aðgerða andstæðingsins sem leiðir 

leiðtogana út í þjóðarmorð (Straus 2012, 550). 

Þegar orð eins og ásetningur sem vissulega hefur fleiri en eina merkingu er notað 

til að skilgreina það sem þjóðarmorð grundvallast á getur það valdið því eins og fram 

hefur komið að erfitt gæti reynst að sanna þau. Ennfremur getur það gerst að 

þjóðarmorð eigi sér stað á tilteknum tíma þó svo því hafi ekki verið lýst yfir að 

ákveðnum hópi eigi að eyða. Þess vegna hefur verið bent á það að hugtakinu sem 
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ætlað er að skilgreina þjóðarmorð komi sterklega til greina í þeim skilningi þegar 

skipulögð hefur verið útrýming á hópi (Straus 2001, 364), en ekki útrýming á hópi 

með ásetningi eins og segir í Sáttmálanum (The UN General Assembly 1948, 174). 

Skipulagið gefur því til kynna að útrýming sé markmið drápsherferða sem beinist að 

almennum borgurum. Þessi nálgun beinir spjótunum frekar að ríkisstjórnum og 

stofnunum frekar en að einstaklingnum. Hér er aftur verið að leggja áherslu á það að 

þegar rannsóknarspurningu er velt fram að það þurfi ekki að sýna fram á fyrirætlun 

heldur ætti að spyrja að því hvort útrýmingin hafi verið skipulögð, samhæfð, 

kerfisbundin og hvort hún hafi verið framkvæmd (Straus 2001, 364-365). 

Þó svo að gagnrýnin sé töluverð á skilgreiningu sáttmálans á þjóðarmorði þá eru 

flestir fræðimenn sammála um það að sáttmálinn sé hentugur fyrir frekari þverfaglega 

greiningu og notkun. Einnig er sáttmálinn hin lagalega viðurkennda skilgreining á 

hugtakinu (Manaktala 2012, 181).  

1.3 Þjóðernishreinsanir 

Í sögulegu samhengi eru þjóðernishreinsanir hvorki einsdæmi né óvenjulegur 

atburður. Flutningur og brottrekstur á fólki hefur átt sér stað oftar en einu sinni í 

sögunni og mun oftar en flestir vilja viðurkenna. Þetta fer aftur á móti allt eftir því 

hvernig hugtakið er skilgreint og hverjir það eru sem falla undir hvern þjóðernishóp 

fyrir sig. Því í sínu víðasta samhengi má líta á þjóðernishreinsun sem brottvísun á 

óæskilegum íbúum tiltekins landssvæðis vegna trúar, þjóðernis, stjórnmálaskoðana 

eða jafnvel af hugmyndfræðilegum og hernaðarlegum ástæðum þess ríkis sem vill 

losna við þennan tiltekna fólks fjölda af landsvæðinu (Bell-Fialkoff 1993, 110). Það 

væri hægt að fara langt aftur í tímann og finna fjöldamörg dæmi sem myndu sýna 

einkenni þjóðernishreinsana. Sem dæmi væri því hægt að fara aftur í miðaldir og 

nefna þær herferðir sem snérust um trúarlegan hreinleika þar sem minnihlutahópar 

eins og trúlausir og heiðingjar voru skotmörk hreinsana (Bell-Fialkoff 1993, 111). 

Herferðir sem miðast af þjóðernishreinsunum hafa aukist á síðari hluta nítjándu og 

tuttugustu aldar. Það er hægt að segja að hreinsanir hafa tekið á sig nýja mynd frá því 

sem þekktist á miðöldum með til komu nýrra hugmyndafræða. Með nútímavæðingu 

samfélaga og með veraldleikann að vopni fóru hreinsanir að taka sér bólfestu inn í 

hugmyndafræði fasismans og kommúnismans (Bell-Fialkoff 1993, 110-111).  

Sem hugtak á þjóðernishreinsun sér ekki langa sögu en það fór ekki að bera á því í 

almennri umræðu fyrir en um og upp úr árinu 1990 þegar bera fór á aðskilnaði á milli 
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þjóðernishópa í fyrrum Júgóslavíu. Hugtakið eins og við þekkjum það í dag kemur 

upp úr serbnesku (s.etnicko ciscenje) og er í sjálfu sér beint þýtt yfir í 

þjóðernishreinsun (e. ethnic cleansing)  (Conversi 2006, 320). Hin almenna notkun á 

þessu hugtaki verður áberandi árið 1992 í upphafi stríðsins í Bosníu. Þetta hugtak átti 

að lýsa árásum Serba á Bosníu-múslíma, þessar árásir áttu að reka Bosníu-múslíma 

frá þeirra heimilum og þar með rýma fyrir Serbum. Þetta serbneska hugtak var aftur á 

móti upphaflega lýsing Serba á hvernig komið var fram við Serba í Kósóvó af 

Kósóvó-albönum í upphafi níunda áratugsinnis. Þjóðernishreinsanir áttu svo eftir að 

lýsa voðaverkunum sem Króatar, Serbar og Bosníu-múslímar frömdu gegn hvorum 

öðrum í fyrrum Júgóslavíu (Naimark 2001b, 2-3). Þó svo að hugtakið skilgreini sig 

sjálft á frekar einfaldan hátt sem hreinsun á þjóðerninu að þá getur það jafnan flækst 

vegna þess hversu vítt það er. Þjóðernishreinsun getur verið notuð yfir þaulhugsaða 

kúgun sem leiðir til fólksflutninga yfir í að vera skipulagt ofbeldi og þjóðarmorð. 

Hreinsunin getur verið á mörgum stigum samfélagsins ekki bara á skilgreindum 

þjóðernishópum innan ríkisins. Hægt er að skipta þjóðfélagshópunum upp eftir 

þjóðerni, stétt eða trú. En þá er aftur á móti hægt að líta á þjóðernishreinsun sem 

hreinsun á þjóðerninu með það markmið að losa þjóðernið við þau óæskilegu einkenni 

sem eru til staðar eða þá ríkið af tilteknum þjóðernishópum. Litið er á þessi óæskilegu 

einkenni sem óvin gagnvart þjóðinni. Þetta eru minnihlutahópar sem eru raunverulegir 

eða jafnvel ímyndaðir, það er litið á þá sem mengun og jafnvel sem krabbamein sem 

hrjáir þjóðina sem þurfi að losna við (Bell-Fialkoff 1999b, 1-2).  

Eins og sést þá getur hugtakið reynst vera flókið og mjög umdeilt og má því benda 

á að ekki hefur náðst að staðfesta það sem lagalegt hugtak sem myndi setja það á 

sama stall og þjóðarmorð (Ferdinandusse 2004, 1042-1043). En eitt af því sem tekið 

var úr sáttmálanum um varnir og refsingum fyrir þjóðarmorð var viðauki við aðra 

grein sem leitaðist eftir því að bæta við sjötta refsiverða verknaðinum við fyrrnefnda 

grein. Sá viðauki hefði gert það mögulegt að ákæra fyrir að þvinga fólk til að flýja 

heimili sín til þess að forðast illa meðferð eins og þjóðarmorð (Schabas 2008, 2). Þó 

svo að engin ein lagaleg skilgreining á þjóðernishreinsunum hafi verið sett fram eins 

og hefur verið gert með hugtök eins og þjóðarmorð (The UN General Assembly 1948, 

174), þá hafa verið settar fram skilgreiningar af alþjóða glæpadómstólnum (e. 

International criminal court of justice) á glæpum gegn mannkyni og stríðsglæpum 

sem meðal annars þjóna tilgangi til hreinsunar á þjóðerni (International Criminal 
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Court 2011, 5-43). Þessar skilgreiningar sem alþjóða glæpadómstóllinn hefur sett 

fram á glæpum gegn mannkyni og á stríðsglæpum er það sem kemst næst því að gefa 

þjóðernishreinsun lagalega túlkun líkt og að sáttmálinn um varnir og refsingu fyrir 

þjóðarmorð gefur þjóðarmorðum lagalega túlkun . Það er hægt að líta á þær 

hugmyndir sem settar hafa verið fram á hugtakinu og lýsingu á því hvert markmið 

þjóðernishreinsana er. Andrew Bell-Fialkoff hefur valið að nota hugtakið 

íbúahreinsun (e. population cleansing) frekar en þjóðernishreinsun vegna þess að 

hreinsun getur átt við mun fleira en þjóðerni hverju sinni (Bell-Fialkoff 1999b, 1). 

Íbúahreinsun er hægt að lýsa sem skipulögðum brottrekstri óæskilegra íbúa á 

meðvitaðan hátt sem aðgreina sig með einum eða öðrum hætti svo sem þjóðerni, trú, 

kynþætti, stétt eða kynhneigð frá örðum íbúum svæðisins. Hann nefnir einnig að 

hreinsun á íbúum getur verið frá því að vera sjálfviljugur flutningur undan þrýstingi 

allt að því að vera þjóðarmorð (Bell-Fialkoff 1999b, 3). Norman M. Naimark kýs 

aftur á móti að nota hugtakið þjóðernishreinsun (e. ethnic cleansing). Naimark lítur 

svo á að ásetningur þjóðernishreinsanna sé að fjarlægja þjóðernishópa, trúarhópa og 

oft öll ummerki um þá af tilteknu landsvæði og á endanum eigna sér þau landsvæði. 

Rétt eins og Bell-Fialkoff heldur fram að þá er þjóðernishreinsun á vægari enda 

öfganna líkari þvinguðum brotflutningum þar sem hugmyndin er sú að fá fólk til að 

flytja með lögboði. Á hinum ofbeldisfyllri enda öfganna getur orðið ruglingur á 

þjóðarmorðum og þjóðernishreinsunum en oftast er hægt að greina á milli þeirra með 

hinum endanlega ásetningi þeirra. Skilin geta oft verið mjög óskýr þar sem 

þjóðarmorð eru framin til að losa landsvæði við ákveðinn hóp af fólki, það þýðir ekki 

að þjóðernishreinsun sé þjóðarmorð. En þetta flækir þetta þó samt því að þvingaðir 

brottflutningar eru sjaldan framkvæmdir án ofbeldis og þá oft grimmdarlegs ofbeldis 

eins og fjöldamorða (Naimark 2001b, 2-4). Michael Mann hefur svipaða nálgun á 

þjóðernishreinsanir og Naimark og Bell-Fialkoff . Það er að segja að 

þjóðernishreinsanir snúist um það að losa ríki eða ákveðin landsvæði við óæskilega 

íbúa og eigna sér svo það land fyrir hinn ráðandi þjóðernismeirihluta (Mann 2005, 

11). En það sem skilur Mann frá Naimark og Bell-Fialkoff er að Mann horfir á 

þjóðernishreinsanir í víðara samhengi en þeir báðir gera. Allt frá að aðlagast 

samfélaginu af fúsum og frjálsum vilja eins og með því að yfirgefa ákveðin einkenni 

sín, þar á meðal að taka upp nýtt tungumál. Hérna má sega að um sé að ræða annan 

öfga þjóðernishreinsana sem fara yfir í þjóðarmorð. Mann lítur frekar á þjóðarmorð 

sem leið til þjóðernishreinsana heldur en tvo óskilda verknaði. Mann setur þjóðarmorð 
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í hóp sem hann skilgreinir sem blóðþyrsta og fantalega hreinsun (e. Murderous 

cleansing) (Mann 2005, 12).  

Þjóðernishyggjan er nýtt til að skilja hvort hugtakið fyrir sig þ.e 

þjóðernishreinsanir og þjóðarmorð. Að skilja Þjóðernishyggju þegar talað er um þessi 

tvö hugtök er mikilvægt þar sem hún aðskilur gerendur frá þeim óæskilegu sem á að 

hreinsa í burtu af landsvæðinu eða útrýma þeim. Þjóðernishyggjan er það sem 

skilgreinir þjóðernið. Það má þó ekki gera ráð fyrir því að þjóðarmorð og 

þjóðernishreinsanir séu ófrávíkjanleg afleiðing þjóðernishyggjunnar.  

Næsti kefli mun varpa ljósi á þá hugmyndafræði sem skilgreinir þjóðerni.         

 

2. Hugmyndafræði 

Það er eflaust fátt sem hefur einkennt tuttugustu öldina jafn mikið og 

hugmyndafræði og hefur tuttugasta öldin hefur oft verið nefnd öld 

hugmyndafræðinnar. Hugmyndafræði eins og sósíalismi, frjálshyggja og kommúnismi 

hafa náð almennri útbreiðslu meðal almennings en hafa samtímis verið skilyrtar af 

sögum þjóða í þeim samfélögum þar sem hugmyndfræðin hefur verið nýtt. Þetta er 

sjálfsagt hvergi eins sýnilegt og í baráttunni á milli þjóðernishyggjunnar og 

kommúnisma Sú hugmyndafræði sem hefur reynst vera áhrifamest án þess að fólk 

geri sér grein fyrir því er þjóðernishyggjan (e. Nationalism) og í sanni má segja að 

þjóðernishyggjan hafi skákað hinum þrem fyrrnefndu. Áhrif þjóðernishyggjunnar má 

að einhverju leyti sjá í aukningu frjálsra ríkja á tuttugustu öldinni en aldrei í sögunni 

hefur fjöldi sjálfstæðra ríkja risið jafn fljótt og gerðist eftir síðari heimsstyrjöldina, þá 

hefur sigur lögmálsins um sjálfsákvörðunarrétt þjóða einnig verið algjör. (Bogdanor 

1982, 284). Þjóðernishyggja er fyrst og fremst pólitísk frumsetning sem lítur svo á að 

hið pólitíska og hið þjóðlega skuli vera í samræmi við hvort annað. Þjóðernishyggja er 

kenning um pólitískt lögmæti sem fer fram á að þjóðernismörk skuli ekki ganga þvert 

á pólitísk mörk og að þjóðernismörkin eigi heldur ekki að aðskilja valdhafana frá 

restinni af þjóðinni (Gellner 2006, 1). Þjóðernishyggjan er venjulega notuð til þess að 

útskýra þær hreyfingar sem sækjast eftir því að láta ríkjamörk samræmast 

sjálfskipuðum þjóðum eða þeim kennisetningum sem veita þjóðarhagsmunum forgang 

án þess að taka tillit til annarra þátta samfélagsins. Það er að segja að þjóðernishyggja 

hefur ekki sterkari tengingu við tiltekna pólitíska hugmyndafræði fram yfir aðra. 
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Heldur hefur hún ákveðin gildi sem samræmast þeirri hugmyndafræði svo sem innra 

frelsi þjóðarinnar og frelsi þjóðarinnar frá öllu utanaðkomandi valdi (Benner 2013, 

36).  

 

2.1 Þjóðernishyggja 

Eitt af því sem mikilvægt er að skoða þegar talað erum þjóðernishyggju er 

þjóðernisvitund (e. National Consciousness) það er að segja meðvitund fólks um sitt 

eigið þjóðerni. Fræðimenn á borð við Ernst Gellner og Eric Hobsbawm hafa haldið 

því fram að þjóðernisvitund sé nítjándu aldar fyrirbæri og hafi í raun og veru verið 

ómöguleg fyrir daga frönsku byltingarinnar og iðnbyltingarinnar. Ein rökin sem sett 

hafa verið fram eru tungumálamunurinn á milli yfirstéttarinnar í Evrópu sem tilheyrði 

stærra samfélagi innan Evrópu þá aðallega vestur Evrópu og þeirra smábænda sem 

bjuggu til sveita og smárra bæjarkjarna. Tungumálin hjá þessum tveim hópum 

endurspegluðu og hvöttu til ákveðinnar sameiginlegrar meðvitundar meðal þessara 

hópa.Yfirstéttin talaði yfirleitt erlent tungumál með sínu eigin á meðan bændur og 

lágstéttarfólk talaði einungis sitt eigið tungumál. Ennfremur var það afar sjaldgæft af 

stjórnvöldum fyrir árið 1789 að tengja sig við það tungumál sem talað var af 

almenningi en vissulega eru til undantekningar á þessu (Burke 2013, 21-22).  Rökin 

sem Gellner og Hobsbawm settu fram fyrir vöntun á þjóðartungu hafa ekki fengið að 

standa án gagnrýni. Ein helsta gagnrýnin er að þróun þjóðtungunnar hafi átt sér stað 

mun fyrr en upp úr átjándu og nítjándu öld og hafa fræðimenn bent á þýðingar 

trúarrita allt frá fimmtándu öld sem dæmi um þróun þjóðtungna og þá þeirrar 

þjóðernisvitundar sem varð til í kjölfarið. Það sem fylgir þessari þróun er hugmyndin 

um hina útvöldu þjóð guðs sem átti að hluta til upprunna sinn í þýðingum á trúarritum 

eins og biblíunni yfir á þjóðtungur. Þessari hugmynd var flett saman við margar 

þjóðsagnir og goðsagnir þar sem jákvæðnar ímyndir einskorðuðust við hina útvöldu 

þjóð á meðan neikvæðar ímyndir áttu við um „hina“ óvini og trúvillinga (Burke 2013, 

26-27). Það má segja að tungumál, trú og goðsagnir hafi átt mikinn þátt í því að 

mynda þjóðernisvitund í Evrópu á fimmtándu og sextándu öld sem heldur svo áfram 

að þróast allt fram á tuttugustu öld. Hvenær þjóðarvitundin sprettur fram er ekki 

lykilatriðið hér eða þá hvort að hún hafi verið til staðar í Evrópu á miðöldum eða í 

nútímanum heldur hversu umfangsmeiri hún hefur orðið í daglegu lífi á undanförnum 

öldum og hvernig hún hefur tekið sér dýpri bólfestu í daglegu lífi manna (Burke 2013, 
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33). Gellner og fleiri fræðimenn einskorðuðu sig ekki einungis við skort á þjóðtungu 

sem rök fyrir því að þjóðernisvitund hafi ekki verið til staðar fyrir en um og upp úr 18. 

öld. Hugmyndir Gellner um þjóðernishyggju tengja sig klassískri nálgun á 

þjóðernishyggju sem oft er nefnd módernismi, sá kenningarskóli telur tilurð þjóða 

tengjast nútímavæðingu samfélaga og þeirri samfélagslegu umbreytingu sem átti sér 

stað í iðnbyltingunni. Kenningarskólinn sem talar gegn módernismanum er oftast 

kenndur við ethnískar rætur þjóða, ethnísk þjóðernishyggja (e.ethnic nationalism). 

Einn helsti talsmaður þeirrar kenningar er Anthony Smith. Smith viðurkennir þó að 

þjóðir séu nútíma fyrirbæri séu þær byggðar á menningu sem varð til fyrir hin 

nútímasamfélögin sem þróuðust um og eftir iðnaðarbyltinguna (Day og Thompson 

2004, 9-10). 

 

2.2 Klassísk nálgun 

Sá hópur sem kallaður er módernistar lítur svo á að þjóðernishyggja, þjóðríki og 

þjóðir séu fyrst og fremst afurðir nútímalegrar sögulegrar þróunar. Það eru töluverðar 

deilur um það innan þeirra sem aðhyllast módernisma hvernig og hvenær þetta á sér 

stað. Gellner er sá fræðimaður sem hefur haft mestu áhrifin á þetta sjónarhorn og sagt 

er að nútíma rannsóknir á þjóðernishyggju hafi byrjað með hans verkum (Day og 

Thompson 2004, 41-42). Gellner lítur svo á að þjóðernishyggja prediki og verndi 

samfelldni sem á ótvíræðum og djúpstæðum umskiptum í mannkynssögunni að 

þakka. Þessi umskipti sem hér um ræðir eru stökkið frá landbúnaðarsamfélögum fyrri 

alda og yfir í hið iðnvædda samfélag. Hans skoðun er sú að þjóðernishyggja og 

þjóðríkið sjálft mynduðust í sameiningu á þessu tímabili umskiptanna. Ástæðan sem 

hann gefur fyrir þessu er að á því tímabili sem samfélagið var háð landbúnaði hafi 

menningarlegur munur aðalsins og bændasamfélagsins ekki skipt miklu máli þar sem 

þessir tveir hópar hafi ekki átt í miklum samskiptum við hvorn annan. Þetta hafi leitt 

af sér mjög sterkan félagslegan grunn sem gerir menningarlegan mun meðlima 

samfélagsins smávægilegan. Tilurð nútíma samfélaga brýtur niður þessa félagslegu 

uppbyggingu og gerir muninn á líkum og ólíkum menningum mikilvægari, því má 

segja að iðnvæðing hafi haft jöfnunar áhrif og gert alla meðlimi samfélagsins líkari 

hvorum öðrum (Day og Thompson 2004, 44-45). Fyrir einstaklinginn táknar 

þjóðernishyggjan tilfinninguna að tilheyra samfélagi en Gellner talar um það hvernig 

fólk fór að elska menningu sína þar sem það sá að hún væri grundvöllurinn fyrir 
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velferð þeirra og þeirra efnahagslegu tilveru. Ákveðinn einhugur verður til staðar á 

milli þeirra sem eru menningarlega líkir og ákveðin tilvitund um þá sem eru 

menningarlega ólíkir og er þetta eitt af því sem er einkennandi fyrir 

iðnaðarsamfélagið. Hér má ekki gleyma hvað tungumálið spilar stórt hlutverk sem 

aðal miðill á sameiginlegum venjum og skilningi, þetta gerir það líka að verkum að 

yfirstéttin og aðallin getur ekki talað annað tungumál en hinn venjulegi einstaklingur. 

Þar sem menningarlegur munur ríkir ekki innan samfélagsins verður fólki kunnugt um 

þjóðerni sitt og meðvitað um hversu frábrugðið það er þeim sem það getur ekki átt 

samskipti við (Day og Thompson 2004, 47).  

Gellner setur upp nokkrar tengingar á milli þjóðríkisins og þjóðernishyggju sem 

eru settar upp út frá hagnýtu sambandi á milli þarfarinnar á nútíma efnahagskerfi með 

vinnuafli sem getur gengið í störf hvers annars og mynduninni á því að 

einkennisklæða menningu. Þetta gerir fólk meðvitað um þeirra sameiginlegu stöðu og 

sérkennið hvetur til tilfinningasemi, dyggðar og ástar til þjóðarinnar. En Gellner sagði 

einmitt að þjóðernishyggja gerði þjóðir ekki meðvitaðar um þjóðerni sitt heldur býr 

hún til það sem var ekki til staðar fyrir. Hér spilar ríkið stórt hlutverk í að verja 

upprennandi þjóðmenningu og útvega menntakerfi sem viðheldur henni (Day og 

Thompson 2004, 48). Í augum módernista er aðdráttarafl þjóðernishyggjunnar 

rótgróið í öflunum sem gera þjóðir að veruleika. Gellner orðaði það á þann veg að 

menningin sem er sköpuð af miðstýrðu menntakerfi gerir fólki kleift að taka þátt í 

hinu efnahagslega og félagslega lífi í því þjóðfélagi sem það býr  í. Fyrir Gellner eru 

menn ekki þjóðernissinnar út frá viðkvæmum tilfinningum og tilfinningasemi heldur 

fyrst og fremst vegna hlutlægrar og hagnýtrar nauðsynjar (Day og Thompson 2004, 

11). Eins og sést þá gefur módernismi lítið fyrir þá tilfinningalegu þætti sem margir 

aðrir skólar telja mikilvæga fyrir þjóðarmyndanir og hefur sætt einna helst gagnrýni 

fyrir það og ekki síst fyrir að vera óþarflega akademískur   (Day og Thompson 2004, 

61). 

Einn helsti kennismiður þjóðernishyggju innan klassískrar nálgunar sem aðhyllist 

að þjóðir eigi sér þjóðernislegar rætur er Anthony D. Smith. Smith vill þó sjálfur líta á 

sig sem þjóðlegan táknhyggjusinna (e.ethno-symbolist) en honum hefur einnig verið 

lýst sem sögulegum menningarsinna (e. historical-culturalist) (Day og Thompson 

2004, 9). Smith lítur svo á að flestar þjóðir þar með talið þær fyrstu hafi verið byggðar 

á tilfinningarlegum þjóðernisböndum og vinsælli þjóðernishefð sem höfðu þær 
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menningarlegu auðlyndir tiltækar til þess að mynda þjóð. Hann er aftur á móti alfarið 

á móti því að þjóðir eigi sér samfellda sögu úr fornsögunni. Ástæðan sem hann gefur 

fyrir því er að þessi fyrri þjóðernissamfélög höfðu sjaldnast þessa þjóðlegu menningu 

sem nútímaþjóðir hafa. Smith er sammála módernistum að því leiti að hann lítur á 

þjóðir sem nútíma fyrirbæri þar sem þær eigi pólitískum og efnahagslegum umbótum 

fyrir að þakka en það hafi þó ekki haft úrslitaáhrifin. Smith vill þó ekki líta svo á að 

þjóðir hafi einfaldlega verið fundnar upp í nútímanum eins og módernistar þar á 

meðal Gellner ýja að (Day og Thompson 2004, 64-66). Aðdráttaraflið fyrir þá sem 

aðhyllast ethníska þjóðernishyggju er að þjóðernishyggjan sækir í það sem er fólki 

kunnugt og kært. Það getur komið fyrir að minna þurfi íbúana á þeirra sögulega 

einkenni á tímum óvissunnar í efnahagsmálum eða í pólitískum óstöðuleika en á 

endanum mun fólk leita huggunar og innblásturs í þessi þjóðernisbönd sem þau hafa 

gert svo oft áður (Day og Thompson 2004, 10). Í skilgreiningu sinni á  

þjóðernishyggju leggur Smith áherslu á það sem hann kallar ethnie og á þessu ethnie 

byggja nútíma þjóðir þjóðerni sitt. Þetta sem hann kallar ethnie er skilgreint sem 

tiltekinn hópur fólks sem deilir sömu goðsögnum um forfeður, sögu, menningu og 

hafa tengingu við sama landsvæði og finna fyrir samstöðu. Þetta einkenni má svo 

finna í gegnum söguna í mismunandi samfélögum en í sumum tilfellum má segja að 

valdameiri samfélög hafi dregið í sig önnur ethnie vegna stríðsátaka eða vegna 

breytinga á trúrækni þjóðflokka. Það kemur þó til þess að einstök ethnie lifi af í 

gegnum tíðina, Smith telur helstu ástæðuna vera að þjóðflokkar telja sig vera hina 

útvöldu þjóð. Þau ethnie sem hafa þannig goðsagnir eiga það til að vera ónæmari fyrir 

sundrung og rofi yfir tímann. Hér getur tungumálið spilað stórt hlutverk í því að 

mynda málvísindalega samfellu af þeim minningum sem tengja nútímaþjóðina við 

mikilvæg augnablik þjóðarinnar í sögunni. Það má því segja að hið skrifaða orð  sé í 

sjálfu sér sönnun á sögu þjóðernismenningar þjóða (Day og Thompson 2004, 65-66). 

Smith lítur svo á að seigla goðsagna og minninga sé þýðingarmikil fyrir 

vinsældarvæðingu þjóðernishyggjunnar í nútímanum, með því að fræða þjóðina um 

gullaldarárin og þörfina fyrir því að vernda þjóðina og móðurjörðina á meðan hún 

hjálpar til við að ala upp sameiginleg einkenni og virðingu meðal þjóðarinnar. Smith 

leggur áherslu á það að það eru þessar goðsagnir og minningar sem tengjast hinu 

ráðandi ethnie sem sé mikilvægt fyrir möguleika ríkisins á því að breiða út vald sitt 

yfir íbúum í sínu lögsagnarumdæmi (Day og Thompson 2004, 66 og 68). Þó svo að 

Smith hafi náð að ögra drottnun skoðunar módernista á þjóðernishyggju þá hefur hann 
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aftur á móti aldrei á fullnægjandi hátt svarað því hvernig og af hverju sundraðir 

þjóðernishópar urðu að heilstæðri þjóð (Lawrence 2013, 723).   

Það má því segja að þjóðernishyggjan sé eitt af þeim einkennum sem sé 

ófrávíkjanlegt hvort sem talað er um þjóðarmorð eða þjóðernishreinsanir. 

Þjóðernishyggjuna nota gerendur bæði þjóðarmorða og þjóðernishreinsana til að 

skilgreina þá sem þeir ýmist telji að geti óhreinkað þjóðernið eða ógnað hreinleika 

þess eða tilveru. Þjóðarmorð, þjóðernishreinsanir og þjóðernishyggja áttu 

ófrávíkjanlegt samband í þeim tilfellum sem tekin verða fyrir í næsta kafla.  

3. Þjóðarmorð og þjóðernishreinsanir í Evrópu á 
tuttugustu öld 

Tilvikin tvö sem verða skoðuð í þessari ritgerð eru þjóðernishreinsanir og 

fjöldamorð nasista í síðari heimsstyrjöldinni og þær þjóðernishreinsanirnar sem áttu 

sér stað í borgarastríðinu í Júgóslavíu frá 1991 til 1995. Við fyrstu sýn virðast þessi 

tvö dæmi vera svo frábrugðin að samanburður virðist nær ómögulegur. Aðfarir nasista 

í síðari heimstyrjöldinni sem oftast hafa verið kenndar við helförina hafa að jafnaði 

verið notaðar sem staðall þegar talað er um þjóðarmorð og þjóðernishreinsanir, þá 

aðallega vegna þess hversu fjöldamorðin voru stofnanavædd og vel skipulögð. 

Júgóslavíustríðið sem stóð frá 1991-1995 átti eftir að vekja upp hrylling Síðari 

heimstyrjaldarinnar í Evrópu og sýna enn á ný hina myrku hlið þjóðernishyggjunnar.  

Þau  dæmi sem skoðuð verða hér á eftir lýsa  þjóðernishreinsunum og 

þjóðarmorðum sem áttu sér stað í Evrópu á tuttugustu öld. 

3.1 Þriðja-ríkið og leiðin að róttækri þjóðernishyggju 

Þriðja-ríkið er oft kennt við Þýskaland nasismans, að mörgu leyti var það hamrað 

saman úr molum þýska keisaraveldisins eftir fyrri heimsstyrjöldina og vonleysi 

kreppunnar miklu. Eitt er víst að Þriðja-ríkið er sköpunarverk Adolfs Hitlers og þýska 

nasistaflokksins. Þegar talað er um upphaf Þriðja-ríkisins er einfaldast að líta á að 

upphaf þess hafi verið kosningasigur Hitlers árið 1932. Það var þá sem Kurt von 

Schleicher einn helsti ráðgjafi Hindenburg sem var þáverandi forseti Þýskalands 

sannfærðist um að Hitler skyldi verða krýndur næsti kanslari Þýskalands. Eitt af því 

sem Schleicher vonaðist eftir var að geta beitt SA skæruliðasveit nasistaflokksins 

gegn marxistum í þeirri von að forða mætti átökum á milli hersins og marxistanna 

(Gellately 2007, 211). Síðustu fjögur ár valdatíðar sem stóð í samfellt 12 ár kostaði 
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ríkisstjórn nasista að minnsta kosti tuttugu milljónir óvopnaðra borgara lífið í Evrópu. 

Ofbeldi ríkisstjórnarinnar hófst með götuofbeldi á fjórða áratugnum þar sem pólitískir 

andstæðingar voru teknir fyrir. Þegar síðari heimsstyrjöldin braust út urðu gyðingar og 

Slavar skotmark einnar skiplögðustu drápsvélar sem sköpuð hafði verið (Mann 2005, 

184-185). Það eru þó ákveðnir þættir sem áttu sér stað og mótuðu Hitler sem leiðtoga 

nasista og þá stefnu sem hann tók í valdatíð sinni. Óeirðir marxista í München ýttu 

undir hatur hans á bolsévikum, samtímis átti hatur hans á gyðingum eftir að aukast og 

tengjast rauðu hættunni úr austri (Eatwell 2013, 579-581). 

Velgengni þjóðernissósíalismans á millistríðsárunum var það sem gerði endanlega 

út af við Weimar lýðveldið í kosningunum árið 1933. Útkoman úr fyrri 

heimsstyrjöldinni og þær afleiðingar sem tapið hafði för með sér fyrir Þýskaland áttu 

óneitanlega sinn þátt í því að skapa róttæka þjóðernishyggju meðal Þjóðverja. Þessir 

atburðir sköpuðu þó ekki þessa hugmyndafræði úr engu (Zimmer 2013, 426). Þýsk 

þjóðernishyggja hafði frá sameiningu Þýskalands tengst því að sameina alla 

þjóðernislega skilgreinda Þjóðverja í einu ríki sem hafði að mestu tekist með 

prússneska Þýskalandi og Austur-ungverska keisaradæminu. Til þess að sameina 

næstum alla Þjóðverja í eitt ríki þyrfti imperíalíska útþenslustefnu. Heimsveldisstefna 

Þjóðverja kom þó frekar seint, ekki fyrir en á síðari hluta nítjándu aldar og varð því 

meiri þjóðernisbragur á henni frekar en heimsveldisstefnu Breta og Frakka (Mann 

2005, 181). Endir fyrri heimsstyrjaldarinnar átti þátt í því að skapa tiltekinn samhug 

meðal þjóðernissinna í Þýskalandi og varð eitt helsta áróðurstæki þeirra í gegnum 

þriðja áratuginn. Afleiðing fyrri heimsstyrjaldarinnar varð því að frjósömum jarðvegi 

þýskrar þjóðernishyggju. Það var krafa sósíalista um afsögn keisarans sem varð að 

veruleika þann 9. nóvember 1918 sem þegar litið er til baka var einn tilfinningalegasti 

dagur í þýskri sögu. Hitler og þjóðernissinnar sögðu hermenn hafa verið stungna í 

bakið og herinn lýsti þessu þannig að fólkið heima fyrir hafi brugðist mönnunum á 

vígvellinum. Þessi sögusögn var sköpuð af hernum en fyrir margar milljónir manna 

þar á meðal Hitlers varð þetta að óhaggandi trú á því hversu almenningur var svikin af 

þeim sem síðar voru kallaðir nóvember glæpamennirnir. Það varð síðar að viðurnefni 

yfir alla þá sem þeir hötuðu og átti það sérstaklega við um gyðinga og marxista. Sovét 

Rússland varð hin nýja ógn gagnvart Evrópu og í Þýskalandi óttuðust menn innrás. 

Sovét Rússland varð því leiðandi í áróðri nasista allt til loka síðari 

heimsstyrjaldarinnar. Það var samhljóða álit meðal gömlu elítunnar og sósíalistanna 
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sem voru á þessum tíma við völd að tilraunir bolsévika við að taka yfir 

Eystrasaltslöndin yrðu að vera stöðvuð. Bolsévikar urðu því að samheiti yfir ógnina 

sem stafaði að Þýskalandi (Gellately 2007, 83). Ógnin varð raunveruleg í byltingunni 

frá 1918-1919 en er þó tiltölulega fljótt kæfð af þýska hernum og varðliðasveitum á 

borð við Freikorps sem voru staðfastir andstæðingar bolsévika en þessi hópur átti svo 

eftir að vera tengdur nasistum. Bæjarlönd og München sáu mest af óeirðum og 

glundroða byltingarinnar sem leiddi til umsáturs um München sem endaði með tapi 

bolsévika. Ruth Ficher einn af leiðtogum KPD þýska kommúnistaflokksins sagði að 

ef hryllingurinn sem millistétt Bæjarlands sá hefði ekki átt sér stað hefði München 

aldrei orðið fæðingarstaður hreyfingar Hitlers. Mikil fjölgun varð á and-gyðingalegum 

félögum á þessu tímabili, þau lögðu áherslu á þátt gyðinga í ósigri Þýskalands í 

stríðinu og lýstu þeim sem brúðustjórum byltingarinnar. Gyðingum sem alþjóðlegri 

einingu var meðal annars kennt um krabbameinið sem hrjáði þýskan efnahag 

(Gellately 2007, 86-90). Með tilkomu nasismans verður and-slavnesk og and-

gyðinglegt viðhorf algengara í þýskri þjóðernishyggju sérstaklega vegna þess að 

nasistar trúðu því að það væru gyðingar sem stæðu að baki þessari slavnesku og 

kommúnísku útþenslu (Mann 2005, 184). Sjálfsævisaga Hitlers Mein Kampf kynnti til 

sögunnar rasíska nálgun á ógninni sem stafaði af gyðingum, í grunnin snérist þetta um 

baráttu kynstofna þar sem sterkari kynstofnar sigra hina veiku. Fyrir Hitler var þessi 

barátta kynstofnanna jafnmikilvæg fyrir hann eins og barátta stéttanna var fyrir Stalín 

og Lenín. Hitler leit svo á að í kjölfar sigurs í átökum og stríði sköpuðu 

sigurvegararnir samfélög í þeim tilgangi að vernda kynstofninn. Mönnum var skipt í 

þrjá hópa; stofnendur menningar, kyndilbera menningar og skemmdavargar 

menningar. Hann leit á aría sem skapara menningar og tók Japani sem dæmi um 

kyndilbera menningar og svo gyðinga sem hina helstu skaðvalda og skemmdavarga 

menningar. Kynþáttakenningin sem hann setti fram var meðvituð og úthugsuð tilraun 

til þess að gera and-gyðingleg viðhorf að miðdepli pólitísku herferða sinna og vinna 

þannig fólk á sitt band með vísindum og skynsemi. Þessi barátta við gyðinga varð 

honum sérstök og aðkallandi, það voru jú þeir sem áttu sökina á byltingu marxistanna 

(Gellately 2007, 119-120).  Í viðtali sem tekið var við Hitler árið 1923 var hann 

spurður um hvað hann myndi gera við gyðinga, hann sagði að þeir yrðu sviptir 

kosningarétti það væru jú þeir sem eyðilögðu Þýskaland og væru smitberar 

bolsvéisma (Gellately 2007, 109).  
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Eitt af markmiðum utanríkisstefnu Hitlers var að endurheimta glataðar nýlendur 

vegna Versalasamningsins. Fyrir Hitler var Versala samningurinn og bolsévismi 

sitthvort höfuðið á skrímslinu og ætlunin var að afhöfða það. Jafnframt sagði hann að 

Þjóðverjar yrðu að horfa til austurs en það myndi ekki eiga sér stað fyrr en Þjóðverjar 

myndu átta sig á stöðunni heima fyrir (Gellately 2007, 109-110). Skýrasta dæmið um 

það er í skrifum Hitlers en hann talaði um að þjóðernissósíalistar mættu ekki hörfa frá 

markmiði sínu í utanríkisstefnunni og þá aðallega það markmið að tryggja þau lönd 

og það jarðrými sem hin þýska þjóð átti rétt á. Hér átti hann við jarðrýmið í austri og 

þá fyrst og fremst Rússland. Stríðið við Rússland var kynnt sem stríð háð í sjálfsvörn 

(Gellately 2007, 121-122).  

Eftir því sem leið á þriðja og fjórða áratuginn fer andsementískur og bolsévískur 

áróður að ágerast og verða sýnilegri í kosningaherferðum nasistaflokksins. Á 

áróðursspjöldum var hætta bolsévismans í líki dýrslegs hermanns rauðahersins undir 

slagorðinu “aðeins Hitler getur bjargað Þýskalandi frá svona bolsévísku skrímsli”. 

Einnig voru áróðurspjöld sem réðust gegn hópum eins og Nobles klúbbnum en báðir 

höfðu þeir mikla tengingu við gyðinga. Eitt myndrænasta áróðursspjaldið var mynd af 

nöðru sem skaut eitri eins og bolsévisma verðbólgu, stríðssektarkennd, Versalir og 

ógn. Sjálfur hausinn á nöðrunni var merktur með Davíðsstjörnunni sem hafði verið 

gatað með sverði. Ef til vill átti þetta að þýða að með því að stöðva eða drepa gyðinga 

myndi það leysa vandamálin sem hrjáðu Þýskaland (Gellately 2007, 214-215).  

Hin róttæka og ofstækisfulla þjóðernishyggja nasista átti eftir að steypa Evrópu í 

sex ára stríð sem átti eftir að einkennast af þjóðernishatri, þjóðarmoðrum og 

þjóðernishreinsunum af þeirri stærðargráðu að hægt er að tala um um iðnvæðingu 

þjóðarmorða og þjóðernishreinsana.  

3.2 Þjóðernishreinsanir og Þjóðarmorð nasista 

Hitler kemst til valda árið 1933, á fyrstu tveim árum valdatökunnar beindust 

ofsóknir nasista að kommúnistum og bolsévikum en á þessum tveimur árum urðu 

fangabúðir nasista líka að veruleika sem áttu síðar eftir að enda líftíma sinn sem 

útrýmingarbúðir (Mann 2005, 193). Kerfisbundið ofbeldi gegn gyðingum hefst í 

rauninni ekki fyrir en árið 1935 með Nürnberg lögunum þar sem gyðingar voru 

lagalega útskúfaðir úr samfélaginu. Nürnberg lögin eða lögin fyrir verndun á þýsku 

blóði og þýskum heiðri, bönnuðu ný hjónabönd á milli gyðinga og þeirra sem voru 

ekki gyðingar, einnig voru öll kynferðisleg sambönd á milli þeirra bönnuð (Gellately 
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2007, 318-319). Lögin kváðu líka á um hverjir voru gyðingar, þessum lögum var 

ætlað að koma gyðingum út úr landi með lagalegum þrýstingi og þannig hreinsa 

þýska jörð af gyðingum. Lögin voru endurskoðuð árið 1938 því þau þóttu of 

mannúðleg í garð gyðinga, það endanlega útskúfaði Gyðinga úr þýsku samfélagi. 

Gyðingar voru skornir úr velferðarkerfinu, börn gyðinga rekin úr þýskum skólum, öll 

viðskiptastarfssemi gyðinga var bönnuð og mörg fyrirtæki gyðinga tekin eignarnámi 

(Mann 2005, 193). Fyrsta skipulagða árásin á Gyðinga af völdum nasista var 

Kristalnóttin sem átti sér stað frá níunda nóvember til þess tíunda eftir að þýskur 

embættismaður var skotinn í París af pólska gyðingnum Herschel Grynszpan, í 

kjölfarði voru þrjátíu þúsund handteknir og meira en hundrað drepnir og um það bil 

tíuþúsund sendir í Dachau, Buchnwald og Sachsenhausen (Gellately 2007, 325-326). 

Ári seinna má segja að fyrstu kerfisbundnu drápin fari fram í svokölluðu 

líknardrápsverkefni sem gekk undir dulnefninu T-4 sem er í sjálfu sér bara stytting á 

götunafninu þar sem höfuðstöðvarnar í Berlín voru  Tiergartenstrasse 4. T-4 fólst í 

því að drepa alla geðveika og líkamlega fatlaðra til þess eins að koma í veg fyrir það 

að þeir ættu börn, verkefnið náði einnig yfir síbrotaglæpamenn og samkynhneigða 

sem voru einnig teknir af lífi samfara þessari áætlun. Eftir að Þjóðverjar réðust inn í 

Pólland árið 1939 hefjast hinar raunverulegu þjóðernishreinsanir og þjóðarmorð. Það 

er í rauninni mjög erfitt að gera grein fyrir því hversu margir voru teknir af lífi eða 

drepnir af nasistum í stríðinu. Getgátur hafa verið gerðar um það að allt að 20 

milljónir óvopnaðra borgara hafi látið lífið, þar af þriðjungurinn gyðingar (Mann 2005 

185). 

Þýski herinn réðst inn í Pólland þann 1. September árið 1939, eftir einungis sex 

daga hafði Hitler farið fram á þjóðernishreinsun á hernumdum svæðum. Strax frá 

byrjun voru gyðingar sigtaðir út, samkunduhús þeirra voru einnig brennd, þjófnaður 

og opinber niðurlæging var ekki langt undan sem endaði oft með barsmíðum og 

sumstaðar voru þeir einfaldlega drepnir. Flest kerfisbundnu morðin voru þó 

framkvæmd af Einsatzgruppen sérsveit öryggislögreglunnar sem svöruðu beint til 

Reinhard Heydrich. Heydirch hafði sagt stuðningssveitum hersins Gestapo, SD og 

Kirpo að Pólland yrði hreinsað og það sem yrði eftir myndi lúta að stjórn Þýskalands. 

Hans orð voru þau að efri stéttir pólska samfélagsins skyldu vera jafnaðar út og undir 

engum kringumstæðum ætti eftir stéttin að fá að vera í Póllandi áfram, heldur skyldi 

hún vera send í þýskar fangabúðir. Þegar Heydrich komst að því að einungis 
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tvöhundurð aftökur færu fram á dag sagði hann að herdómstólarnir ynnu of hægt, 

hann vildi að þeir seku yrðu skotnir á staðnum (Gellately 2007, 363-364). 

Gyðingahverfin voru ein önnur leiðin til að refsa gyðingum en hlutverk þeirra var að 

aðskilja gyðinga frá restinni af íbúunum eins og gert var á miðöldum. Þessi gettó 

líktust frekar fangabúðum en afmörkuðu hverfi, SS verðir og lögregla gyðinga sem 

starfaði undir SS komu fram við íbúa gettósins með morðæðisgrimmd. Matarbyrgðir 

voru litlar og aðgangur að drykkjarvatni lítill, þessi gettó voru þó aðeins brautarstöð 

fyrir gyðinga áður en þeir yrðu fluttir í burtu (Naimark 2001a, 70-71). 

Lokamarkmiðið í Póllandi var allsherjar þjóðernishreinsun en ekki þjóðarmorð. 

Markmiðið var að skipta Póllandi upp í þrjú svæði, svæði sem stæðu næst þýskalandi 

yrði nýlenduvædd og gerð að brauðkörfu fyrir Þýskaland. Allir gyðingar yrðu sendir á 

friðland gyðinga í austri sem síðar yrðu sameinaðir með öðrum óáreiðanlegum íbúum 

úr þýska ríkinu. Þriðja svæðið átti að þjóna þeim tilgangi að vera sýnilegur 

aðskilnaður á milli Rússlands og Þýskalands (Gellately 2007, 370-371).  

Innrás nasista inn í Rússland árið 1941 var krossferð Þjóðverja til þess að útrýma 

bolsévískum gyðingum fyrir fullt og allt. Herferðin átti eftir að sýna ennþá róttækari 

hreinsanir en þær sem áttu sér stað í Póllandi og í vestanverðri Evrópu (Naimark 

2001a, 75-76). Um leið og stríðið hófst var fjölmiðlum í Þýskalandi skipað að snúa 

sér aftur að slagorðunum sem notuð voru fyrir samninginn sem undirritaður var á 

milli nasista og Sovét Rússlands árið 1939 og leggja þannig áherslu á að óvinurinn 

væri bolsévíska gyðingaríkisstjórnin í Sovétríkjunum (Gellately 2007, 415). Áróður 

virkaði vel og tók þýski herinn virkan þátt í fjöldamorðum á óbreyttum borgurum, 

gyðingum sem og slövum og talið er að um ein til ein og hálf milljón manna hafi 

verið myrt af hernum einum. Árásir nasista gagnvart gyðingum á sumarmánuðum árið 

1941 fór á það stig að þjóðarmorð lýsir því best. SS ofurstinn Jäger sendi frá sér 

skýrslu þar sem hann lýsti því yfir að gyðingavandamálið í Litháen væri úr sögunni. 

Fjöldaaftökurnar á gyðingum sem áttu sér stað í júní og júlí árið 1941 í Galísíu í mið 

Evrópu, Hvíta Rússlandi, Litháen og Úkraínu gerðu kerfisbundin morð á gyðingum 

stofnanavædd og lögmæt í augum dauðasveitanna þó svo að ákvörðun um að drepa 

alla gyðinga hafi ekki enn þá verið tekin (Naimark 2001a, 76-77). Dauðasveitir 

nasista eru útaf fyrir sig sérstakt fyrirbæri og áttu stóran þátt í þjóðarmorðum og 

þjóðernishreinsunum nasista frá árunum 1939-1945. SS hafði aðeins byrjað sem 

lífvarðasveit Hitlers en orðið ein helsta morðvél nasista, allflestar löggæslustofnanir 
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þriðja-ríkisins voru komnar undir umsjón SS þar með talið Einsatzgruppen frá 1941 

sem varð ein alræmdasta aftökusveit nasista (Mann 2005, 199). Almennir borgarar 

tóku líka þátt í morðunum á gyðingum á hernumdu svæðunum og til eru dæmi um að 

íbúar bæja hafi tekið það upp á sitt einsdæmi að myrða þá gyðinga sem voru í bænum 

áður en nasistar og aftökusveitar þeirra komu. Þegar Þjóðverjarnir voru komnir og 

aðgerðir hafnar til að hreinsa upp voru sumir sem voru tregir til þess að taka þá en 

aðrir sem tóku þátt með fullum ákafa. Eitt helsta einstaka ódæðisverk Einsatzgruppen 

var framið í Minsk og nærsveitum þess. Þar myrtu þeir um 200 manns á dag allt frá 

bolsévikum og gyðingum til glæpamanna og fólks af asískum upprunna, tveimur árum 

seinna höfðu þeir tekið af lífi hátt í 150 þúsund manns (Gellately 2007, 443-445).  

SS sveitir nasista voru ekki einungis bundnar við vígvöllinn því frá árinu 1933 

höfðu þeir stjórnað fangabúðum Þjóðverja í Þýskalandi. Með innrás Þjóðverja inn í 

Rússland hafði gyðingavandamálið vaxið og þar sem stríðið dróst á langinn var þörf 

fyrir lokalausn á gyðingavandamálinu. Lokalausin á gyðingavandamálinu hefur að 

jafnaði verið bundinn við Wannsee ráðstefnuna í janúar árið 1942, það aftur á móti 

voru engin sönnunargögn eða skýrslur sem gætu varpað ljósi á þessa ákvörðun um að 

drepa alla gyðinga. Snemma árs 1942 átti loka lausnin betur þekkt sem helförin eftir 

að einkenna þjóðarmorð nasista (Mann 2005, 187 og 210). Fyrstu búðirnar með 

varanlegum gasklefum höfðu verið byggðar í mars árið 1942 í Belzec í austur 

Póllandi, fleiri slíkar búðir fylgdu í kjölfarið þar á meðal Auschwitz-Birkenau sem 

varð ein sú alræmdasta. Um alla Evrópu voru gyðingar fluttir annaðhvort beint í 

þessar útrýmingarbúðir eða í pólsku gettóin sem voru notuð sem einskonar 

brautarpallur þangað til þeir voru sendir í búðirnar (Midlarsky 2005, 34-35). 

Útrýmingarbúðir nasista voru hannaðar fyrir fjöldamorð þar sem lítil sem engin 

líkamleg vinna var á bakvið morðin. Það sem gerir helförina óhliðstæðukennda er 

iðnvæðing morðanna. Í raun voru þetta verksmiðjur dauðans sem höfðu verið settar 

upp af nútímaríki, skipulagðar af vandvirku skrifræði og stutt af löghlýðnu, 

þjóðræknu samfélagi (Gellately 2007, 460). Yfirheyrslur sem gerðar voru á 

aðstoðarmönnum Hitlers af Rússum eftir stríð sýna að Hitler hafi sýnt þróun 

gasklefanna persónulegan áhuga. Þó svo að ekki séu til nein gögn um þá skipun að 

drepa eigi alla gyðinga Evrópu þá er engin ástæða til þess að halda því fram að 

ákvörðunin um að taka gyðinga af lífi hafi ekki verið ákvörðun Hitlers (Gellately 

2007, 452). 
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Þjóðarmorð og þjóðernishreinsanir nasista eru án efa eitt alræmdasta tilfelli 

sögunnar, ekki aðeins út frá umfangi þess heldur einnig vegna þess hversu ríkisvaldið 

var stór þátttakandi í því. Það getur reynst erfitt að finna hliðstæðu um voðaverk 

nasista á síðari tímum en þeir atburðir sem áttu sér stað í Júgóslavíu á árunum 1991-

1995 áttu eftir að vekja upp hrylling Síðari heimsstyrjaldarinnar. 

3.3 Júgóslavía og upprisa þjóðernishyggju 

Það getur reynst erfitt að tala um Júgóslavíu og borgarastríðið sem stóð frá 1992-

1995 án þess að tala um síðari heimsstyrjöldina og þau voðaverk sem framin voru í 

henni á Balkanskaga (Lampe 1996, 201). Fortíðardraugur síðari heimsstyrjaldarinnar 

á Balkanskaga er án efa króatíska fasistahreyfingin Ustaša. Það má segja að 

hreyfingin hafi verið saklaust pólitískt afl á millistríðsárunum sem sóttist eftir 

sjálfstæði Króatíu frá Júgóslavíu. En raunin varð sú að hreyfingin naut stuðnings 

Fasistahreyfingarinnar á Ítalíu sem horfði hýru auga á landvinninga á Balkanskaga 

(Hudson 2003, 26). Tilveru Júgóslavneska konungsdæmisins lauk með innrás 

Þjóðverja í apríl árið 1941 sem að sama skapi átti eftir að sýna hið rétta andlit Ustasa 

hreyfingarinnar sem hafði það markmið að hreinsa króatísk lönd af serbum, gyðingum 

og rómafólki (Hudson 2003, 30-31). Júgóslavía átti sér samfellda stjórnmálasögu sem 

náði frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar árin 1945 til 1992 eða þar til hún sundraðist 

í borgarastríðinu. Sósíalíska sambandslýðveldið Júgóslavía sem hér eftir verður kallað 

Júgóslavía samanstóð af Serbíu, Króatíu Bosníu-Hersegovina, Makedóníu, 

Svartfjallalandi, Slóveníu og tveim sjálfstjórnarhéruðum innan Serbíu þeim Kósóvó 

og Vojodina (Hudson 2003, 41).  

Það eru að jafnaði tvær útskýringar gefnar á stríðinu í fyrrum Júgóslavíu ein af 

þeim er að frumstæðu og fornu þjóðernishatri hafi einungis verið haldið niðri af 

kommúnisma og með fráhvarfi kommúnismans hafi morðóð þjóðernishyggja blossað 

upp. Hin útskýringin er sú að ofbeldið hafi verið afleiðing stöðugs áróðurs 

þjóðernissinna sem spratt upp frá pólitíkusum og fjölmiðlum, þá fyrst og fremst 

serbnesku sjónvarpi sem ól á gömlum ótta og hatri (Mueller 2000, 44-46). Það má 

segja að aðdragandi borgarastríðsins í Júgóslavíu nái aftur til ársins 1974. 

Þjóðernishyggja fer að verða áberandi hreyfiafl innan Júgóslavíu á síðari hluta áttunda 

áratugsins og á fyrri hluta þess níunda og þá ekki síst innan Kósavó sem hafði fengið 

stöðu sjálfstjórnarhéraðs árið1974. Það má því segja að ákveðin þjóðernisvakning hafi 

sprottið fram meðal Kósavó albana í kjölfar sjálfsstjórnunarinnar (Mann 2005, 369). 
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Frá lokum síðari heimsstyrjaldar hafði lýðfræðileg skipting Kósavó breyst umtalsvert 

en Kósavó albönum hafði fjölgað jafnt og þétt og voru Kósavó albanir orðnir 85% af 

íbúum Kósavó. Sjálfstæði Kósavó var ekki einbeittur vilji allra Kósavó albana. Til 

stuðnings því má nefna að um 7.000 Kósavó-Albanir voru fangelsaðir fyrir 

þjóðernissinnaða athafnasemi af yfirvöldum. Yfirvöld voru að meirihluta undir stjórn 

Kósavó-Albana sem höfðu meirihluta bæði innan lögreglunnar og annarra opinberra 

stofnanna þar á meðal innan kommúníska héraðssambandsins (Hudson 2003, 66-68). 

Kósóvó heldur áfram að vera brennidepill óróleikans í Júgóslavíu og fara ráðamenn í 

Belgrad sérstaklega íhaldssamir flokksmeðlimir, marxískir fræðimenn og 

þjóðernishyggjuþenkjandi fræðimenn að gefa þeim gaum. Íhaldsmenn innan Serbíu 

fara að gera Serba að fórnarlömbum kerfisbreytinga sem áttu sér stað í valdatíð Títós 

árið 1965 og sögðu þær rót alls hins illa í Júgóslavíu og að eina markmið þeirra hafi 

verið að bregða fæti fyrir Serbum. Þeir gengu svo langt að þeir lýstu því yfir að Serbar 

í Kósavó og Króatíu væru í lífshættu (Gagnon 1994, 146-148). Stöðu Serba var lýst í 

orðsendingu frá serbnesku vísindaakademíunni þar var gengið svo langt að talað var 

um að líkamlegt, pólitískt og menningarlegt þjóðarmorð ætti sér stað í Kósavó á 

Serbum. Þessa staðhæfingu fullyrtu 60.000 Kósavó-Serbar með undirskriftarlista ári 

seinna (Hudson 2003, 68). Kommúnistar tóku þó aðeins á þjóðernishyggju í þeirra 

eigin lýðveldi innan Júgóslavíu. Serbar tókust á við serbneska þjóðernishyggju, 

Króatar á við króatíska þjóðernishyggju og svo framvegis. Serbneskur almenningur 

var þó þeirrar skoðunar að of mikið hefði verið gert úr serbneskri þjóðernishyggju og 

of lítið úr króatískri og albanskri þjóðernishyggju. Það má segja að straumhvörf hafi 

átt sér stað á níunda áratugnum og þá eru mótmæli Kósavó albana árið 1981 enn aðal 

áhrifavaldur þessara straumhvarfa. Þegar mótmælin sem áttu sér stað í Pristina fóru 

Kósavó albanir fram á að Kósavó öðlaðist stöðu lýðveldis innan Júgóslavíu (Rutar 

2013, 525). 

Þau voðaverk sem áttu sér stað í Júgóslavíu hafa að mestu verið kennd við einn 

frekar kubbslegan gráan mann ef svo má að orði komast, hann Slobodan Milosevic 

sem var einungis þjóðernissinni að hentistefnu (Mann 2005, 369). Slobodan Milosevic 

hafði þó byrjað sinn feril á því að leggja áherslu á hefðbundna kommúníska 

hugmyndafræði og fer að brýna fyrir flokkseiningum í Belgrad að hafa varann á and-

júgóslavneskum áróðri (Gagnon 1994, 146-147). Andrúmsloft Júgóslavíu tekur 

miklum breytingum á einni nóttu í apríl árið 1987 í smábæ við Kósavó vellina sem 
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hafði orðið gróðrarstía fyrir Serbneska þjóðernishyggju. Þar höfðu þeir Kósavó Serbar 

sem ekki höfðu yfirgefið Kósavó nú þegar safnast saman eftir að Kósavó fékk aukið 

sjálfræði sem hafði leyft albönum í Kósavó að taka yfir stjórnvöld og lögreglu 

héraðsins. Milocevic hafði verið sendur til að róa heimamenn með með hefðbundnu 

spjalli um bræðralag og baktjaldamakk sem átti að fara fram í samkomuhúsi í bænum. 

Fundurinn var þó fljótur að breytast í leikrit þjóðernissinnaðra Kósavó Serba sem báru 

albönsku lögreglunni þær sakir að hafa barið sig. Eftir þetta lét Milosevic þau frægu 

orð falla að “aldrei verður þú barinn aftur, aldrei verður Serbi barinn aftur”. Ári seinna 

afneitaði hann forystu flokksins fyrir að hafa mistekist að vernda Kósavó-Serba. 

Næstu tvö árin átti hann eftir að nota serbneska þjóðernishyggju í and-skrifræðis 

byltingu þar sem hann tók yfir serbneska kommúnistaflokkinn og svipti Kósóvó og 

Vojvodina sjálfræðinu (Mann 2005 369-370). Svipting sjálfræðis Kósavó héraðs var 

varin með því að segja að Kósóvó væri heilög serbnesk jörð forfeðranna sem að vissu 

leiti var menningaleg túlkun sem fjölmiðlar í Serbíu voru duglegir að hamra á, einnig 

voru þeir duglegir að draga upp mun á málvenjum milli þjóðernishópa og sýna 

þjáningar Serba í sjónvarpi. Þessi menningalega túlkun var jafnframt notuð af æðstu 

einingum Kommúnistaflokksins í Serbíu til að réttlæta kröfur á landssvæði og þörfina 

fyrir að vernda serbneska þjóðernishópa fyrir utanaðkomandi áhrifum (Rabrenovic 

1997, 98-99). Samhliða þessum áróðri fjölmiðla var einnig lögð áhersla á meint 

voðaverk gegn serbneskum minnihlutahópum innan Bosníu, Króatíu og í Kósavó til 

hvetja til átaka á milli þjóðernishópa og koma þar með á ójafnvægi innan lýðveldisins 

og sýna þannig fram á mikilvægi miðstýringarinnar (Gagnon 2009, 35). Hin 

serbneska þjóðernishyggja sem Milosevic notaði hafði mun meiri áhrif á sundrun 

Júgóslavíu heldur en að halda henni saman með auknu miðstýringarvaldi serbneska 

kommúnistaflokksins, fékk það aðrar þjóðir til að endurskoða stöðu sína innan 

sambandsins. Þessi endurskoðun varð mest áberandi hjá Slóveníu og Króatíu (Hudson 

2003, 75 og 77).  Miklar breytingar eiga sér stað í Króatíu eftir kosningarsigur 

Tujimann og Króatíska lýðræðisbandalagsins HDZ (Hrvatska Demokratska 

Zajednica) árið 1990. Í kosningarbaráttu sinni krafðist Tujimann fullveldis Króatíu og 

króatísks ríkis, jafnvel varði hann Ustase hreyfinguna. Strax fór að bera á mikilli 

þjóðernisvakningu meðal Króata, lög voru sett um króatískan ríkisborgararétt árið 

1991 þar sem króatískir borgarar verða að viðurkenna króatíska menningu sem sína 

sem gæti auðveldlega útilokað Serba frá króatísku samfélagi (Mann 2005, 377-379). 
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Hin róttæka þjóðernishyggja sem hafði þróast í Júgóslavíu á fimmtán ára tímabili 

átti eftir að steypa Júgóslavíu í eitt blóðugasta og grimmilegasta stríð í Evrópu frá 

lokum síðari heimstyrjaldarinnar. 

3.4 Borgarastríði í Júgóslavíu 1991-1995 

Átökin í Júgóslavíu hófust ekki í Kósóvó eins og ætla mætti heldur hófust þau með 

sjálfstæðisyfirlýsingu Króata árið 1991. Serbar litu svo á að það væri í þeirra 

verkahring að vernda Serba innan Króatíu og aðra minnihlutahópa vegna ótta við 

ofsóknir af völdum Króata (Rutar 2013, 527). Átökin í Króatíu og síðar í Bosníu áttu 

eftir að verða sérlega ofbeldisfull að hluta til vegna þess að Serbum fannst þeir vera 

að borga til baka fyrir fyrri fjöldamorð og ódæðisverk (Bell-Fialkoff 1999a, 133). 

Serbneskar skæruliðahreyfingar frá Króatíu með Júgóslavneska alþýðuherinn sér við 

hlið sem var nánast allur undir stjórn Serba hafði það markmið að yfirtaka þau svæði 

sem Serbar voru í meirihluta. Frá fyrsta degi einkenndist stríðið af þjóðernishatri og 

ótta við kúgun af hálfu beggja aðila, Króatar minntust voðaverka Serba í lok síðari 

heimsstyrjaldarinnar og Serbar minntust voðaverka Ustase hreyfingarinnar með því að 

minnast á útrýmingarbúðir og fjöldaaftökur. Fyrstu einkenni á þjóðernisstríði (e.ethnic 

war) verða ljós í bænum Kijevo í Karjina þegar króatískir íbúar þess voru reknir á 

brott með valdi af serbneskum hersveitum. Þessi aðferð átti eftir að einkenna stríðið 

og átti eftir að endurtaka sig í gegnum tíunda áratuginn. Þegar Vukovar var tekin af 

serbneskum hersveitum eftir þriggja mánaða umsátur var einkennum þjóðarmorða 

bætt við þjóðernishreinsanirnar, þar voru 200 fangar skotnir og grafnir í fjöldagröf 

fyrir utan Vukovar (Naimark 2001a, 156-157). Það er ekki hægt að segja að Króatar 

hafi verið hvítþvegnir af þjóðernishreinsunum, því rétt fyrir lok stríðsins árið 1995 fór 

fram ein stærsta þjóðernishreinsun stríðsins þegar króatískar hersveitir réðust aftur inn 

í Krajina sem hafði verið gert að herlausu svæði (e. demilitarized zone) og stjórnað 

var af sameinuðu þjóðunum frá árinu 1992. Markmið aðgerðarinnar var að ná aftur 

hernumdum svæðum af Serbum en þessi aðgerð leiddi til þess að um 300.000 Serbar 

flúðu yfir til Serbneska hluta Júgóslavíu (Hudson 2003, 90). Af þeim 135 þúsund 

Serbum sem höfðu búið í Knin héraði voru aðeins 3000 Serbar eftir (Mann 2005, 

405). Þó svo að átökin í Króatíu hafi skapað leikreglurnar sem síðar áttu eftir að 

einkenna stríðið í Júgóslavíu var það stríðið í Bosníu sem átti eftir að verða hvað 

blóðugast og bera vitni um ofbeldi sem átti aðeins eftir að eiga sér hliðstæðu í því 

ofbeldi sem sást í síðari heimsstyrjaöldinni. Stríðið í Króatíu hafði kynnt til sögunnar 
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aðferðir allt frá einföldum barsmíðum og annarri valdbeitingu til þess að fá fólk til að 

yfirgefa heimili sín yfir í kerfisbundnar nauðganir og morð, þetta átti eftir að 

endurtaka sig á nýjan leik í Bosníu (Naimark 2001a, 159).  

Bein aðkoma Júgóslavneska hersins átt eftir að verða minni í átökunum og urðu 

það serbneskar skæruliðahreyfingar og nýstofnaður her Bosníu-Serba sem átti eftir að 

fremja verstu ódæðisverk stríðsins (Mann 2005, 395). Einkenni þjóðarmorðs verða 

mun meira áberandi í Bosníu heldur en þau voru í Króatíu og hin hefðbundna 

þjóðernishreinsun átti eftir að halda áfram. Verandi veikasti þjóðernishópurinn gerði 

það Bosníu-múslíma að hinu raunverulega fórnalambi stríðsins þar sem þeir lentu 

beint á milli Króata og Serba í blóðsúthellingum sem áttu eftir að standa í þrjú og hálft 

ár (Mann 2005, 416). Eitt af því sem stríðið í Bosníu átti eftir að kynna til leiks voru 

fangabúðir sem líktust einna helst útrýmingarbúðum nasista og Ustase hreyfingarinnar 

í síðari heimstyrjöldinni. Þar var þó ekki stunduð kerfisbundin útrýming eins og 

nasistar og króatískir fasistar gerðu, heldur voru aðstæðurnar það slæmar að líkurnar 

voru meiri á að fólk myndi deyja í þeim heldur en að lifa þær af (Naimark 2001a, 159-

160).  

Eftir að stríðið braust út í Bosníu fóru skæruliðasveitir Bosníu-Króata einnig að 

stunda þjóðernishreinsanir á Bosníu-múslímum í þeim héruðum þar sem Króatar voru 

í meirihluta með þeim hætti sem hafði einkennt átökin framan af. Gögnin um 

grimmdarverkin sem framin voru í Lasva Dalnum eru ein þeirra nákvæmustu um þau 

grimmdarverk sem framin voru í Júgóslavíu. Þetta voru grimmdarverk sem framin 

voru í kringum Vance-Owen áætlunina sem fólst í því að skipta Bosníu upp í 10 

kantónur eftir þjóðernishópum. Þetta leiddi til hreinsunar af hálfu Króata og Bosníu-

múslíma af hvorum öðrum (Mann 2005, 405). Mate Boban þáverandi forseti Herceg-

Bosna króatíska hluta Bosníu sagði í viðtali að Herceg-Bosnía væri sögulegur partur 

af Króatíu andlega, menningarlega og efnahagslega (Naimark 2001a, 160). Lasva 

Dalurinn átti eftir að sjá meginþungan af þjóðernishreinsunum Bosníu-Króata, 

markmiðið var að leiðrétta sögulega villu og verjast árásarhneigð Bosníu-múslíma og 

Serba. Ofbeldið náði hámarki sínu af höndum Króata þegar Vance-Owen áætluninni 

var ýtt af stað árið 1993 og ól hún af sér Ahmici fjöldamorðið. Fjöldamorðinu var lýst 

sem vel skipulagðri áætlun á morðum gegn óbreytum borgurum, þjóðernishóps þar 

sem aðal markmiðið var að myrða og hrekja múslíma frá bænum til þess að gera þeim 

það ómögulegt að snúa aftur til síns heima. Ahmici hafði ekkert gríðarlegt 
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hernaðarlegt mikilvægi en vegna þess að króatískar hersveitir höfðu verið stoppaðar 

með vegtálmum var ákveðið að Ahmici væri fullkominn staður til að senda skilaboð 

(Mann 2005 408-414). Bosníu-múslímar voru ekki saklausir í stríðinu en þeir stóðu 

meðal annars með Króötum fyrir Celebici búðunum sem voru til staðar á herstöð 

júgóslavneska hersins. Búðirnar voru notaðar til að hýsa serbneska fanga, þar 

viðhöfðust barsmíðar, pyntingar, nauðganir og morð á Serbum af múslömskum 

fangavörðum. Öllum virtist vera sama þó svo að fangarnir lifðu ekki af og litu á þetta 

sem réttlæta reiði í garð Serba af hálfu Króata og múslíma sem höfðu þjáðst undan 

Serbum (Mann 2005, 416-417). Hersveitir Bosníu-múslíma frömdu einnig 

fjöldaaftökur víðsvegar um Bosníu rétt eins og Króatar og Serbar. Einna helst ber að 

nefna aftökurnar sem fóru fram á aðfangadegi jóla hjá serbnesku rétttrúnaðarkirkjunni 

þar sem nokkur hundruð Serbar voru teknir af lífi (Hudson 2003, 117).   

Grimmd hreinsana Serba í Bosníu átti eftir að skapa sér sérstöðu og átökin í Bosníu 

áttu eftir að draga það versta fram í stríðandi fylkingum. Þjóðarmorðskennd meðferð 

sem múslímskur almenningur mátti þola á fyrstu mánuðum stríðsins einkenndist af 

bráðabirgðafangabúðum sem settar höfðu verið upp. Þó svo að þjóðernishreinsanir 

einkennist af árásum, ofbeldi og með því að hrekja fólk út af heimilum og úr landinu 

þá snúast þær líka nánast undantekningalaust einnig um refsingu. Þeir sem voru ekki 

Serbar í Prijedor héraði voru einangraðir og látnir bera hvít armbönd sem gerði þá 

berskjaldaða fyrir árásum og barsmíðum frá serbneskum íbúum. Kerfisbundið ofbeldi 

fór fram í fangabúðunum sem reistar voru af Bosníu-Serbum víðsvegar um Bosníu, 

þar ber að nefna Trnopolje búðirnar sem voru að mestu setnar af konum en í Omarska 

voru karlmenn í miklum meirihluta (Naimark 2001a, 160). Omarska hafði sérstaklega 

slæmt orð á sér og má segja að hræðileg kaldhæðni sé á bakvið Milan Kovacevic sem 

stjórnaði þeim búðum en hann sem barn hafði verði fangi í hinum alræmdu Jasenovac 

útrýmingarbúðum Ustase hreyfingarinnar. Í viðtali sem tekið var við hann sagði hann 

að þeir hefðu gert nákvæmlega það sama og var gert í Auschwitz eða í Dachau það 

hafi aftur á móti ekki verið ætlunin. Omarska  áttu að vera fangabúðir en ekki 

útrýmingarbúðir og sagði hann að þeir hefðu misst tökin algjörlega, hann sagði einnig 

að það væri hægt að kalla þetta vitfirrta múgsefjun sem gerðist (Mann 2005, 403). 

Omarska búðirnar voru ekkert einsdæmi en svipaðir atburðir áttu sér stað í Keraterm 

búðunum sem hafði verið komið fyrir í keramik verksmiðju fyrir utan Prijedor, það er 

vel hægt að líta svo á að búðir sem þessar hafi verið leikvöllur fyrir vitfirrta 
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ofbeldismenn sem léku sér að mannslífum. Eitt versta tilfelli morða í Keraterm lýsir 

sér þannig að stórum hópi karlmanna var safnað saman einu herbergi verksmiðjunnar 

þar sem hermönnum vopnuðum vélbyssum var stillt upp í kringum herbergið. Á 

kvöldin var skotið á herbergið með hléum í nokkrar klukkustundir, ekki er vitað um 

sérstakar ástæður fyrir þessu (Namark 2001a, 160-161). 

Skæruliðasveitir Bosníu-Serba voru án efa eitt helsta hreyfiafl í þeim 

ódæðisverkum sem framin voru í Bosníu. Eitt af því sem gerir þessar 

skæruliðahreyfingar sérstakar eru tengsl þeirra við ríkisstjórnir í Júgóslavíu og þá 

sérstaklega við Belgrad og Milocevic (Naimark 2001a, 161). Ekki voru allir yfirmenn 

innan Júgóslavneska hersins sammála um ágæti stofnunar þessara skæruliðasveita því 

í upphafi stríðsins sendi Eremija undirofursti skýrslu til höfuðstöðvana um að eitt aðal 

markmiðið með stofnun skæruliðahreyfinganna væri ekki að berjast við óvininn 

heldur að ræna og rupla eignum almennings og herja að saklausum króatískum 

borgurum. Jafnframt sagði hann frá glæpum þeirra gegn saklausum borgurum sem 

höfðu neikvæð áhrif á móral hersins. Þessi skýrsla olli uppnámi en ekkert var gert í 

málunum annað en að í maí árið 1992 höfðu 38 hershöfðingjar í júgóslavneska 

hernum verið reknir og alríkisvaldið yfir hernum afnumið. Eins og áður hefur komið 

fram þá hafið júgóslavneski herinn að mestu dregið sig út úr átökunum á fyrstu 

mánuðunum Bosníu stríðsins og hafði þá skilið vopn og byrgðir eftir fyrir hersveitir 

Bosníu-Serba og skæruliðahreyfingar þeirra til að nota í komandi átökum og 

hreinsunum (Mann 2005, 394-395). Sú skæruliðasveit sem er ef til vill sú alræmdasta 

eru Arkan Tiger‘s sem vopnuð var af Serbnesku leyniþjónustunni SDB, henni var 

stjórnað af Zeljko Raznatovic. Hann varð alræmdur undir viðurnefninu Arkan, hann 

var talinn geta agað fótboltabullur og hafi skipulagt þær í að verða þjóðvarðlið 

róttækra þjóðernissinna hliðholla Milosevic (Mann 2005, 404). Þessar 

skæruliðasveitir voru að mestu samansettar af glæpamönnum, fótboltabullum og 

öðrum glæpalýð sem hafði ánægju á því að beita ofbeldi, samsetning þessara sveita 

var oftast þannig að um 80 prósent af meðlimum þeirra voru ótýndir glæpamenn á 

meðan að um 20 prósent þeirra voru ofstækisfullir þjóðernissinnar. Þeir entust ekki 

lengi því þeirra viðhorf voru ekki góð fyrir viðskiptin. Þessar skæruliðahreyfingar 

fóru að taka á sig myndir hefðbundinna málaliða frekar en að líkjast 

þjóðernissinnuðum skæruliðum eða frelsisstríðsmönnum. Stríðið fór því að miðast 

frekar að því að hagnast á því heldur en að berjast fyrir einhvern þjóðernissinnaðan 
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málstað. Haft var eftir einum embættismanni Bosníu-Serba sem lýsti Arkan sem dýru 

vopni en skilvirku (Mueller 2000, 50). 

Eitt skelfilegasta einstaka ofbeldisverk sem framið var í stríðinu var framið af 

hersveitum Bosníu-Serba sem voru undir stjórn Ratko Mladic. Mladic var gerður 

hershöfðingi yfir Bosníu-Serbum af Milosevic og var hann einn af þeim sem stjórnaði 

fjöldamorðunum í Srebrenica. Hann hafði mjög sterkar hugmyndafræðilegar ástæður 

fyrir verknaði sínum gagnvart múslímum, hann talaði um að Srebrenica væri gjöf til 

serbnesku þjóðarinnar og vitnaði mikið í atburði sem áttu sér stað fyrir öldum og að 

þetta væri loksins sigur yfir Ottómönum. Mladic talaði opinskátt um að markmiðið 

væri að sameining serbneskra landa og að landamæri hefðu alltaf verið dregin með 

blóði. Sagan segir að hann hafi sagt að markmiðunum væri aðeins hægt að ná með 

þjóðarmorðum (Mann 2005, 404-405). Fjöldamorðin í Srebenica þann 11. júlí árið 

1995 voru án nokkurs vafa eitt versta ódæðisverk sem hefur verið framið á Evrópskri 

jörð síðan í síðari heimsstyrjöldinni. Eftir að Bosníu Serbar höfðu náð Srebrenica á 

sitt vald hófu hersveitir Bosníu-Serba studdar af skæruliðahreyfingum að reka konur í 

burtu á meðan þeir aðskildu menn og stráka frá fjölskyldum sínum. Það sem fylgdi í 

kjölfarið voru aftökur á yfir 7.000 múslímskum mönnum og drengjum 

(Zverzhanovski 2007, 417-418). 

Átökin sem áttu sér stað á árunum 1991-1995 snérust ef til vill að mestu um að 

svara fyrir gamlar sakir og fortíðardrauga skapaða upp í forsögum fyrri alda. Engu að 

síður var markmið stríðandi fylkinga að skapa þjóðernislega hreint landsvæði fyrir sitt 

eigið þjóðerni.
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Niðurstöður 

Þjóðarmorð, þjóðernishreinsanir og þjóðernishyggja eru þau orð sem standa án efa 

fyrir svörtustu atburði í Evrópu á tuttugustu öld. Aðeins fjörutíu og fimm árum eftir 

lok seinni heimsstyrjaldarinnar átti Evrópa og heimurinn allur eftir að horfa upp á 

harmleikinn endurtaka sig. Aðför nasista gegn gyðingum, slövum og öðrum 

minnihlutahópum í Evrópu er án efa eitt alræmdasta tilfelli þjóðarmorða og 

þjóðernishreinsanna á tuttugustu öldinni og var sú aðför hvorki  gleymd né grafin 

þegar borgarastríðið braust út í Júgóslavíu. Atburðirnir sem áttu sér stað í Júgóslavíu 

standa aftur á móti ekki í skugga þeirra voðaverka sem nasistar frömdu. Það er aftur á 

móti ekki hægt að leggja þessa tvo atburði að jöfnu þó svo þeir deili með sér 

líkindum. Umfang voðaverka nasista frá valdatöku og fram til  loka síðari 

heimstyrjaldarinnar eru einfaldlega af þeirri stærðargráðu að erfitt getur reynst að 

finna sambærileg tilvik. Ein helsta hættan sérstaklega þegar um þjóðarmorð er að 

ræða er sú að umræðan verður leikur að tölum og verður það eitt helsta áhersluatriðið. 

Ef stærðinni er ýtt til hliðar að þá eru nokkur tilvik sem deila með sér töluverðum 

líkindum þar á meðal er stríðið í Júgóslavíu frá 1991 -1995. Það er aftur á móti eitt 

atriði sem gerir þessi tvö tilvik ólík og það er að stríðið í Júgóslavíu er borgarastríð 

þar sem þrír þjóðernishópar taka virkan þátt bæði í fjöldamorðum og 

þjóðernishreinsunum gegn hvorum öðrum, á meðan þjóðarmorð og 

þjóðernishreinsanir þýskra nasista voru framkvæmd í landvinningastríði. 

Stríðin eiga það bæði sameiginlegt að vera drifin áfram af þjóðernishatri og ótta 

vegna utanaðkomandi hættu gagnvart þjóðerninu sjálfu. Hættu sem var að hluta til 

sköpuð upp úr sögulegri og menningarlegri endurskoðun. Hugmyndir beggja aðila um 

þjóðerni sitt samræmist hugmyndum Anthony Smith um ethnískar rætur þjóðernis það 

er að segja að það sem skilgreinir þjóðina grundvallist í ethnie. Þetta ethnie 

samanstendur úr goðsögnum um forfeður, sögu og menningu sem tiltekin hópur fólks 

deilir með sér á afmörkuðu landsvæði með sama tungumál. Það er þó hægt að segja að 

ráðamenn í lýðveldum Júgóslavíu hafi verið töluvert hógværari til að byrja með 

heldur en nasistar. Serbar byrja að leita í þá sögusögn að Kósóvó hérað sé partur af 

heilagri jörð forfeðra sinna sem réttlætingu á því að svipta Kósóvó-Albani 

sjálfræðinu. Síðari áherslur fara að horfa á sjálfsvörn þjóðernisins gagnvart 

utanaðkomandi ógn, þá fyrst og fremst frá Króötum. Þjóðernissinnar í Serbíu vekja 
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upp gamlar minningar af fjöldaaftökum og atburðum úr útrýmingarbúðum Ustase 

hreyfingarinnar í síðari heimsstyrjöldinni. Það sama gera króatískir þjóðernissinnar 

með því að vekja upp ofsóknir Serba gagnvart Króötum í lok síðari 

heimsstyrjaldarinnar. Þýsk þjóðernishyggja hafði frá stofnun þýska keisaraveldisins 

snúist um það að sameina alla Þjóðverja í einu ríki, nasistar halda áfram með þá 

hugmyndafræði. nasistar ganga þó skrefinu lengra og fara í kynþáttaskilgreiningar á 

þjóðerni Þjóðverja og líta þannig á sig sem forna menningarþjóð. Nasistar beita sér 

einnig að utanaðkomandi hættum sem verður mjög áberandi í þeirra orðræðu á þriðja 

og fjórða áratug síðustu aldar. Spjótunum er beint að utanaðkomandi hættu sem 

stafaði af marxísku hugarfari bolsévika sem hafði sprottið upp úr Rússnesku 

byltingunni, þar með var hinn ytri óvinur fundinn.  

Hatur nasista á gyðingum á sér nokkrar hliðar og tengist þeim öflum sem nasistar 

kölluðu nóvember glæpamennina, þátt þeirra í tapi Þjóðverja í fyrri heimsstyrjöldinni 

og því efnahagsástandi sem fylgdi í kjölfarið. En síðar fara þeir að tengja gyðinga 

einnig við bolsévísku hættuna úr austri.   

Hvað ofbeldið varðar sem var beitt í báðum tilvikum er það sláandi líkt, bæði 

tilvikin eiga það sameiginlegt að kerfisbundnar fjöldaaftökur og þjóðernishreinsanir 

hefjast ekki fyrir en eftir að stríðið brýst út. Bæði Serbar og nasistar leituðu eftir því 

að hreinsa landssvæðin af þeim þjóðernum og pólitísku öflum sem gætu stofnað 

tilveru þeirra á þessum landssvæðum í hættu. Markmið nasista var að sameina þau 

landsvæði sem höfðu þýska minnihlutahópa og skapa þannig lífsrými fyrir þýsku 

þjóðina. Serbar hefja þó stríðið með þeim formerkjum að verja eigi serbneska 

minnihlutahópa innan Króatíu sem áttu á hættu að verða fyrir ofsóknum líkum þeim 

sem áttu sér stað í síðari heimsstyrjöldinni. Þetta snérist þó alltaf um að halda 

yfirráðunum í Júgóslavíu eins og þeir höfðu gert allt frá síðari heimsstyrjöld. Stríðið 

tekur þó aðra stefnu og líkist meira hreinsunum nasista heldur en friðargæslu og fara 

átökin að sameina þau landssvæði þar sem Serbar voru í meirihluta. Bæði nasistar og 

Serbar beittu aftökum og öðru líkamlegu ofbeldi á saklausum borgurum með það eitt 

að markmiði að reka óæskileg þjóðarbrot af landsvæðinu og skapa þannig 

þjóðernislega hreint landsvæði. Það er vel hægt að sjá líkindi með dauðasveitum 

nasista og skræðuliðahreyfingum Serba og jafnvel nýstofnuðu hersveitum Bosníu-

Serba eftir að júgóslavneski herinn dró sig út úr stríðinu. Þeirra helsta markmið var að 

skapa þannig aðstæður að lífið hjá óbreyttum borgurum yrði óbærilegt. Stríðið í 
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Bosníu vekur aftur á móti upp gamlar minningar úr seinni heimsstyrjöldinni þegar 

fangabúðir fara að spretta upp víðsvegar um Bosníu sem voru fljótar að taka á sig 

mynd útrýmingarbúða í þeim skilningi að lífið í búðunum var svo óbærilegt að 

líkurnar á því að lifa þær af voru minni heldur en að deyja í þeim. Þessar búðir voru 

þó mun líkari gettóum og fangabúðum nasista sem reistar voru fyrir stríð heldur en 

búðunum sem reistar voru eftir Wansee ráðstefnuna 1941. 

Ríkisvaldið var mjög virkt bæði meðal nasista og þeirra lýðvelda sem tóku þátt í 

borgarastríðinu í Júgóslavíu. Líkindin eru aftur á móti mest meðal nasista og Serba 

því serbneska ríkisstjórnin tók beinan þátt í því að þjálfa og vopna skæruliðasveitir 

Serba bæði í Króatíu og í Bosníu. Aftaka eins og átti sér stað við Sebrenica er gott 

dæmi um þjóðarmorðslega tilburði Júgóslavíustríðsins þar sem skipunin kom beint frá 

yfirvaldinu. 

Niðurstaðan er því sú að ekki er hægt að gera afgerandi greinamun á þeim 

atburðum sem eiga sér stað í aðdraganda beggja tilfellanna. Beiting ofbeldis í báðum 

tilfellunum var gert af yfirlögðu ráði í þeim eina tilgangi að skapa þjóðernislega hreint 

landsvæði og myndu því bæði tilfellin flokkast undir þjóðernishreinsun. Þó svo að 

atburðirnir sem áttu sér stað í Júgóslavíu hafi haft einkenni þjóðarmorðs þá var það 

aldrei markmið Serba, Króata né Bosníu-múslíma að útrýma eins og markmið nasista 

var, heldur einungis að skapa þjóðernislega hreint landsvæði.  
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Lokaorð 

Þessari ritgerð var ætlað að sýna fram á líkindi á þjóðarmorðum og 

þjóðernishreinsunum nasista í síðari heimstyrjöldinni og þeim atburðum sem áttu sér 

stað í Borgarastríðinu í Júgóslavíu frá árunum 1991-1995. Það hefur sjálfsagt enginn 

atburður tuttugustu aldarinnar fengið jafn mikla og verðskuldaða athygli eins og 

þjóðarmorð nasista og helför gyðinga. Borgarastríðið í Júgóslavíu gerði hugtakið 

þjóðernishreinsun að hugtaki sem flestir hafa skilning á. Um er að ræða tvö sláandi lík 

tilvik þar sem endanlegt markmið nasista og stærðargráðan á þjóðarmorðum og 

þjóðernishreinsunum stríðanna sé það eina sem skilji þau að. Fjöldamorðin í 

Sebrenica voru merki um það að átökin í Bosníu hafi verið að taka nýja stefnu þar 

sem útrýming yrði lokatakmark herferðarinnar. Við eigum því miður eflaust eftir að 

horfa upp á önnur stríð þar sem þjóðernishreinsanir verða markmið stríðandi fylkinga 

og eflaust þjóðarmorð. 

Þegar vinnan hófst við að afla upplýsinga um efni ritgerðarinnar kom í ljós að ekki 

hefur verið mikið skrifað um  þjóðarmorð og þjóðernishreinsanir á íslensku enn sem 

komið er. Vonir höfundar eru því að þessi ritgerð verði til þess að fleiri rannsóknir á 

þessu efni verði gerðar á íslensku í framtíðinni og hefur höfundur fullan áhuga á  

rannsóknum á þessu sviði. 
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