
 

Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð er stuðst við aðferðir ímyndafræðinnar, auk almennra aðferða sagnfræðinnar, 

til að nýta heimildir í þeim tilgangi að greina frá ímyndum sem fylgdu fréttaflutningi  í 

tengslum við Júgóslavíustríðið og flóttamenn því tengdu árin 1991 til 1999. Bæði er fjallað 

um umfjöllun dagblaða um stríðsátökin á árunum 1991 til 1995 og síðan í tengslum við komu 

flóttamanna frá Krajinahéraði til Íslands á árunum 1996 til 1998. Fjallað er um hvaða 

staðalmyndir voru mest áberandi í fréttablöðum hér á landi og í hvaða tilgangi var gripið til 

þeirra. Þá er auk þess kannað hvernig þessar hugmyndir breyttust eftir að meginátökum lauk 

og Ísland farið að taka við flóttafólki frá svæðinu. Fjallað er um hvernig ímyndin um að 

Balkanskagi sé púðurtunna Evrópu og svæðið sem slíkt uppspretta illdeilna og átaka er 

áberandi í umfjöllun íslenskra dagblaða. Einnig er farið yfir það hvernig Serbar fengu á sig 

mun neikvæðari staðalmyndir en aðrir aðilar sem tengdust stríðsátökunum. Það er hægt að 

rekja til eldri hugmynda Evrópubúa um Serba og stundum íbúa Balkanskagans almennt sem 

tengjast nýlenduhyggju og þeirri Evrópu-miðuðu heimsmynd sem þar er byggt á. Króatar voru 

svo aftur tengdir mikið við atburði seinni heimsstyrjaldarinnar og sögu nasist og fasisma þess 

tíma. Í lokahluta ritgerðarinnar er svo greint frá því að neikvæðar staðalmyndir sem fylgdu 

umfjöllun um stríðsátökin voru ekki notaðar þegar verið vara að fjalla um málefni þess 

flóttafólks sem kom hingað til lands. Farið er yfir fréttaflutninginn sem fylgdi komu 

flóttamannahópa til Íslands og þá einkum í þeim tilgangi að bera hann saman við umfjallanir 

íslenskra dagblaða um Júgóslavíustríðið. 
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1 Inngangur 

Dr. Johan Galtung, frumkvöðull í friðarrannsóknum, sem staddur er hér á landi til að ræða 

friðarmál þegar þessi orð eru skrifuð, kom einnig hingað til lands í júlí 1995 til að flytja erindi 

um ófriðinn á Balkanskaga sem staðið hafði í fjögur ár og ekkert lát var á. Hann var síðan á 

leið til Moskvu til fundar við Boris Jéltsín og þaðan á ófriðarsvæðin til að ræða við fulltrúa 

deiluaðila. Um þá segir Galtung í samtali við Morgunablaðið að ,,[a]ðilarnir þrír, Serbar, 

Króatar og múslimar, eru allir frábærir bardagamenn í skæruhernaði og eitthvert grimmasta 

fólk í veröldinni.“1 Hvort blaðamaður hafi sett fullyrðingar hans fram í réttu samhengi skal 

ósagt látið en þær óneitanlega birtast í umfjölluninni sem huglægar, gildishlaðnar ímyndir sem 

gerðar eru einkennandi fyrir heilu þjóðernis- og trúarhópana. 

En hversu áberandi voru slíkar staðalmyndir í fréttaumfjöllun á Íslandi á tímum 

Júgóslavíustríðsins og samhliða komu flóttamanna til landsins árin á eftir? Hvaða ímyndir 

Balkanskagans og þjóðerna fyrrum Júgóslavíu, sem fræðimenn hafa greint m.a. með 

aðferðum ímyndafræðinnar, birtust með afgerandi hætti í fréttablöðum hér á landi og hvernig 

voru þær settar fram? Breyttust þessar hugmyndir eftir að meginátökum lauk og Ísland farið 

að taka við flóttafólki frá svæðinu? Í þessari ritgerð verður stuðst við aðferðir 

ímyndafræðinnar, auk almennra aðferða sagnfræðinnar, til að nýta heimildir í þeim tilgangi að 

draga upp endurgerða mynd af þeim ytri ímyndum sem fylgdu fréttaflutningi frá Júgóslavíu á 

Íslandi árin 1991 til 1999. 

Allt frá dögum Upplýsingarinnar og með tilkomu þjóðernishyggju á hinum pólitíska 

vettvangi hafa ímyndir af öðru fólki og öðrum þjóðum farið að vega sífellt þyngra í 

samskiptum milli ríkja. Löndum og íbúum þeirra voru í auknum mæli gefin ákveðin 

þjóðareinkenni sem felld voru bæði inn í hina pólitísku umræðu sem og í skáldlega 

framsetningu á sviði stöðugt útbreiddari bókmennta.2 Fall kommúnismanns og samruni 

Evrópu hefur síðan að mati margra leitt til almennrar endurvakningar á þjóðernislegum 

viðhorfum. Hnattvæðing og aukin fjölmenning í nútíma samfélagi á Vesturlöndum hafa að 

sama skapi aukið þjóðernislega vitund fólks og jafnvel trúarvitund.3 Með þetta í huga er 

áhugavert að skoða hvaða þjóðernislegu ímyndir komu sterkt fram í kjölfar þess að 

sambandsríkið Júgóslavía féll, sem leiddi til þjóðernisátaka og á hverju þær voru 

                                                           
1 Morgunblaðið 5. júlí 1995, bls. 21. 
2 Beller, ,,Perception, image, imagology“, bls. 3. 
3 Leerssen, ,,Imagology: History and method“, bls. 24–25. 
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grundvallaðar. Kannað verður hvernig ráðandi hugmyndir um Júgóslavíu, mismunandi 

þjóðerni ríkisins og Balkanskagann í heild, birtust í fréttaflutningi nokkurra dagblaða hér á 

landi og í greinarskrifum í sömu miðlum. 

Í þessari ritgerð verður unnið með hugmyndir um ákveðin landsvæði og félagslega hópa en 

ekki verið að greina staðreyndir né verið að dæma um sannleiksgildi ímynda. Rannsóknir á 

ímyndum snúast um kenningar um staðalmyndir þjóða en ekki um eiginlega menningarlega 

eða þjóðlega samsemd þeirra sem henni tilheyra.4 Hvort eiginleikar eða einkenni sem birtast í 

ímyndum sé sameiginleg innan þjóðernishópsins er því látið liggja milli hluta og lögð áhersla 

á ytri ímynd hans. Einna helst verður unnið með þjóðarímyndir og ímyndir þjóðernishópa, 

ímynd Balkanskagans út frá landfræðilegri og menningarlegri legu hans og síðast en ekki síst 

staðalmyndum, klisjum og ýkjum sem fylgja þjóðernishyggju. 

 Í upphafi ritgerðarinnar verður fyrst fjallað nánar um þær kenningar og þau megin hugtök 

sem rannsóknin grundvallast á og stuðst við bækur og fræðigreinar um ímyndafræði og má 

þar sérstaklega nefna bókina Imagology í ritstjórn Manfred Beller og Joep Leerssen og síðan 

Tvær eyjar á jaðrinum eftir Sumarliða R. Ísleifsson. Þar sem stuðst verður m.a. við kenningar 

um að ytri ímyndir Balkanskagans á Vesturlöndum séu að hluta til mótaðar af landfræðilegri 

og menningarlegri staðsetningu hans á jaðri Evrópu er í þessari rannsókn einnig notast við 

kenningar og hugtök úr nýlendufræðum og eftirlendufræðum (e. post-colonial studies).5 Má 

þar helst nefna hugtökin Evrópu-miðun, jaðar/útmörk, villimenn og þjóðernishyggju. 

Aukin þjóðernishyggja á Balkanskaganum samhliða og í kjölfar Júgóslavíustríðsins hefur 

leitt til aukinna rannsókna í fyrrum lýðveldum Júgóslavíu og í Búlgaríu á þjóðernislegri 

orðræðu og staðalmyndum þjóða.6 Fræðimenn hafa líka bent á að líkur á neikvæðum 

staðalmyndum séu fyrst verulegar þegar einhverskonar valdabarátta á sér stað.7 Þessi ritgerð 

tekur mið af þessari nálgun og beinlínis verið að leita að gildishlöðnum, oftast neikvæðum, 

staðalmyndum sem fá að flæða um íslenska fjölmiðla oftar en ekki gagnrýnislaust. 

Rannsóknir fræðimanna á ímyndum Balkanskagans og þjóða hans hafa það megin markmið 

að gera grein fyrir uppruna þessara staðalmynda og hvernig þær tengjast orðræðu þeirra 

þjóðernissinna á svæðinu sem spiluðu stórt hlutverk í Júgóslavíustríðinu og aðdraganda þess. 

Hér er á engan hátt um tæmandi umfjöllun um staðalmyndir sem tengjast viðfangsefninu að 

ræða heldur hafa þær sem mest áberandi eru í fræðilegri umfjöllun um stríðið og í þeirri 

                                                           
4 Leerssen, ,,Imagology: History and method“, bls. 27. 
5 Goldsworthy, ,,Invention and In(ter)vention“, bls. 25. 
6 Leerssen, ,,Imagology: History and method“, bls. 25–26. 
7 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 18. 
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blaðaumfjöllun sem farið var yfir í þessari rannsókn verið skoðaðar nánar en öðrum lítill eða 

enginn gaumur gefinn. 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar er fréttaflutningur í íslenskum dagblöðum frá 

Júgóslavíustríðinu rannsakaður en megin átökin stóðu yfir frá miðju ári 1991 til ársins 1995. 

Stuðst er í þessum efnum við þrjú af helstu dagblöðum tímabilsins, Morgunblaðið, 

Dagblaðið-Vísi og Tímann. Ógerningur er að fara í gegnum allt það efni sem tengist 

Júgóslavíu á þessu tímabili í umræddum miðlum og nauðsynlegt að afmarka heimildamagnið 

á einhvern hátt. Þar sem flestir flóttamenn sem komu hingað til lands árin eftir stríðið voru frá 

héraðinu Krajina þótti vel við hæfi að einskorða leit í miðlunum við átök Serba og Króata um 

það hérað. Þetta leiðir af sér að önnur þjóðerni á svæðinu fá minna vægi og múslimar sem að 

mestu voru búsettir í Bosníu-Herzegóvínu koma lítið við sögu í þessari rannsókn. Innihald 

fréttaflutningsins er borið saman við niðurstöður ímyndarannsókna um Balkanskagann og 

þjóðir fyrrum Júgóslavíu til að gera grein fyrir helstu ímyndum sem birtust Íslendingum í 

tengslum við Júgóslavíustríðið. Þótt áherslan sé ávallt á ytri ímyndir er í þessum hluta líka 

verið að greina frá því hvaðan einstaka ímyndir komu eða á hverju þær voru grundvallaðar. 

Því getur í einhverjum tilfellum verið um staðalmyndir að ræða sem einstaklingar eða valdaöfl 

vildu miðla út á við og þá oftast í einhverjum pólitískum tilgangi. Slíkar mótaðar sjálfsmyndir 

eða þjóðarímyndir hafa hinsvegar víxlverkandi áhrif á ytri ímyndir og þá t.d. hvernig 

Íslendingar sjá viðkomandi í gegnum sína fréttamiðla. 

Í þriðja hluta ritgerðarinnar beinist athyglin að fréttaflutningi í tengslum við komu 

nokkurra flóttamannahópa til Íslands sem flestir komu frá héraðinu Krajina í Króatíu. Megin 

markmið í þessum hluta er að kanna hvort og með hvaða hætti staðalmyndir breytast þegar 

hópar af ákveðnu þjóðerni gegna öðru hlutverki í umfjöllun dagblaðanna en t.a.m. árin á 

undan. Á þessum tímapunkti er átökum að mestu lokið í Júgóslavíu og í það minnsta verið að 

fjalla um þá Serba og Króata sem hingað komu út frá allt öðru sjónarhorni eða sem flóttamenn 

og innflytjendur. Hér er því verið að gera samanburð við umfjöllunina um staðalmyndir í 

tengslum við Júgóslavíustríðið í kaflanum á undan en fréttir af flóttafólkinu einnig skoðaðar 

út frá fræðilegri umfjöllun um ímyndir flóttamanna og innflytjenda almennt. 

Til að svara þeim rannsóknarspurningum sem hér liggja til grundvallar verður því 

ímyndafræðin notuð til að skilgreina hvaða staðalmyndir eru líklegastar til að fylgja umfjöllun 

um atburði og aðstæður á umræddu tímabili. Síðan eru rannsóknir á þessum sömu 

staðalmyndum sem tengdust Júgóslavíustríðinu notaðar til að rýna umfjöllunina um það í 

íslenskum dagblöðum og varpa ljósi á hvernig ytri ímyndir Balkanskagans, Júgóslavíu og 

fyrrum þjóða hennar birtast og eru notaðar til að útskýra atburðarásina. Í framhaldinu er síðan 
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niðurstaðan úr þessari athugun borin saman við umfjöllun um flóttamenn og innflytjendur úr 

sömu atburðarás til að kanna hvernig staðalmyndir eru notaðar þegar félagslegi hópurinn sem 

þær ná yfir er kominn í nýtt og gjörólíkt hlutverk. 
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2 Hugtök og kenningar 

Deilan í sambandslýðveldum fyrrum Júgóslavíu sem endaði með blóðuðugum átökum var og 

er eðli málsins samkvæmt mjög viðkvæm og tekist á um hvað sé satt og rétt. En í þessari 

rannsókn er ímyndfræðinni beitt til að draga fram ytri ímyndir í blaðaumfjöllun á Íslandi um 

deiluaðila og átakasvæðið, án þess að reyna að fella dóm um sannleiksgildi þeirra eða 

réttmæti notkunar. Það er því mikilvægt að greina fyrst vandlega frá hugtökunum og 

kenningunum sem hér er stuðst við og átta sig þannig betur á markmiðum verkefnisins. Í 

þessum hluta verður því fjallað um ímyndafræðina og ímyndir almennt, síðan er fjallað um 

staðalmyndir frá fræðilegu sjónarhorni og að endingu þær helstu ímyndir sem tengjast 

viðfangsefni þessarar rannsóknar. 

 

2.1 Ímyndafræði og ímyndir 

 

Ímyndafræði gengur út á að skoða hugmyndir um t.d. félagslega hópa, þjóðerni, lönd og 

landsvæði. Rannsóknirnar snúa að kenningum um staðalmyndir sem þykja einkenna hópa eða 

ákveðin svæði. Ekki er um félagslega rannsókn að ræða, reynt er að varpa ljósi á af hverju 

orðræða tekur á sig ákveðna mynd en ekki lýsa samfélaginu sjálfu. Þeir sem fást við 

ímyndafræði hafa því sérstaklega áhuga á samspili milli ímynda af ,,öðrum“ (e. hetero-

images) og þeim sem snúa að eigin þjóðarímynd (e. auto-images).8 

Ímyndum hefur verið skipt í flokka með mismunandi hætti en W.J.T. Mitchell, prófessor í 

enskri sögu og listasögu við háskólann í Chicago, setti fram skiptingu í fimm merkingarflokka 

þar sem ímyndir geta verið myndrænar, sjónrænar, skynrænar, huglægar og mállegar.9 Í 

þessari rannsókn er aðallega unnið með hugtök sem lýsa huglægri skoðun og þá einkum 

gildishlöðnum staðalmyndum (e. evaluative stereotypes) sem notaðar eru til að lýsa eigin 

einkennum og fella dóm um aðra.10 Gefa þarf gaum hvernig slíkar ímyndir eru notaðar eða 

misnotaðar og hvernig þær eru meðhöndlaðar í samfélagslegri umræðu. Eins og 

sagnfræðingurinn Lázló Vörös bendir á getur falist hætta í þeirri staðreynd að mörg af þeim 

                                                           
8 Leerssen, ,,Imagology: History and method“, bls. 27. 
9 Beller, ,,Perception, image, imagology“, bls. 3–4. 
10 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 15. 
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hugtökum sem notuð eru við ímyndarannsóknir eru bæði notuð í vísindalegum tilgangi sem 

og í pólitískri orðræðu hvers tíma. ,,We should be careful not to use these terms in the ways, 

nor with the meanings, with which the protagonists of the discourse we are investigating used 

them.“11 Við þurfum að vera vakandi fyrir því hvenær fréttaflutningur eða umfjöllun um 

atburði er gagnrýnislaus á þjóðernislega hugtakanotkun þeirra aðila sem verið er að fjalla um. 

Margar skilgreiningar eru til á ímyndum og nauðsynlegt að greina frá áður en farið er að 

rannsaka frumheildir út frá hvaða skilningi á hugtakinu verður unnið og hvers vegna slíkum 

skilningi er beitt á rannsóknarefnið. Joep Leerssen, prófessors í evrópskum fræðum við 

Amsterdam háskóla, skilgreinir ímynd sem ,,[t]he mental or discursive representation or 

reputation of a person, group, ethnicity or a ʻnationʼ.“12 Gengið er út frá þessari skilgreiningu 

hér og skoðaðar sundurlausar huglægar ímyndir sem eiga að lýsa einkennum svæða eða 

þjóðernishópa. En af hverju að leggja áherslu á ímyndir sem eru ófullgerðar, sundurlausar og 

missannar? Burt séð frá því hversu vel mótaðar eða sannar þær eru þá stjórna slíkar ímyndir 

skoðunum okkar á öðrum og hafa áhrif á hegðun okkar gagnvart þeim.13 Það skiptir því í raun 

engu máli hvort ímynd okkar af einhverju sé í raun rétt eða sönn svo lengi sem við höfum 

sterka sannfæringu fyrir henni. 

Ein af grundvallaraðgreiningum ímynda sem skiptir máli í okkar samhengi er milli þeirra 

sem eru sjálfsmyndir (e. auto-images) og hins vegar ímyndar af öðrum (e. hetero-images).14 Í 

deilum og átökum þjóðerna og ríkja er áhugavert að skoða hvernig myndum af sjálfum sér 

einstakir hópar reyna að koma á framfæri við umheiminn og hvaða ímynd af andstæðingnum 

lögð er áhersla á að útbreiða. Staðalmyndir sem fella eiga dóma eru hér í öndvegi en þegar 

talað er um ímynd eða ímyndir eru oft notuðu önnur hugtök sem hafa ekki alltaf alveg sömu 

merkingu en falla í sama flokk. Hér má nefna klisjur og fordóma.15 

 

2.1.1 Þjóðarímyndir 

 

Hugtakið þjóð í nútímaskilningi er af mörgum talið frekar nýtt fyrirbæri þegar kemur að 

söguskilningi og sagnaritun. Árið 1882 rakti Ernest Renan í fyrirlestri sínum ,,Hvað er þjóð?“ 

myndun þjóðríkja til uppskiptingu ríkja klassíska tímans og miðalda og að menningarlegt 

                                                           
11 Vörös, „Methodological and Theoretical Aspects of „Social Identities“, bls. 29. 
12 Leerssen, ,,Image“, bls. 342. 
13 Beller, ,,Perception, image, imagology“, bls. 4. 
14 Leerssen, ,,Image“, bls. 342. 
15 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 14. 
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yfirbragð þeirra mótaðist af evrópsku, pólitísku og félagslegu umhverfi.16 Seinna varð algengt 

að tala um þjóðernishópa sem forstig þjóðar (e. proto-nation) þar sem næsta rökrétta skref 

væri myndun sjálfstæðrar þjóðar.17 Það fór einnig að verða áberandi t.d. í bókmenntum frá 18. 

og 19. öld að leggja áherslu á jákvæða eiginleika manns sjálfs eða þess hóps sem maður 

tilheyrir með því m.a. að draga upp neikvæðar myndir af öðrum þjóðum eða hópum.18 Mótun 

sjálfsmynda samhliða mótun á ytri ímyndum hinna, þjóðarímynda og félagslegra ímynda hópa 

virðast því áberandi á tímum stigvaxandi þjóðernishyggju í Evrópu. 

Hér er eingöngu verið að fjalla um félagslegar sjálfsmyndir en hægt er skipta 

sjálfsmyndum í tvo megin flokka og þá annars vegar persónulega sjálfsmynd (e. personal 

identity) og síðan félagslega sjálfsmynd (e. collectibve identity). Sú síðari vísar til félagslegra 

tengsla einstaklinga og þeirra hópa sem hann samsamar sig með, t.d. á grundvelli þjóðernis, 

litarhafts, kyns og kynhneigðar.19 Félagslegar sjálfsmyndir þjóða hafa verið notaðar í 

pólitískum tilgangi til að sameina hópa um ákveðinn málstað og varasamar þegar 

þjóðernishyggja er komin á alvarlegt stig. Í umfjöllun um hugtakið í eftirlendufræðum er sagt 

,,[t]he confusion of the idea of the nation with the practice and power of the nation-state 

makes nationalism one of the most powerful forces in contemporary society.“20 Hér er átt við 

að valdastofnunum sé með einhverjum hætti beitt til að byggja undir eða viðhalda gömlum 

hugmyndum í þjóðernislegum tilgangi burt séð frá því hvort þær eigi sér stoð í 

raunveruleikanum eða ekki. Spurningin sem vaknar er hvort þjóðir eigi að grundvallast á 

goðsognum um það hvað sameinar þjóðina og inniheldur ákveðinn kynþátt, trúarbrögð og 

sérstakt þjóðerni eða eiga þjóðir í grunninn að fagna fjölbreyttni og fjölmenningu.21 Þetta 

viðfangsefni tengist m.a. stefnu ríkja í innflytjendamálum sem rædd verður í lokahluta 

ritgerðarinnar, t.d. stefnu um aðskilnað eða aðlögun innflytjenda, ,,hinna“. 

 

2.1.2 Við og hinir 

 

Það er algengt að nota hugmyndir um aðra til að móta þjóðarímyndina og dregið fram hvað sé 

ólíkt í fari þeirra sem ekki tilheyra þjóðinni. Við getum þannig ekki skilgreint einingu 

ákveðins hóps án þess að útiloka um leið. Að nota sjálfsmyndir til að móta samsömun eða 

                                                           
16 Ashcroft o.fl., Key Concepts in Post-Colonial Studies, bls. 149–50. 
17 Vörös, „Methodological and Theoretical Aspects of „Social Identities“, bls. 34. 
18 Beller, ,,Perception, image, imagology“, bls. 6. 
19 Íris Ellenberger, Danskir innflytjendur á Íslandi 1900–1970, bls. 23. 
20 Ashcroft o.fl., Key Concepts in Post-Colonial Studies, bls. 150. 
21 Ashcroft o.fl., Key Concepts in Post-Colonial Studies, bls. 155. 
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tengjast ákveðnum hópi gæti ekki gengið nema af því að þær útiloka um leið.22 Hugtakið 

heimsvaldastefna (e. imperialism), sem er nátengt nýlendukapphlaupi Evrópuríkja, á rætur að 

rekja svo langt aftur sem til Rómarveldis. Orðræðan sem fylgdi heimsvaldastefnu var að 

réttlæta hugmyndir um yfirburði evrópskrar menningar, nota hana til að greina á milli ,,okkar“ 

og ,,hinna“ og réttlæta valdbeitingu til að siðmennta framandi þjóðir.23 

Mary Louise Pratt, mannfræðingur, segir að þá sem á að ,,aðra“ eða ,,hina“ er safnað í 

einsleitan hóp sem fær síðan gjarnan á sig karlkyns merkimiða. Ímyndin af þessum hópi fær á 

sig lýsingarorð sem eru tímalaus og eiga að lýsa hefðum og venjum en ekki lýsa einhverjum 

sögulegum veruleika.24 Verið er að hamra á sögulegum samlíkindum sem oft þarf að 

rökstyðja með aldagömlum frásögnum til að ná markmiðum í nútímanum. Það er því gagnlegt 

í rannsókn sem þessari að vera vakandi fyrir slíkum staðalmyndum, klisjum og goðsögnum 

sem notaðar geta verið í þjóðernislegum tilgangi til að skerpa á aðgreiningu milli 

þjóðernishópa. Hér í framhaldinu þarf því að gera betur grein fyrir staðalmyndum annars 

vegar og síðan hvernig þær eru notaðar í þjóðernislegum tilgangi hins vegar. 

 

2.2 Staðalmyndir 

 

Félagssálfræðingar hafa skilgreint staðalmyndir sem eitt form af fordómum. Ímyndafræði 

hefur því í auknum mæli verið notuð í mörgum greinum félags- og hugvísinda til að varpa 

fram nýjum spurningum um þekkt rannsóknarefni.25 Saga ímynda Balkanskagans er dæmi um 

slíkt og verður hún hér notuð til að ákvarða eftir hvaða staðalmyndum skuli leitað í umfjöllun 

íslenskra dagblaða um stríðið í Júgóslavíu og komu flóttamanna hingað í kjölfarið. Söguleg 

framvinda átakanna og reynslusaga flóttamanna er því ekki forgrunni heldur þvert á móti 

verið að skoða þá hlið peningsins sem snýr að stöðnuðum og íhaldssömum hugmyndum fólks 

sem breytast hægt. Þær geta engu að síður spilað stórt hlutverk þar sem þær hafa áhrif á 

viðhorf einstaklinga og hópa sem aftur stýrir hegðun þeirra. Sú áhersla að gefa þjóðum og 

þjóðernum hlutlæga og varanlega birtingarmynd sem hefur fyrirfram ákveðna eiginleika mun 

halda áfram að mati Leerssen, svo lengi sem áhersla er lögð á söguleg samlíkindi (e. historical 

similarities) í stað sögulegra breytinga.26 

                                                           
22 Hall, ,,Introduction. Who Needs ʹIdentityʹ?“, bls. 5. 
23 Ashcroft o.fl., Key Concepts in Post-Colonial Studies, bls. 127. 
24 Ashcroft o.fl., Key Concepts in Post-Colonial Studies, bls. 172–173. 
25 Beller, ,,Perception, image, imagology“, bls. 7. 
26 Leerssen, ,,Nation, ethnie, people“, 380. 
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Franz K. Stanzel bókmenntafræðingur setti fram þá kenningu að þegar upp kemur pólitísk 

spenna, átök og stríð eru neikvæðar ímyndir af öðrum, sem fallið höfðu í gleymsku á 

friðartímum, kallaðar fram úr minninu og til þess fallnar að styrkja fordóma um ,,hina“.27 

Varðand fordóma af þessu tagi er gott að vísa í hugmyndir Walter Lippmann rithöfundar og 

heimspekings úr Harvard Háskóla, sem fjallaði mikið um staðalmyndir, þess efnis að við 

sjáum ekki fyrst og skilgreinum svo heldur skilgreinum við fyrst og sjáum svo. Í þessu felst 

að þegar við sjáum og leggjum mat á eitthvað er það skilyrt af fyrirfam ákveðnum 

hugmyndum, fordómum og staðalmyndum. Ímyndir okkar af öðrum löndum og þjóðernum er 

því háð því gildismati sem við höfum sjálf valið okkur eða sem hefur mótast yfir lengri eða 

skemmri tíma.28 Hvernig atburðir eru gerðir skiljanlegir veltur samkvæmt þessu að verulegu 

leyti á því hvernig þeir undirliggjandi þættir sem tengjast atburðarrásinni hafa verið 

skilgreindir áður. 

En til að setja staðalmyndir í samhengi við viðfangsefni þessarar rannsóknar hafa 

sagnfræðingar í skrifum um Júgóslavíustríðið og sögu Balkanskaga sumir greint frá því sem 

þeir kalla balkaníseríngu og líkja þeirri hugmyndi við oríentalisma Edwards Said. Í tilefni af 

25 ára afmælisútgáfu bókarinnar Orientalism árið 2003 sagði Said í formála að ,,hvorki 

hugtakið Austurlönd né heitið Vesturlönd búi yfir verufræðilegum stöðugleika; hvort um sig 

er mannleg viðleitni, að hluta til þess að staðfesta mismun og að hluta til að bera kennsl á 

framandleikann.“29 Textar á Vesturlöndum birta mynd af austrinu sem er sjálfri sér samkvæm 

og samþykkt sem hin rétta lýsing þess, burtséð frá því hver raunveruleg sjálfsmynd ólíks fólks 

í heimshlutanum sé.30 Það sama getur átt við skrif á Vesturlöndum um Balkanskagann þar 

sem stuðst er við alhæfingar, ýkjur og einfaldar staðalmyndir, sem almennt eru taldar réttar, til 

að styðja við þá lýsingu sem dregin er fram hverju sinni. 

Eðli staðalmynda er þannig að þær geta bæði verið notaðar til að lýsa eða skilja heiminn og 

einnig til að leggja dóm á hann.31 Hér skiptir meginmáli hvaða gildi þær hafa eða er gefið og í 

hvaða samhengi og tilgangi þær eru settar fram. Oft er með notkun staðalmynda verið að 

leggja mat á eða dæma um ágæti t.d. einstakling, þjóða eða landsvæða. Staðalmyndir eru því 

alhæfingar um hóp af fólki þar sem öllum einstaklingum er gefið sameiginleg einkenni 

burtséð frá raunverulegum einkennum einstaklinga innan hópsins og þess fjölbreytileika sem 

þar er til staðar. Þegar staðalmyndin hefur fest rætur er erfitt að breyta henni þrátt fyrir að 

                                                           
27 Beller, ,,Perception, image, imagology“, bls. 11. 
28 Beller, ,,Perception, image, imagology“, bls. 4–5. 
29 Said, ,,Orientalism (2003). Formáli að tuttugu og fimm ára afmælisútgáfunni“, bls. 157. 
30 Jón Yngvi Jóhannsson, ,,Jøklens Storm svalede den kulturtrætte Danmarks Pande", bls. 40. 
31 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 15. 
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nýjar upplýsingar liggi til grundvallar.32 Það skiptir máli hver fer með vald yfir orðræðunni en 

valdastaða ríkja Evrópu á nýöld og nýlendustefna hefur orðið til þess að oftar en ekki er horft 

út frá Evrópu sem valda- og menningarmiðju heimsins. Í eftirlendufræðum hefur hugtakinu 

Evrópu-miðun (e. Euro-centrism) verið lýst þannig að í slíku tilfelli sé gengið út frá því að 

evrópsk menning sé sú eðlilega eða normið. Svo snemma sem á 18. öld var sú skoðun orðin 

útbreidd að Evrópa hefði yfirburði í samanburði við restina af heiminum.33 Það fylgja því 

ákveðnir fyrirframgefnir eiginleikar, þ.e. staðalmyndir og ýmsir fordómar, því að vera 

staðsettur innan þessarar miðju, utan hennar eða á mörkunum. Í tengslum við gamlar, 

neikvæðar staðalmyndir, sem Stanzel talaði um að dregnar væru fram á tímum átaka, skiptir 

því samkvæmt framangreindu máli hvernig þjóðir og þjóðernishópar eru staðsettir gagnvart 

evrópsku menningarmiðjunni. Standi þeir utan hennar aukast líkurnar á notkun neikvæðra 

staðalmynda í umfjöllun og orðræðu á Vesturlöndum. 

 

2.2.1 Þjóðernislegar staðalmyndir 

 

Fræðimenn hafa bæði bent á vankanta sem fylgja þjóðernislegum hugtökum við rannsóknir og 

sagnaritun en þó ekki síður hversu varasamar staðalmyndir í slíkum anda geta verið þegar 

þeim er spilað út í pólitískum tilgangi. Þegar kemur að pólitískri orðræðu telur Richard 

Handler, prófessor í mannfræði, málið flækjast vegna þess hversu meðvitað stjórnmálamenn 

nota staðalmyndir í sínum málflutningi. Í tengslum við þjóðernislegan áróður hafa ,,pólitískir 

og menningarlegir leiðtogar hvarvetna lært að orða kröfur sínar um alþjóðlega viðurkenningu 

í kringum hugmyndir um sjálfsmyndir.“34 Staðalmyndir sem fylgja slíkri sjálfsmyndarmótun 

geta því fengið verulegt vægi í orðræðunni og Leerssen telur að við þessar aðstæður sé 

mikilvægt að átta sig fyrst á því hvaða hefð er ríkjandi þegar fjallað er um bakgrunn hópa og 

síðan kanna hvernig sú hefði er dregin fram eða falin, reynt að styrkja hana eða fara niðrandi 

orðum um hana af þeim sem eru að nýta sér ímyndina í sinni umfjöllun.35 

Það er of flókið og yfirgripsmikið að gera slíkt í þessari rannsókn og látið duga að gera 

grein fyrir nokkrum ríkjandi hefðum og hvernig þær fléttast inn í fréttaflutning frá 

Júgóslavíustríðinu hér á Íslandi. Það skiptir síðan máli hversu sterka sannfæringu fólk hefur 

fyrir því að eiginleiki þjóðarinnar sem lýst er með staðalmyndinni sé raunverulega til staðar. 

Samkvæmt Lázló Vörös er ekki óalgengt í löndum fyrrum kommúnistaríkja að eðlishyggja sé 
                                                           
32 Beller, ,,Stereotype“, bls. 429. 
33 Ashcroft o.fl., Key Concepts in Post-Colonial Studies, bls. 90–91. 
34 Handler, ,,Is "identity" a useful cross-cultural concept?“, bls. 38. 
35 Leerssen, ,,Imagology: History and method“, bls. 28. 
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ríkjandi í umfjöllun um þjóðerni og þjóðernishópa og sama getur átt við víðar. Þeim eru þá 

gefnir hlutlægir eiginleikar sem notaðir eru til að skýra afstöðu, t.d. ótta við viðbrögð ,,hins“ 

aðilans í ákveðnum tilfellum eða til að skýra atburði sem tengjast sögulegu framvindunni.36 

Þjóðernislegar staðalmyndir geta því vegið þungt þegar kemur að deilum milli ríkja og haft 

áhrif á samskipti deiluaðila, ytri ímyndir þeirra og aðkomu annarra ríkja sem fyrir utan 

deiluna standa. 

 

2.3 Jaðar/útmörk og villimenn 

 

Að lokum er rétt að gera stuttlega grein fyrir tveimur meginhugtökum sem stuðst er við í 

greiningunni í framhaldinu, annars vegar í tengslum við landfræðilega legu Balkanskagans og 

hinsvegar í tengslum við neikvæða ímynd þjóðarbrotanna samhliða stríðsátökunum. Í bók 

sinni Tvær eyjar á jaðrinum fjallar Sumarliði R. Ísleifsson um það hvernig landfræðileg og 

menningarleg staðseting Íslands og Grænlands hefur haft áhrif á ytri ímyndir landanna. 

Ákveðnar ímyndir og staðalmyndir fylgja norðurslóðum, eyjum og því svæði sem skilgreint 

er fyrir norðan menningarmiðjuna Evrópu.37 Hugtakið jaðar/útmörk (e. frontier) hefur verið 

notað til að skilgreina þau svæði sem liggja á mörkum siðmenningarinnar, eins og til dæmis í 

nýlendunum þar sem siðir nýlenduherra mættu siðum og menningu frumbyggja. Mismunandi 

er hvar þessi jaðar er skilgreindur, Egyptaland hefur bæði haft ímynd sem vagga evrópskrar 

menningar en einnig sem hluti af framandi og hættulegu Austrinu.38 

Það liggur því fyrir að ytri ímyndir eru að einhverju leyti mótaðar af aðstæðum sem erfitt 

er að breyta og velta á sjónarhorni þess sem þær mótar.39 Í tilfelli Balkanskagans er t.d. 

mikilvægt að hugsa um hugtakaparið miðja/jaðar þar sem sú hugmynd er almennt áberandi, 

hvort sem hún er rétt eða ekki, að skaginn sé á mörkum austurs og vesturs bæði landfræðilega 

og í tengslum við trúarbrögð og siði. Landsvæði sem litið er á sem jaðar við evrópska 

menningu hefur haft á sér ímynd stjórnleysis og villimennsku. Þetta eru þá gjarnan svæði þar 

sem sagt er að mætir karlmenn geta reynt á siðferðisstyrk sinn, svæði þar sem þarf að temja 

hið villta og siðbæta íbúana. Þar sem menn telja ólíka menningu, trúarbrögð og siði mætast 

hefur því samkvæmt ímyndafræðilegum rannsóknum oftar en ekki verið gengið út frá því að 

                                                           
36 Vörös, „Methodological and Theoretical Aspects of „Social Identities“, bls. 35. 
37 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 32–55. 
38 Ashcroft o.fl., Key Concepts in Post-Colonial Studies, bls. 109. 
39 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 16. 
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svæðið sé óstöðugt stjórnarfarslega og átök og ófriður líklegri en innan meintrar 

menningarmiðju. 40 

Samkvæmt rannsóknum á nýlenduhyggju Evrópuríkja og eftirlendufræðum er áberandi 

hvernig hugtakið villimaður var notað til að setja evrópska menningu ofar í virðingarröðina en 

menningu annarra heimshluta. Með þessu móti var hægt að réttlæta valdbeitingu við að koma 

á nýjum siðum í nýlendunum, réttlæta nýtingu nýlenduherranna á auðlindum og þeirra 

valdaforræði í nýlendunum almennt.41 Í Evrópu á 16. öld var t.d. algengt að íbúum Afríku og 

frumbyggjum Ameríku væri lýst þannig að þeir væru ,,heiðingjar, gráðugir og drykkfelldir, 

lostafullir og þjófóttir, sóðalegir og stunduðu fjölkvæni og jafnvel mannát.“42 Ímyndin um 

villimanninn hefur reyndar einnig verið notuð til að draga upp jákvæða mynd af þjóðernum 

og landsvæðum og þá talað um hinn göfuga villimann. Þar er búin til staðalmynd sem á að 

vera öðrum til fyrirmyndar og oftast var hún sett upp sem andstaða við siðleysi stórborganna 

og sem rómantísk sýn á gamla ,,náttúrulega“ samfélagið.43 En þegar dregnar eru fram ímyndir 

til að móta skýra aðgreiningu milli ,,okkar“ og ,,hinna“ er eðli málsins samkvæmt áberandi að 

fyrri hópnum eru gefin jákvæð einkenni en hinir fá á sig neikvæðar staðalmyndir. Það er 

aldagömul hefð fyrir því að ímyndin um villimanninn sé notuð til að aðgreina ,,aðra“ frá 

meintri menningarmiðju Evrópu. Þetta sést í tengslum við kynþáttahyggju og einnig þegar 

flokka á þjóðerni í virðingarstiga. Við mótun þjóðarímynda þar sem þessu neikvæða hugtaki 

hefur verið beitt er hefð fyrir því að staðsetja Austur-Evrópu á jaðrinum.44 Íbúar á eyjum eins 

og Írlandi og Íslandi hafa að sama skapi fengið á sig þessa neikvæðu staðalmynd, á 18. og 19. 

öld voru ,,Írar... iðulega nefndir ,,negrar Evrópu“ eða að þeir líktust eyþjóðum í 

Kyrrahafinu“.45 

Nánar verður fjallað um þetta í tengslum við ytri ímyndir Serba í næsta hluta. En almennt 

má benda á að í nýlegum rannsóknum sem hafa sótt í umræddar aðferðir eftirlendufræða hefur 

verið greint að í bókmenntum höfunda frá Vesturlöndum hafi hugmyndir um ræningja á 

Balkanskaga verið notaðar til að lýsa svæðinu sem frumstæðu. Þar ríki lögleysa og á sama 

tíma verið að styrkja og undirbyggja hugmyndir um æðra vestrænt samfélag. Ræninginn hefur 

auk þess verið notaður mikið sem pólitískt tákn og þá bæði undir jákvæðum og neikvæðum 

formerkjum eftir samhengi hverju sinni.46 Undir jákvæðu formerkjunum er talað um hetju sem 

                                                           
40 Ashcroft o.fl., Key Concepts in Post-Colonial Studies, bls. 109. 
41 Ashcroft o.fl., Key Concepts in Post-Colonial Studies, bls. 210. 
42 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 25. 
43 Ashcroft o.fl., Key Concepts in Post-Colonial Studies, bls. 210. 
44 Beller, ,,Barbarian“, bls. 268–9. 
45 Sumarliði R. Ísleifsson, Tvær eyjar á jaðrinum, bls. 53. 
46 Bracewell, ,,The Proud Name of Hajduks“, bls. 22–23. 
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berst gegn oki óréttmætra valdhafa og frelsi sinnar þjóðar. Þetta er náskylt ímyndinni um 

þjóðfrelsishreyfingar sem var notuð eftir seinna stríð til að aðgreina hópa sem börðust fyrir 

frelsi sinnar þjóðar frá borgaralegri þjóðernishyggju aldirnar á undan. Þeir sem börðust fyrir 

frelsi undan nýlenduherrum eða erlendu yfirvaldi fengu á sig ímynd þjóðfrelsishetjunnar.47 

Þeir sem fylgja því ekki reglum valdhafanna hverju sinni geta því fengið á sig skúrka- eða 

hetjumynd allt eftir því hvort viðkomandi séu þeim sem stýra orðræðunni þóknanlegir eða 

ekki. Tilheyri þjóðernishópurinn ímynduðu Austri séð frá menningarlegri miðju Evrópu eru 

því miklar líkur á því að staðalmyndir sem tengjast hugtakinu villimaður séu neikvæðar. 

 

  

                                                           
47 Ashcroft o.fl., Key Concepts in Post-Colonial Studies, bls. 157. 
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3 Júgóslavíustríðið og ytri ímyndir þess 

Í þessum kafla verður fréttaflutningur á Íslandi frá stríðsátökunum í Júgóslavíu árin 1991 til 

1995 borin saman við niðurstöður ímyndarannsókna um Balkanskagann og þjóðir fyrrum 

Júgóslavíu til að greina helstu staðalmyndir sem þar komu fram. Ímyndir Balkanskagans eru 

fyrirferðamiklar og því fjallað nokkuð ítarlega um þær hér í framhaldinu. Bæði er farið yfir 

hugmyndir um innri ólgu milli þjóðerna á svæðinu en einnig um afstöðu skagans gagnvart 

Evrópu. Síðan er sérstaklega farið yfir staðalmyndir um annars vegar Serba, sem einnig fer 

mikið fyrir í ísleskum dagblöðum og svo hins vegar Króata. Endað er svo með stuttri 

samantekt um aðrar greinilegar staðalmyndir sem annað hvort tengjast samskiptum við 

alþjóðasamfélagið eða spretta af sögu þjóðanna og menningarlegum arfi. 

 

3.1 Balkanskagi og ímyndin um púðurtunnuna 

 

Þann 25. júní 1991 lýstu Slóvenía og Króatía yfir sjálfstæði frá sambandsríkinu Júgóslavíu og 

daginn eftir var því fagnað heimafyrir á sama tíma og júgóslavneski herinn flutti sig að 

landamærum Slóveníu. Þann 27. júní gerði svo sambandsher Júgóslavíu innrás í Slóveníu sem 

var máttlítil, stóð í skamman tíma og skilaði engum árangri. Því miður fyrir önnur 

sambandslýðveldi fyrrum Júgóslavíu var þetta einungis upptakturinn að blóðugum átökum 

sem urðu hörðust á þeim svæðum þar sem serbneskur minnihluti stóð nú utan 

sambandsríkisins Júgóslavíu. Fyrst í Króatíu, nánar tiltekið í Krajina héraði og Slavoníu, 

seinni hluta árs 1991 og síðan í Bosníu-Herzegóvínu ári síðar þar sem Serbar voru sléttur 

þriðjungur íbúa.48 

Fyrir seinni heimsstyrjöldina var hefð fyrir því að fjalla um Balkanskagann sem 

púðurtunnu Evrópu (e. the powder keg of Europe), að þar ríkti andi hins endalausa ágreinings 

og talað um skuggahlið Evrópu. Í bland við jákvæðar lýsingar á íbúunum sjálfum var hefð 

fyrir því að draga upp ímyndir af grimmd, hjátrú, vantrausti, óheiðarleika og óþrifnaði.49 Sagt 

er að á Balkanskaganum mætist Evrópa, Asía (Austur-Evrópa) og Mið-Austurlönd, þar 

mætast heimar kristinna og múslima og þeir fyrr nefndu skiptast í tvær blokkir, kaþólikka og 

                                                           
48 Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, bls. xvii,177, 211–214. 
49 Zivancevic-Sekerus, ,,Balkans“, bls. 107. 
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rétttrúaða. Í ljósi þessa er oft látið í veðri vaka að það séu örlög svæðisins að vera vettvangur 

átaka og óstöðugleika.50 Frá seinni heimsstyrjöldinna fram að falli kommúnismans hafði þessi 

ímynd legið að mestu í dvala og þrátt fyrir tíða pólitíska spennu innan Júgóslavíu voru 

borgaraleg átök fátíð. En hugmyndin um Balkanskaga sem náttúrulega uppsprettu 

óstöðugleika og átaka var einfaldlega endurvakin þegar nær dróg stríðinu í Júgóslavíu.51 Þegar 

slíkt gerist er mikilvægt að átta sig á því hversu víðtæka útbreiðslu slíkar staðalmyndir fá og 

hvaða hlutverki fjölmiðlar gegna í því. Styrkja þeir viðkomandi hugmyndir og grundvallast 

það á réttum forsendum eða gagnrýna þeir slíkar hugmyndir og forsendurnar sem þær byggja 

á? 

Fréttaritari Morgunblaðsins fjallaði um stöðu mála í Júgóslvíu í mars 1991 og dróg þar upp 

mynd af fólki sem segist vilja búa í sátt og samlyndi en höfundurinn gaf til kynna að undir 

yfirborðinu séu djúpstæð viðhorf sem leitt geti til sundurlyndis. Á einum stað í greininni er 

sagt frá kaþólskum bakgrunni Króata og grísk-kaþólsku rétttrúnaðarkirkjunni sem var ríkjandi 

meðal Serba og hvernig ákvörðun Króata um að allir skyldu nota rómverska stafrófið en hætta 

að nota það kyrillíska væri túlkuð sem mismunun gegn Serbum. Á sama stað eru stríðsárin 

rifjuð upp, tengsl Króata við nasista og síðan hvernig Tító og stjórn hans hélt trúmálum og 

þjóðernishyggju í skefjum: ,,Þá var sáralítill mannkærleiki milli Serba og Króata og það 

virðist grunnt á honum enn.“ Síðan vitnar höfundur í orð nunnu sem talar um að Serbar séu 

erfitt fólk og virðist sjá Króatíu fyrir sér í mjög rómantískum anda.52 Hér glittir undir 

yfirborðinu í staðalmyndir um Balkanskagann sem oftast koma þó fram í stuttum setningum 

með mjög afgerandi hætti. Frétt í DV í lok júní 1991 er lýsandi fyrir slíka framsetningu en þar 

er sagt að ,,[u]m aldir hefur þróast forn fjandskapur milli þjóðarbrotanna, sem gert hefur 

Balkanskaga að púðurtunnu alla þessa öld.“53 

Í þessum tveimur umfjöllunum ægir mörgu saman og erfitt að meta hvað er notað í réttu 

samhengi og hvað ekki. Tengingar við stríðsátök hátt í fimmtíu árum fyrr og fullyrðingar um 

aldagamlan fjandskap þjóðerna virka yfirdrifnar. En það er hinsvegar engin launung að valdi 

var beitt til að halda öllum þjóðernislegum tilburðum í skefjum. Í tengslum við þetta má t.d. 

nefna ,,króatíska vorið“ 1971 þar sem sambandsríkið mætti háværri kröfu um aukið sjálfstæði 

af mikilli hörku. Þeir sem voru í broddi fylkingar mótmælenda fengu fangelsisdóma og 

samkvæmt króatískum heimildum voru 32.000 einstaklingar ofsóttir, t.d. sagt upp vinnu, 

                                                           
50 Goldsworthy, ,,Invention and In(ter)vention“, bls. 25. 
51 Goldsworthy, ,,Invention and In(ter)vention“, bls. 27. 
52 Morgunblaðið 24. mars 1991, bls. 20. 
53 Dagblaðið Vísir – DV, 28. júní 1991, bls. 14. 
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vegna sinnar þátttöku.54 Hugtakið þjóðernishyggja varð í raun staðalmynd sem stjórnvöld í 

Júgóslavíu notuðu til að fjalla á neikvæðan hátt um þá sem töluðu fyrir auknu sjálfstæði 

sambandslýðveldanna og sjálfstjórnarhéraðanna Kosovo og Vojvodina. Júgóslavisma var stillt 

upp sem andstöðunni við þjóðernishyggju svo snemma sem 1981 og varað við að síðarnefnda 

hugmyndafræðin gæti leitt af sér eldfimt ástand.55 Ástandið varð eldfimt en spurning hvort 

það sé sjálfstæðisviljanum að kenna eða þeim aðferðum sem beitt var til að halda honum í 

skefjum. 

 

3.1.1 Skiptar skoðanir um staðalmyndina 

 

Áður en fleiri neikvæð dæmi um Balkanskagann sem púðurtunnu eru skoðuð er gott að gera 

grein fyrir því hvernig reynt var í aðdraganda og á fyrstu árum Júgóslavíustríðsins að tala 

gegn hugmyndinni um átaksvæðið á jaðri Evrópu. Þeir sem voru andvígir málflutningi 

þjóðernissinna, vildu sérstaklega halda í ríkjasambandið Júgóslavíu og ala á samstöðu en ekki 

sundurlyndi, áttu hér í hlut. Stjórnmálamenn notuðu í sinni orðræðu ímyndir um friðsamlega 

sambúð og má benda m.a. á mat Alija Izetbegovic forseta Bosníu-Herzegóvínu kringum 1990 

að þjóðernisátök í hans landi væru óhugsandi vegna hefðarinnar fyrir umburðarlyndi.56 

Izetbegovic var sjálfur árið 1983 dæmdur í 14 ára fangelsi fyrir yfirlýsingu sem hann gaf út 

tíu árum fyrr þar sem hann lagði áherslu á að íslömsk gildi yrðu lögð til grundvallar við mótun 

samfélagsins og fléttað saman við nútímalega vestræna menningu. Izetbegovic og félagar 

hans voru hófsamir múslimar sem spegluðu sig gjarnan andstætt róttækum íslamistum í Mið-

Austurlöndum og ekki voru þeir látnir sitja inni nema lítinn hluta af refsingunni.57 

Hér vaknar því upp spurningin hvað telst vera friðsöm og umburðarlynd sambúð. Sumir 

hafa sett spurninguna fram hvernig það gat gerst að fólk af mismunandi þjóðerni sem hafði 

lifað í sátt og samlyndi öldum saman fór allt í einu að berjast og drepa hvert annað. Frá seinni 

heimsstyrjöld höfðu þjóðarbrotin lifað hvert með öðru án alvarlegra átaka og blönduð 

hjónabönd voru t.a.m. nokkuð tíð. Hvert var þá réttmæti þeirrar staðalmyndar að þjóðir 

Balkanskagans gætu ekki umborið hverja aðra.58 Slíkar vangaveltur má sjá í greinum og 

umfjöllunum sem t.d. koma frá menntamönnum á þessum tíma. Þar kemur fram sú sýn að fólk 

af ólíkum þjóðernum og með mismunandi trúaráherslur hafi lifað saman í friði um langt skeið. 

                                                           
54 Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, bls. 18. 
55 Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, bls. 19–21, 31. 
56 Pirjevec, ,,Muslim, Serbs and Croats in Bosnia-Herzegovina“, bls. 107. 
57 Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, bls. 22–23. 
58 Pirjevec, ,,Muslim, Serbs and Croats in Bosnia-Herzegovina“, bls. 107, 111–112. 
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Arnór Hannibalsson prófessor í heimspeki sagði m.a. í grein sinni í Morgunblaðinu 1991 um 

ástandið í Júgóslavíu: 

 

Í Króatíu hafa Serbar búið með Króötum öldum saman. Króatar hafa sótt kaþólskar 

kirkjur, Serbar hafa haft sinn rétttrúnað, og allir hafa unað við sitt í friði. Núverandi 

stjórn Króatíu hefur aldrei lýst því yfir, að þjarma eigi að þjóðerni Serba í Króatíu.59 

 

Í grein Morgunblaðsins í nóvember 1995 um Mostar í Bosníu-Herzegovínu er sagt að fyrir 

stríðið leiddi fólkið í borginni ,,[e]ins og annars staðar í gömlu Júgóslavíu... ekki hugann að 

því hver uppruni þeirra eða vina þeirra væri. Nú [væri] borgin tvískipt.“60 Izetbegovic hafði 

haldið áfram að ala á þessari jákvæðu ímynd eftir að Serbar og Krótatar höfðu hafið sín átök 

sumarið 1991 en leiddar hafa verið líkur að því að hann væri einungis að reyna að fresta 

átökum eins lengi og unt væri. Ekki færi framhjá honum að Serbar væru að vopnbúast fyrir 

komandi borgarastríð í Bosníu-Herzegóvínu.61 Það þarf því að hafa í huga í hvaða tilgangi 

hann sem og aðrir tala gegn staðalmyndinni um púðurtunnuna á sama hátt og skoða þarf á 

gagnrýninn hátt hvernig henni er haldið á lofti. 

En í styttri fréttum af átökunum fer lítið fyrir vangaveltum af þessum toga og oft eins og 

slegið sé fram einföldum fullyrðingum, byggðum á staðalmyndum, til að setja átök í 

skiljanlegt samhengi. Lengri fréttaskýringar og betur ígrundaðar umfjallanir virðast svo 

líklegri til að koma öndverðu sjónarmiði á framfæri en því sem felst í staðalmyndunum. Í 

viðbót við dæmi Arnórs má nefna að sami fréttaritari Morgunblaðsins og sagði árið 1991 að 

Serbar og Krótatar hefðu fyrir stríðið lengi eldað grátt silfur saman hefur umfjöllun sína í 

mars 1993 um Júgóslavíustríðið á eftirfarandi hátt: 

 

S[erbar], Króatar og múslimar bjuggu saman í Júgóslavíu í friði og spekt í fjörutíu ár og 

höfðu ekki teljandi áhyggjur af þjóðerninu. Fólk trúlofaðist án þess að spyrja um 

þjóðerni tilvonandi maka og börn ólust upp án þess að vita um þjóðerni forfeðra sinna.62 

 

En við skoðun á umfjöllunum í íslenskum blöðum eru umfjallanir sem þessar í miklum 

minnihluta samanborið við fjölda frétta sem innihalda fullyrðingar sem tengjast hugmyndinni 

                                                           
59 Morgunblaðið 1. nóvember 1991, bls. 17. 
60 Morgunblaðið 19. nóvember 1995, bls. B 14. 
61 Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, bls. 208. 
62 Morgunblaðið 7. mars 1993, bls. B 9. 
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um púðurtunnuna. Sumarið 1991 er í fréttaskýringu í DV farið er nokkuð hlutlægt yfir stöðuna 

í landinu út frá hernaðarlegu sjónarmiði en sagt í lokin: 

 

Suðurslavneskar þjóðir hafa um aldir þótt herskáar með afbrigðum, og milli þeirra, 

einkum Serba og Króata, ríkir erfðafjandskapur. Takist þrátt fyrir þetta að halda deilum 

þeirra og árekstrum í skefjum meðan sambúð þjóða Júgóslavíu leitar nýs jafnvægis, er 

það vottur um að breytt viðhorf í Evrópu nái líka til Balkanskaga.63 

 

Það er óljóst í greininni hvaða breyttu viðhorf er verið að vísa í. Viðhorfum og væntingum 

í anda hinnar friðsömu Evrópu er stillt upp gegn hugmyndum um eðlislæg einkenni þjóðanna 

tengdum meintum fjandskap þeirra. Sumir eru þeirrar skoðunar að friður á svæðinu hafi ávallt 

verið tryggður með ægivaldi ráðandi afla sem fóru með yfirstjórn yfir öllum 

sambandslýðveldunum. Dr. Johan Galtung taldi t.d. hugmyndina um fjölmenningarríki í 

Bosníu-Herzegovínu óhugsandi vegna þess að ,,[a]ðilar einfaldlega hati hver annan of 

mikið.“64 Oft er talað um stjórnartíð Tító og valdatíma Tyrkja þegar vísað er í ytri yfirráð sem 

tryggðu frið á svæðinu. En hvort er Balkanskagi þá í ljósi sögunnar friðsæll eða síólgandi 

púðurtunna? Besta svarið er sennilega hvorugt en að friður sé óhugsandi vegna of mikils, 

eðlislægs haturs virkar sem frekar gildishlaðin, neikvæð staðalmynd. 

Fjölmenning og fjöldi þjóðernishópa eru því atriði sem mikið eru notuð í 

blaðaumfjöllunum til að útskýra stöðu mála á Balkanskaga. Í DV í ágúst 1995 er fjallað um 

hverni bandalög hafa verið mynduð í víxl milli mismunandi þjóðernishópa á tímum ófriðar og 

sagt að slíkt staðfesti að í ríkjum fyrrverandi Júgóslavíu sé engum hægt að treysta.65 Sagt er í 

umfjöllun Morgunblaðsins um ástandið í Krajina í apríl 1991 að Serbar og Króatar séu stærstu 

þjóðir Júgóslavíu og ,,hafa lengi eldað grátt silfur saman.“66 Þetta er ekki útskýrt nánar og 

haldið áfram með frásagnir af átökum. Í Tímanum kemur fram í umfjöllun um ástandið í 

Makedóníu að ,,[h]atrið milli slavneskra Makedóna og íslamskra Albana þarlendis er varla 

minna en á milli þjóða í fyrrverandi Júgóslavíu yfirleitt. Og eins og annarstaðar á því svæði og 

á skaganum yfirleitt vantar ekki atburðarásir úr sögunni til að kynda undir því.“67 Í DV í júní 

1991 þykir það gegna furðu að Júgóslvía hafi haldist svo lengi saman sem eitt ríki því 

lýðveldin þar eigi lítið sem ekkert sameiginlegt og séu í raun gerólík. Þar eru taldar upp 

                                                           
63 Dagblaðið Vísir – DV, 6. júlí 1991, bls. 14. 
64 Morgunblaðið 5. júlí 1995, bls. 21. 
65 Dagblaðið Vísir – DV, 12. ágúst 1995, bls. 15. 
66 Morgunblaðið 3. apríl 1991, bls. 34. 
67 Tíminn, 2. febrúar 1995, bls. 8. 
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sögulegar og menningarlegar ástæður fyrir þessari fullyrðingu, fyrir 1918 hafi Serbía og 

Svartfjallaland verið sjálfstæð konungsríki á meðan Slóvenía, Króatía og Bosnía-Herzegovína 

voru undir yfirráðum Austurríkis-Ungverjalands. Trúarbrögð og tungumál eru einnig nefnd 

sem atriði sem gera þjóðernin ólík auk notkunar á mismunandi stafrófum.68 Af hverju þetta 

fjölmenningarumhverfi á að leiða til sundrungar er ekki útskýrt nánar og ekki borðleggjandi af 

hverju svo ætti að vera. 

Í frétt Tímanns er talað um að góð sambúð milli Króata og Serba sé nauðsynleg til halda 

sambandsríkinu Júgóslavíu saman en þessar þjóðir hafi hins vegar lengi deilt um völd.69 

Þessum þjóðernum er gefin sú eðlislæga ytri ímynd að í þeim búi hatur í garð hvors annars 

sem er dæmi um vafasama eðlishyggju þegar kemur að notkun staðalmynda. Hatur Serba og 

Króata var sagt í DV vera það sem sé að valda aðskilnaðinum en ekki pólitískar eða 

efnahagslegar ástæður.70 Þegar deilan um Kosovo stóð sem hæst vorið 1999 og NATO að 

gera loftárasir á serbnesk skotmörk, þ.m.t. í Belgrad, var sagt að ,,í ljósi sögunnar beri að 

forða því að Milosevic takist að bera eld að „púðurtunnunni" á Balkanskaga.“71 Á þeim 

tímapunkti er notkunin á staðalmyndinni ekki svo fjarstæðukennd svo stuttu eftir stríðið í 

Júgóslavíu en erfiðara er að svara því hvort rétt hafi verið að nota hana til að gera upphaf 

átakanna 1991 skiljanleg. 

 

3.1.2 Balkanskagi og evrópska menningarmiðjan 

 

Fjölmiðlar á stríðstímanum ræddu auk þess mikið um stöðu Balkanskagans gagnvart Evrópu. 

Leitt hefur verið líkum að því að þegar kaldastríðinu og hugmyndafræðinni um blokkirnar 

tvær í austri og vestri hafði verið ýtt til hliðar hafi Balkanskagi aftur fengið á sig 

jaðarímyndina sem hann hafði fyrir seinna stríð.72 Sú ímynd er neikvæð þegar kemur að 

stöðugleika og friði í samskiptum og sambúð fólks, að það sé eðli hans að þar kraumi undir 

óvild, tortryggni og hatur. Eins og fram kemur í yfirlýsingu Ante Markovic forsætisráðherra 

Júgóslavíu í júní 1991 var honum umhugað um stöðu ríkisins gagnvart Evrópu og að 

framganga valdhafa innanlands yrði að vera í takt við ríkjandi friðarviðhorf vestar í álfunni. 

 

                                                           
68 Dagblaðið Vísir – DV, 28. júní 1991, bls. 14. 
69 Tíminn, 3. apríl 1991, bls. 4.  
70 Dagblaðið Vísir – DV, 28. júní 1991, bls. 14. 
71 Morgunblaðið 8. apríl 1999, bls. 1. 
72 Ditchev, ,,The Eros of Identity“, bls. 236. 
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Við viljum öll gjarnan tilheyra hinu nýja evrópska samfélagi en við getum ekki komið 

með vopn í hönd... fyrir aðeins fáum árum voru Júgóslavar tuttugu árum á undan öðrum 

austur-evrópskum þjóðum. Í dag væri þeir á sama þróunarstigi og hinar þjóðirnar auk 

þess sem ástandið versnaði í Júgóslavíu.73 

 

Hér má greina upphafningu á Júgóslavíu eins og hún var áður en kommúnisminn féll, 

tilraun til að aðgreina sambandsríkið frá öðrum austur-evrópskum þjóðum og staðsetja sig 

innan menningarmiðju Evrópu þar sem fólk fer um með friði. Forsætisráðherrann gerði sér 

væntanlega grein fyrir því að vopnuðu átök mundu færa Júgóslavíu út fyrir vestur-evrópsku 

heildina sem um leið mundi styrkja staðalmyndina um að landið væri staðsett á jaðri 

vestrænnar menningar. Það væri vatn á myllu þjóðernissinna sem voru að ala á því, sem talið 

hefur verið hluti af balkaníseringu, að gefa skaganum og þjóðum hans þau eðlislægu einkenni 

púðurtunnunnar sem gerði þeim ókleift að lifa saman. En þjóðir eru ekki náttúrulegar einingar 

og óstöðugleika þeirra má rekja til þeirrar staðreyndar að þær eru félagslega mótaðar. Það er 

því varasamt að gefa stórum svæðum eða ákveðnum flokki þjóða einhver sameigninleg 

náttúruleg einkenni eins og að tala um balkaníseringu, þriðja heiminn eða vanþróuðu ríkin. 

Notkun slíkra hugtaka getur skyggt á hið raunverulega samfélag sem er til staðar í hverju 

einstöku ríki og notkunin þjónar oft hagsmunum ákveðinna valdahópa innan hvers samfélags, 

oftar en ekki þjóðernissinna.74 

En slíkar staðalmyndir hafa líka verið notaðar til að styrkja evrópskar eða vestrænar 

hugmyndir. Evrópska menningarmiðjan hefur talið sig vera boðbera friðar og haft slík gildi í 

hávegum og samkvæmt Walter Lippmann líkleg til að nálgast ófrið utan miðjunnar á þeim 

forsendum. Og þetta á við enn í dag því eftir stríðið í Júgóslavíu hefur ofbeldi verið afgerandi 

ímynd Balkanskagans. Þessi ytri ímynd hefur verið notuð til að spegla ímynd Evrópu jákvætt 

með svipuðum hætti og Vesturlönd hafa gert í tengslum við ímyndir Austurlanda.75 Sterk 

viðbrögð við átökum á jaðrinum eða hjá ,,hinum“ eru því samkvæmt þessu hluti af mótun 

sjálfsmyndarinnar á Vesturlöndum því þeim felast jafnframt hugmyndir um að svona séum 

,,við“ ekki. Átökin samræmast ekki áðurnefndum friðaranda Evrópu. 

Niðurstaðan er því sú að staðalmyndir sem tengjast hugmyndinni um að Balkanskaginn sé 

staðsettur á útmörkum evrópskrar menningarmiðju eru áberandi og nokkuð afgerandi í 

blaðaumfjöllunum á Íslandi frá stríðinu í Júgóslavíu. Ímyndir óstöðugu púðurtunnunnar eru 

                                                           
73 Dagblaðið Vísir – DV, 25. júní 1991, bls. 8. 
74 Ashcroft o.fl., Key Concepts in Post-Colonial Studies, bls. 150. 
75 Zivancevic-Sekerus, ,,Balkans“, bls. 107. 
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notaðar, í lang flestum tilfellum gagnrýnislaust, sem hluti af útskýringu á átökunum og 

ofbeldinu sem er að eiga sér stað. Þannig eru atburðirnir gerðir skiljanlegir en mjög fáar 

umfjallanir nálgast hina hlið peningsins, það er að lýsa hversu óskiljanleg átökin séu í ljósi 

sögunnar í Júgóslavíu síðustu rúmlega fjörutíu árin fyrir stríðið. 

 

3.2 Serbar í hlutverki villimannsins 

 

Serbar höfðu sérstöðu í samanburði við hin sambandslýðveldin í fyrrum Júgóslavíu sem fólst í 

því að þeir héldu lang lengst í þá von að halda sambandsríkinu saman eftir fall 

kommúnismans. Sambandsherinn var líka tengdastur serbneskum yfirvöldum og eftir að 

átökin brutust út fór hann jafnt og þétt að styðja við ýmsar aðgerðir serbneskra 

sjálfstæðissinna. Miðstjórnarflokkurinn sprakk í janúar 1990 þegar Slóvenar gengu út af 

flokksþingi hans og krótatíska nefndin fylgdi þeim í kjölfarið. Lagðar höfðu verið fram 

ályktanir um að draga úr miðstjórnarvaldi sambandsríkisins en Slobodan Milosevic forseti 

Serbíu hafði þvert á móti vonast til að styrkja það og að mati andstæðinga hans nota ,,svipu“ 

sambandshersins til að viðhalda slíku valdi.76 

Serbía var því komið í það hlutverk að verja óbreytta stöðu og eftir að átökin brutust varð 

vihorfið til þeirra á afgerandi hátt neikvæðara en til annarra þjóðernishópa sem tengdust 

stríðinu. Í umfjöllun Pavle Sekerus, prófessors í heimspeki, um ímyndir Serba í Imagology er 

sagt að augljóslega hafi gamlar staðalmyndir um þjóðernishópinn verið endurvaktar á 

afgerandi hátt í stríðinu í Júgóslavíu: 

 

It is patently obvious that the images circulated during the closing decade of the 

twentieth century were actually revivals of types from the nineteenth century, passed on 

by generations of diverse authors. Once again we encounter the discourse about savages 

and barbarians, something that [had] fallen silent during the forty years of Tito´s rule.77 

 

Það er því vert að skoða hvort þessu sé á sama hátt farið í umfjöllunum um stríðið í 

íslenskum dagblöðum og skoða þá bæði hvaða neikvæðu ímyndir af Serbum eru áberandi 

þegar átökin eru að brjótast út en svo aftur þegar liðið er á þau og fyrir lá hvernig þjóðarbrotin 

höguðu sinni baráttu. 

                                                           
76 Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, bls. 76, 138–139. 
77 Sekerus, ,,Serbs“, bls. 236. 
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3.2.1 Neikvæðar staðalmyndir Serba í upphafi átaka 

 

Þann 19. maí 1991 kusu Króatar um það hvort sambandslýðveldið Króatía ætti að vera áfram 

hluti að sambandsríkinu Júgóslavíu eða verða sjálfstætt ríki. Í umfjöllun fréttaritara 

Morgunblaðsins er lítið fjallað um pólitíska hlið málsins en rætt við Serba í Krajina sem nú 

stóðu frammi fyrir aðskilnaði við sambandsríkið og þ.a.l. Serbíu. Blaðamaður skrifaði um 

viðtal sitt við Lazo Macure, serbneskan varabæjarstjóra Knin sem er borg í Krajina héraði. Þar 

voru Serbar meirihluti borgarbúa og búnir að taka yfir valdastofnanir eins og lögreglu. Lítið er 

gert úr sannleiksgildi þess sem haft er eftir Macure og að hans fullyrðingar standist ekki séu 

þær bornar saman við opinberar tölur, t.d. í tilliti til mannfalls. Það er hinsvegar ekki tilgreint 

hvaðan þessar opinberu tölur eru komnar, júgóslavneskum yfirvöldum í Belgrad eða 

króatískum yfirvöldum, og hvort hafa þurfi fyrirvara á þeim. Macure er lýst sem blóðheitum 

aðstoðarbæjarstjóra sem færist í aukana meðan hann skálar við blaðamann í brennivíni frá 

Svartfjallalandi.78 Þegar horft er út frá heildarsamhengi þessarar umfjöllunar er vel hægt að 

sjá glitta í einkenni villimannsins eins og honum hefur verið lýst í staðalmyndum, í tengslum 

við bæði nýlenduhyggju og ytri ímyndir Serba sjálfra. Macure drekkur áfengi við óviðeigandi 

aðstæður, lýsing á meintum blóðhita hans verður að túlka sem ímynd óstöðugleika eða 

takmarkaðrar sjálfstjórnar og hann lýgur. 

Færð hafa verið rök fyrir því að þeir sem fjölluð um deiluna hafi komist að þeirri 

niðurstöðu eða gengið út frá þeirri skoðun að Serbía lægi rétt fyrir utan vestræna 

siðmenningu.79 Um leið og slíkt var raunin þurfti að endurvekja neikvæðar staðalmyndir til að 

gera ástandið skiljanlegt.80 Þegar Morgunblaðið fjallaði um vopnaða serbneska 

sjálfstæðissinna í Krajinahéraði í árbyrjun 1991 var talað um þá sem skæruliða og að 

serbneskir lögregluþjónar væru á þeirra bandi. Þessi hópur er sagður vera ribbaldar og lýsir 

höfundur viðskiptum sínum við þá svona: 

 

Trjábolur og dekk lágu á veginum og þrír vopnaðir, ljótir og skítugir karlar í 

herbúningum og með rauða stjörnu júgóslavneska hersins í húfunni bentu okkur á að 

stöðva bílinn. Þeir báðu um pappíra og skoðuðu þá gaumgæfilega. Ég tók upp 

                                                           
78 Morgunblaðið 19. maí 1991, bls. 18–19. 
79 Emmert, ,,A Crisis of Identity. Serbia at the End of the Century“, bls. 161. 
80 Sekerus, ,,Serbs“, bls. 236. 
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myndavélina en þeir harðbönnuðu að ég tæki mynd af þeim og gömlum, rauðum 

brunabíl sem stóð í felum við veginn. Mér fannst borga sig að hlýða þeim.81 

 

Hér er eins og áður segir ekki deilt um sannleiksgildi þeirra ímynda sem fram eru dregnar 

og hugsanlegt að óheppni í útliti hafi lagst óvenju þungt á umræddan hóp vegavarða. En 

greinin í heild sinni er engu að síður augljóslega neikvæð í garð Serba og dekkri mynd dregin 

upp af þeim samanborið við aðra hópa. Króatíska lögreglan ,,sem hefur ,,taflborð“ króatíska 

skjaldamerkisins í húfunni“ fær engin neikvæð ummæli um útlit og þrifnað en áhersla lögð á 

þjóðernisáherslu í búningi hennar. Aftur seinna í greininni er lýst ágætum samskiptum við 

króatísku lögregluna og menn frá sambandshernum sem voru við friðargæslu við Kijevo þar 

sem íbúarnir voru Króatar. En þegar átti að keyra í næsta þorp mættu þeim vopnaðir og 

skítugir serbneskir verðir á rússajeppa og hjá þeim sátu vel vopnaðir náungar við Lada bifreið 

og drukku áfengi.82 Vel þekktar staðalmyndir um villimenn eins og óþrifnaður, ljótleiki og 

drykkjusemi komu því afgerandi fram þegar fjallað var um Serba í upphafi átaknna. 

Oft gætir tvíhyggju þegar kemur að hugmyndum um villimenn og sami hópurinn getur haft 

á sér jákvæðar og neikvæðar staðalmyndir villimennskunnar samtímis. Hugtakið göfugur 

villimaður er oft notað til að búa til fordæmi eða fyrirmyndir sem ímyndarsmiðurinn vill að 

ákveðinn hópur fylgi. Eitt af hugtökum sem kennd hafa verið við balkanisma er hajduk sem 

gæti þýtt á íslensku bófi eða ræningi og hefur bæði merkt frelsisþyrst, karlmannleg hetja sem 

berst gegn ofbeldi valdhafa en á hinn bóginn náð yfir þá sem eru ólöghlíðnir, frumstæðir og 

ofbeldisfullir.83 Það fer alfarið eftir aðstæðum og samhengi hverju sinni hvaða ímynd er 

ríkjandi en stríðinu í Júgóslavíu fylgdu strax sögusagnir um grimmd og villimennsku 

stríðsaðila og sérstaklega farið að festast sessi mjög neikvæðar staðalmyndir um Serba. 

Í umfjöllun í Morgunblaðinu 1. september 1991, þegar sögusögnum um alls kyns voðaverk 

er farið að fjölga, er lögð áhersla á grimmd og hrottaskap í umfjölluninni um Serba. 

Sambandsríkjaherinn er sagður óákveðinn í afstöðu sinni til stríðandi fylkinga og þegar kemur 

að verstu illvirkjunum eru það sérsveitir Serba, sem nú var farið að kalla ,,Chetniks“ eftir 

sveitum sem börðust í seinni heimstyrjöldinni, sem framkvæma verstu ofbeldisverkin. 

Lýsingar í greininni eru mjög sláandi og m.a. greint frá því að ,,[m]yndir af limlestum líkum 

                                                           
81 Morgunblaðið 19. maí 1991, bls. 19. 
82 Morgunblaðið 19. maí 1991, bls. 19. 
83 Bracewell, ,,The Proud Name of Hajduks“, bls. 22. 
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hafa verið sýndar í sjónvarpi og fólk trúir að Chetniks skeri tær, eyru og kynfæri af 

karlmönnum ef þeir ná þeim lifandi.“84 

Chetniks eru þó ekki einu neikvæðu staðalmyndirnar úr sögu Serbum sem skjóta upp 

kollinum í íslenskum dagblöðum og sumar hverjar ná mun lengra aftur í tímann. Í DV er t.d. 

vísað í fyrri heimstyrjöldina þegar fjallað er um forsöguna sem skýri umrótið sem er að eiga 

sér stað. Minnst er á þátt Balkanskagans í upphafi fyrri heimsstyrjaldar og sagt að hún hafi 

hafist vegna stríðsyfirlýsingar Austurríkismanna á hendur Serbíu eftir morðið á Franz 

Ferdinand ríkiserfingja.85 Þetta tengist kannski fremur staðalmyndinni um púðurtunnuna 

Balkanskaga en engu að síður Serbum stillt upp sem einum af orsakavöldum ófriðar. Einnig 

kemur fyrir að talað sé um Serba sem síðustu merkisbera stalínisma í Evrópu og þá vísað í 

áherslu þeirra á að halda ríkjasambandinu óbreyttu.86 

Það er líka áhugavert að skoða orðanotkun þegar kemur að því að lýsa hópunum sem 

tengjast átökunum. Ekki er óalgengt að talað sé um Serba í Krajina sem uppreisnarmenn en í 

alþjóðlegu samhengi voru Króatar að lýsa yfir sjálfstæði og höfðu allt árið 1991 ekki fengið 

viðurkenningu á því frá alþjóðasamfélaginu og því strangt til tekið hinir réttu 

uppreisnarmenn.87 Þýskaland viðurkenndi sjálfstæði Slóveníu og Króatíu þann 18. desember 

1991 en tveimur dögum fyrr hafði Evrópuráðið ákveðið að viðurkenna sjálfstæði ríkjanna 

formlega frá og með 15. janúar 1992.88 Rétt fyrir átökin voru Serbar líka sagðir vilja taka yfir 

völdin í allri Júgóslavíu eða mynda stærra serbneskt lýðveldi, í anda heimsvalda eða 

útþennslustefnu, á meðan t.d. Krótatar og Slóvenar væru að íhuga að segja sig úr 

ríkjasambandinu.89 Hugmyndin um ,,Stærri Serbíu“ var vissulega hluti af hugmyndum 

Milosevic og fylgismanna hans og þáttur í þjóðernislegri orðræðu þeirra. Í Tímanum í maí 

1991, án þess að gera megi of mikið með það, eru notaðar lýsingar sem hafa mismunandi blæ 

eftir því um hvern er fjallað. Þannig er talað um baráttuglaða þjóðernishópa í Króatíu þegar átt 

er við andstæðinga Serba en öfgasinnaða serbneska þjóðernissinna þegar fjallað er um 

sjálfstæðissinna í Krajinahéraði.90 Þannig að með því að skoða blaðaumfjallanir meðan stríðið 

stóð sem hæst er hægt að greina að Serbum var lýst á mun neikvæðari hátt en t.d. Króötum. 

Sótt var í gamlar staðalmyndir sem gefið var vægi með því að setja þær í sögulegt samhengi 

sem þanið var út meira en efni stóð til. 

                                                           
84 Morgunblaðið 1. september 1991, bls. 12. 
85 Dagblaðið Vísir – DV, 28. júní 1991, bls. 14. 
86 Morgunblaðið 22. desember 1991, bls. 10. 
87 Tíminn, 27. janúar 1993, bls. 12. 
88 Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, bls. 239–240. 
89 Dagblaðið Vísir – DV, 2. apríl 1991, bls. 9. 
90 Tíminn, 7. maí 1991, bls. 4. 
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3.2.2 Neikvæðar staðalmyndir Serba á seinni stigum átakanna 

 

Þegar stríðið hafði staðið yfir um skeið virðast þessar neikvæðu ímyndir fara að lita 

umræðuna þannig að búið er að skilgreina ákveðna stöðu mismunandi þjóðernishópa 

fyrirfram og atburðir skoðaðir og settir í samhengi út frá slíkum skilgreiningum. Þegar 

ákveðið var að stofna nefnd til að rannsaka meinta stríðsglæpi í fyrrverandi lýðveldum 

Júgóslavíu, um ári eftir að stríðið braust út, var sagt að Serbar væru einkum sakaðir um 

þjóðernishreinsarnir en múslimar og Króatar væru samkvæmt fregnum ekki saklausir af 

þeim.91 Ekki er vísað í hverjir standa að baki þessu ásökunum og útskýrt af hverju ásakanir á 

hendur Serbum vega þyngra á metunum en ásakanir gegn andstæðingum þeirra þó svo að það 

geti átt sér eðlilegar skýringar. En samkvæmt nálgun fjölmiðlum er ekki annað að skilja en að 

þessi halli sé eðlilegur. Í frétt Morgunblaðisins um kynferðisbrot á stríðssvæðunum var fyrst 

talað um að nauðganir væru taldar algengari en opinberar tölur gáfu til kynna. 

Hjálparsamtökin sem fréttaritari var að tala við höfðu lítið getað talað við serbneskar konur í 

flóttamannabúðum og ljóst að upplýsingar um þessi brot væru óljósar og af skornum skammti, 

eðli málsins samkvæmt. Haft er eftir hjálparstarfsmanni að mikill vandi sé að ná til kvenna 

sem hafi verið nauðgað vegna þeirrar skammar sem þær fundu fyrir. Í beinu framhaldi af 

þessu kemur fullyrðingin: ,,[l]iðsmenn úr öllum stríðshreyfingum fyrrverandi Júgóslavíu hafa 

nauðgað, en Serbar þó gengið harðast fram þótt ekki sé sannað að þeir hafi beitt nauðgunum 

sem stríðsvopni á skipulagðan máta.“92 Hér hallar því á Serba ef horft er til þess að á þessum 

tímapunkti voru upplýsingar um þessi mál frekar óljósar. 

Í leiðara Morgunblaðisins 1994 er fjallað um hrottalegar myndir sem átökin hafa tekið á 

sig og sagt að í framhaldi að ,,[y]firgangur Serba og hroki gagnvart umheiminum hefur að 

sama skapi verið með endemum.“93 Radovan Karadzic og Ratko Mladic eru kallaðir 

fjöldamorðingjarnir tveir í DV árið 1995, áður en átökum í Júgóslavíustríðinu var lokið.94 

Ekki gætti sömu tortryggni í garð Krótata, t.d. í tengslum við meðferð stríðsfanga, þegar þeir 

fóru að vinna svæði til baka af Serbum. Í frétt frá maí 1995 er sagt að ,,Króatíustjórn [hafi] 

neitað ásökunum Sameinuðu þjóðanna um að hermenn hennar hafi beitt Serba, sem teknir 

voru höndum í Vestur-Slavoníu, harðræði og eftirlitsmenn Evrópusambandsins hafa tekið 

                                                           
91 Morgunblaðið 8. október 1992, bls. 24. 
92 Morgunblaðið 28. febrúar 1993, bls. B 16. 
93 Morgunblaðið 9. desember 1994, bls. 30. 
94 Dagblaðið Vísir – DV, 12. ágúst 1995, bls. 15. 
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undir það með henni.“95 Ásakanir um stríðsglæpi voru á þennan hátt afgreiddar á mismunandi 

hátt eftir því hver átti í hlut. 

Það kom Geir Haarde á óvart hversu vel leiðtogar Bosníu-Serba komu fyrir þegar hann 

ferðaðist árið 1994, með sendinefnd þingmanna, milli sambandslýðveldanna í fyrrum 

Júgóslavíu til að kynna sér sjónarmiðum stríðandi aðila.96 Á þeim tímapunkti voru Bosníu-

Serbar orðnir þeir aðilar sem höfðu á sér einna verstu ímyndina í tengslum við stríðið. Þeir 

voru beittir hörðustu viðskiptaþvingununum og grunaðir um áframhaldandi 

þjóðernishreinsanir í Bosníu af Rauða Krossinum.97 Ekki er alltaf gerður greinarmunur á 

hvaða flokkur Serba á í hlut hverju sinni og þeir gjarnan settir undir einn hatt. Í frétt 

Morgunblaðsins af árásum á Sarajevo í nóvember 1994 er sagt í fyrirsögninni að ,,Serbar hefji 

árásir á ný“ á borgina en þar munu hafa verið Bosníu-Serbar sem virtu ekki friðarsamkomulag 

sem var í gildi og stutt af yfirvöldum í Serbíu.98 Milosevic var líka hættur að styðja Serba í 

Krajina áður en Króatar náðu héraðinu aftur á sitt vald sumarið 1995. Radovan Karadzic 

leiðtogi Bosníu-Serba sagði að Milosevic hafi svikið málstað Serba með aðgerðarleysi sínu 

gagnvart sókn Króata.99 Athafnir ólíkra serbneskra hópa virðast því hafa lagst á eitt um að 

gera ímynd þeirra enn neikvæðari en einstaka hópur hafði hugsanlega unnið til. Sé hópum 

safnað með þesum hætti undir eina þjóðernisheild gerumst við sek um það sem Roger 

Brubaker félagsfræðingur kallar groupism sem er: 

 

[T]he tendency to take discrete, sharply differentiated, internally homogeneous and 

externally bounded groups as basic constituents of social life.. and fundamental units of 

social analysis..., the tendency to treat ethnic groups, nations and races as substantial 

entities to which interests and agency can be attributed..., the tendency to represent the 

social and cultural world as a multichrome mosaic of monochrome ethnic, racial, or 

cultural blocs. 

 

Í okkar tilfelli er villandi að tala um Serba sem eina heild bæði vegna mismunandi viðhorfa 

meðal þeirra en líka vegna þess að mismunandi hópar þeirra voru ekki alltaf samstíga eða 

deildu skoðunum í einu og öllu. Lagt hefur verið til að við skiljum þjóðerni án hópa.100 

                                                           
95 Morgunblaðið 7. maí 1995, bls. 4. 
96 Morgunblaðið 6. ágúst 1994, bls. 16. 
97 Morgunblaðið 10. september 1994, bls. 18. 
98 Morgunblaðið 1. nóvember 1994, bls. 1. 
99 Morgunblaðið 9. ágúst 1995, bls. 1. 
100 Vörös, „Methodological and Theoretical Aspects of „Social Identities“, bls. 35. 
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Vænlegast hefði verið að nálgast þjóðernislegar skoðanir og staðhæfingar þeirra afla, sem oft 

fjölluðu neikvætt um andstæðinga sína, sem huglæga sýn en ekki gangast við því að um 

hlutlægan veruleika viðkomandi þjóðernishóps væri að ræða. 

Undir lok átakanna árið 1995 er sagt að Serbar eigi erfitt með að neita ásökunum og 

neikvæðri ímynd sinni vegna eigin framgöngu í Júgóslavíustríðinu en um þær ásakanir er 

nánar sagt: 

 

Ásakanir um að þeir virði hvorki lög né reglur, að orðum þeirra sé ekki treystandi, að 

hermenn þeirra séu glæpamenn og að ríki þeirra sé stigamannaríki sem ekki sé tækt í 

samfélag þjóðanna. Þeim yrði ekki lengur stætt á að neita ásökunum um 

þjóðernishreinsanir, nauðganir, þrælkunarbúðir og ýmsa aðra svívirðu.101 

 

Serbneski bófinn er því ávallt málaður í neikvæðri mynd villimannsins í þeim umfjöllunum 

sem hér voru til skoðunar. Hugtakið hajduk er nánast ekkert notað og rómantískar hugmyndir 

um Serba sem baráttuglaðra frelsishetja sjást einfaldlega ekki í fréttaflutningi þeirra dagblaða 

sem hér eru til athugunar. Í serbneskum þjóðsögum er serbneski bófinn hetja sem berst gegn 

ólögmætum, ytri valdhafa. Hann hefur spilað mikilvægt hlutverk í þjóðernislegum 

markmiðum Serba sem fela í sér að vernda þjóðina, steypa erlendum valdhafa af stóli og 

sameina Serba í eina þjóð.102 Sama hugtak, hajduk, er hins vegar með þveröfugum 

formerkjum í notkun andstæðinga Serba og bófinn þá gæddur þeim eiginleikum sem enginn 

ætti að sækjast eftir.103 Eftir stríðið er ekki lengur fjallað um Serba á rómantískan hátt sem 

framandi þjóð úr austri heldur er ímyndin um siðlausa ofbeldisfulla villimenn orðin ráðandi. 

104 Það blasir auðvitað við í þessu sambandi að gaman hefði verið að skoða fréttaflutning í 

Serbíu á þessum tímum sem og í Rússlandi til að fá samanburð við fréttaflutninginn sem var 

ríkjandi á Vesturlöndum meðan á stríðinu stóð. En slíkur samanburður rúmast ekki í þessari 

ritgerð og vafalaust efni í heila sjálfstæða rannsókn. 

  

                                                           
101 Morgunblaðið 31. maí 1995, bls. 23. 
102 Bracewell, ,,The Proud Name of Hajduks“, bls. 25. 
103 Bracewell, ,,The Proud Name of Hajduks“, bls. 36. 
104 Sekerus, ,,Serbs“, bls. 237. 
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3.3 Króatar, hugmyndafræði og þjóðernishyggja 

 

Þegar búið er að skoða umfjallanir um Júgóslavíustríðið í þeim fjölmiðlum sem hér eru til 

athugunar er ekki óvarlegt að segja að Serbar hafa á sér ímynd aktíva gerandans og lýst með 

hliðsjóna af verkum sínum í yfirstandandi átökum. Króata er almennt nálgast með öðrum 

hætti og meira vísað í hugmyndafræði fyrri tíma en minna gert með aðgerðir þeirra í 

samtímanum. Til að gera langa sögu stutta er tengingin við seinni heimstyrjöldina og 

leppstjórn nasista, Ustase, í miklu aðalhlutverki þegar fjallað um Króata og aðkomu þeirra að 

ófriðinum. Ustase stjórnin í Króatíu kom af stað borgarastríði milli Króata, Serba og Múslima 

í seinni heimstyrjöldinni sem kostaði 600.000 manns lífið. Tito reyndi að bæla niður 

minningar um þetta í sinni stjórnartíð en þær erfðust engu að síður frá einni kynslóð til 

annarrar og lifðu þannig áfram meðal fólks.105 Minningum og ímyndum frá þessum tíma var 

því haldið í skefjum eða þær lágu að miklu leyti í dvala og síðan voru þær sóttar þegar pólitísk 

spenna magnaðist og átök fóru að brjóast út. 

Eins og í tengslum við þær staðalmyndir sem þegar hefur verið fjallað um var notkunin á 

sögu Króatíu í seinni heimstyrjöldinni mjög umdeild. Í bókinni Yugoslavia. A History of its 

Demise segir Viktor Meier að það sé út í hött að líkja stefnu Franjo Tudjmans forseta Krótatíu 

gagnvart Serbum við stefnu Ustase og nota slíka samlíkingu til að gera viðbrögð Serba við 

sjálfstæðistilburðum Króata skiljanleg.106 Þjóðernishyggja Króata var engu að síður með mjög 

áberandi hætti tengd við nasista Þýskalands og stefna þeirra eftir fall kommúnismans útskýrð 

með áherslu á tengsl við Þjóðverja í nútímanum og við kaþólsku kirkjuna í Róm. Króatar 

sjálfir, undir forystu Tudjmans, reyndu strax eftir fall kommúnismans að efla tengsl sín við 

Vesturlönd. Ýmsar umbætur voru gerðar í landinu eins og að koma á fjölflokka lýðræði og 

auka fjölmiðlafrelsi en þegar líða fór á stríðið fór að draga úr velvild í garð Króata. Tudjman 

þótti reka mjög harða þjóðernisstefnu og eitt af því sem einkenndi hann var notkun hans á 

hvítum hershöfðingjabúningi á opinberum vettvangi sem þótti skýrskota til fasisma. En 

sögulegar goðsagnir voru ekki eins áberandi í þjóðernishyggju Franjo Tudjmans eins og 

raunin var hjá Ustase.107 Í umfjöllun um hann í Morgunblaðinu er tekið fram að hann reyki 

ekki og drekki í hófi ,,sem þykir heldur fágætt á Balkanskaganum.“108 

                                                           
105 Suppan, ,,Yugoslavism versus Serbian, Croatian, and Slovene Nationalism“, bls. 136. 
106 Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, bls. 133. 
107 Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, bls. 131. 
108 Morgunblaðið 5. ágúst 1995, bls. 18. 
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3.3.1 Króatar í upphafi átakanna 

 

Hvað umfjöllun um hugmyndafræði og þjóðernishyggju varðar er sérstaklega áberandi hversu 

fyrirferðamikil hún er í upphafi átakanna eða skömmu áður en þau brutust að fullu út. Ósagt 

skal látið hvort það helgist af skorti á atburðum eða umfjöllunarefni úr samtímanum til að 

styðjast við og útskýra atburðarrásina sem þá er í gangi. Í umfjöllun í Morgunblaðinu í 

september 1991 er t.a.m. áberandi að sjónarhorn höfundar er undir áhrifum frá 

þjóðernissinnum beggja fylkinga. Mikil áhersla er á átakasögu og farið langt aftur í tímann til 

að undirbyggja þá skoðun að Serbar og Króatar geti ekki treyst hvor öðrum. Aðilar sem á 

þeim tíma voru beinir þátttakendur í átökum fá að tala og lýsa sinni skoðun en ekkert er leitast 

við að kanna og miðla til lesenda skoðunum t.d. stjórnarandstæðinga meðal Serba.109 

Morgunblaðið miðlar skoðunum þjóðernissinna því stundum frekar gagnrýnislaust. Þeir 

notuðu söguna til að ala á tortryggni í garð andstæðinga sinna en blaðið tekur ekki afstöðu til 

þess hvort rétt sé við ríkjandi aðstæður að vera að rifja upp með þessu hætti atburði sem eru 

hálfrar aldar gamlir. 

Áherslan á forsögu Króata virðist að miklu leyti komin frá serbneskum þjóðernissinnum 

sem getur skýrt að hluta þá ytri ímynd sem birtist í blöðum á Íslandi. Eftir að Tudjman og 

flokkur hans HDZ hafði unnið króatísku þingkosningarnar í apríl 1990 var fljótlega farið að 

tala um það í Belgrad að Ustase væru komnir til valda í Krótatíu.110 Fyrir átökin lögðu Serbar 

þannig sérstaklega áherslu á sögu seinni heimsstyrjaldarinnar, þ.e. að Serbar ásamt gyðingum 

og sígaunum höfðu orðið fyrir ofsóknum af hendi Króata og fjöldamorð á þessum hópum 

verið framin. Þetta var áberandi varðandi serbneskan málflutning í tengslum við Krajinahérað 

en árið 1991 voru 200.000 af 600.000 íbúum héraðsins Serbar sem voru sumstaðar þar sem 

þeir voru í meirhluta, farnir að vopnvæðast til að gæta sinna hagsmuna gegn króatískum 

þjóðernissinnum.111 Króatísku þjóðernissinnarnir eru aftur á móti ekki áberandi og sjaldan er 

greint frá því hvernig þeir hátta sinni baráttu í átökunum sem eru að eiga sér stað þá stundina. 

Þetta reyndar breyttist eftir að þeir endurheimtu Krajinahérað af Serbum sumarið 1995. Hins 

vegar er framan af, eins og sjá má m.a. í umfjöllun Morgunblaðsins frá september 1991, 

áhersla á þátt Króata í seinni heimsstyrjöldinni og grimmar sveitir Ustase. Rifjuð eru upp 

fjöldamorð þeirra á Serbum í rétttrúnaðarkirkjunni í bænum Glina árið 1941 þar sem kirkjan 

                                                           
109 Morgunblaðið 1. september 1991, bls. 13. 
110 Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, bls. 154. 
111 Morgunblaðið 21. mars 1991, bls. 35. 
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var síðan brennd til kaldra kola. Það er því áberandi tilhneiging hjá Morgunblaðinu á þessu 

stigi átakanna að fjalla að mestu um ofbeldi Serba í nútíð en rifja upp grimmdarverk Króata úr 

fortíð.112 

Það var varað við því að fjalla um málin með þessum hætti, jafnvel áður er vopnuð átök 

brutust út fyrir alvöru. Í mars 1991 sagði Milovan Djilas, framkvæmdastjóri 

Kommúnistaflokksins fyrstu árin eftir seinni heimsstyrjöldina og Serbi frá Svartfjallalandi, í 

viðtali við Morgunblaðið að hann væri enn bjartsýnn á að sambandsríkið Júgóslavía mundi 

lifa áfram, þó grundvallarbreytingar þyrfti að gera á stjórnskipuninni. Í versta falli yrði áfram 

gott samstarf milli ríkjanna þótt sambandið leystist upp. Það sem einna helst gæti stofnað 

þessu í hættu væri pólitísk stefna einstakra manna og flokka og þá sérstaklega ef 

sambandshernum yrði beitt til að verja hagsmuni Serba. Það mundi líklega leiða til 

borgarastríðs. Öll tenging við þjóðernishyggju, eins og að tengja Tudjman við ,,Ustasha-

fasista“ úr seinni heimstyrjöldinni væri dæmi um slæman óhróður sem kæmi úr serbneskum 

fjölmiðlum.113 Arnór Hannibalsson fjallaði einnig á gagnrýnin hátt um þessa tengingu við 

Ustase og tiltók sérstaklega að hún sé frá Milosevic og öðrum þjóðernissinnum komin. Hann 

vildi því ekki setja alla Serba undir einn og sama hatt. Arnór tók sérstaklega fyrir hugmyndir 

serbneskra þjóðernissinna um að þeir yrðu að verja sig til að kalla ekki yfir sig þjóðarmorð af 

hendi Króata eins og gerðist í seinni heimsstyrjöldinni: 

 

Alið er á því, að allir Króatar séu Ustase og þoli ekki Serba nálægt sér nema skera þá á 

háls. Þetta er jafn réttmætt eins og það væri að segja að allir núlifandi Þjóðverjar séu 

nazistar og hyggi á að myrða nágrannaþjóðirnar. Núlifandi Króatar hafa ekkert með 

Ustase að gera. Þeim félagsskap lauk með seinni heimsstyrjöld.114 

 

Arnór fullyrti í ofanálag að stór hlut serbnesku þjóðarinnar væri andvígur bræðravígum og 

rifjaði upp mótmæli frá í byrjun árs 1991 þar sem Milosevic var líkt við Saddam Hussein og 

Stalín. En hann fór ekki fögrum orðum um afleiðingar útþenslustefnu serbneskra stjórnvalda 

og lýsti hvernig ráðist væri á menningarlegar stofnanir Krótata þegar borgir væru yfirteknar 

og kirkjur og bókasöfn eyðilögð. Binda ætti með slíku enda á sjálfstæðisvilja Króata á þeim 

svæðum Króatíu sem serbnesk yfirvöld og serbneskir sjálfstæðissinnar vildu ná völdum 

                                                           
112 Morgunblaðið 1. september 1991, bls. 12. 
113 Morgunblaðið 24. mars 1991, bls. 21. 
114 Morgunblaðið 1. nóvember 1991, bls. 17. 
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yfir.115 Arnór leggur því áherslu á atburði lýðandi stundar og gagnrýnir um leið að fjallað sé 

um Króata út frá fortíð sinni. 

Ímyndir sem tengdar eru seinni heimstyrjöldinni voru líka notaðar til að útskýra hvaða 

afstöðu önnur ríki höfðu til deilunnar innan Júgóslavíu. Galtung notar a.m.k. afstöðu 

þjóðernishópanna í síðari heimsstyrjöldinni sem dæmi um eina skýringu á stefnu Þjóðverja 

gagnvart deilunni í Júgóslavíu: 

 

Króatar, Slóvakar og múslimar voru Þýskalandsmegin meðan Serbar voru að drepa 

þúsundir á þúsundir ofan af þýskum hermönnum. Jafnvel þótt þeir væru nasistar, voru 

þeir að drepa Þjóðverja. Og það er mannlegt að finnast þeir sem voru með manni vera 

meiri vinir.116 

 

Hér skal ekki dæmt um það hvort þeir aðilar sem mótuðu utanríkisstefnu Þýskalands á 

tímum Júgóslavíustríðsins hafi tekið mið af raunum nasista áratugum fyrr. En viðbrögð 

Þjóðverja voru misjöfn ef marka má fréttaflutninginn í íslenskum dagblöðum og ekki að sjá 

að flokkadrátturinn væri eins skýr og Galtung og fleiri gáfu í skyn. Þjóðverjar áminntu t.a.m. 

Króata í upphafi árs 1993 vegna árása þeirra í Karjinahéraði. Létu þeir ekki af árásum á Serba 

á svæðinu ættu þeir á hættu að kalla yfir sig sömu alþjóðlegu fordæminguna og Serbía hefði 

þegar hlotið.117 En Króatar nutu engu að síður samúðar meðal Vesturlanda í deilunni um 

Krajinahéraðið og samtímamenn voru meðvitaðir um að það hallaði á Serba í umfjölluninni. Í 

DV skrifaði Árni Bergmann rithöfundur á þá leiða að Serbar gætu bent með nokkrum rétti á 

þá staðreynd að Króatar fengu dræma gagnrýni þegar þeir hreinsuðu Serba út úr Krajina 1995 

,,af því þeir eru í náðinni hjá Þjóðverjum og Vatíkaninu.“118 

 

3.3.2 Ímyndir Króata eftir átökin 

 

Í umfjöllun um Króatíu eftir að stríðinu lauk má greina þá ímynd af þjóðinni að 

þjóðernishyggja hafi færst verulega í aukana samhliða stríðsátökunum. Fjallað var um sterka 

þjóðerniskennd Króata í kjölfar stríðsins og áherslu þeirra á að minna á þann yfirgang sem 

þeir þurftu að þola meðan á stríðinu stóð. Það virðist vera mat vestrænna fjölmiðla á þessum 

tímapunkti að Serbum sé varla vært sem íbúum í Króatíu, janfnvel á svæðum eins og Austur-
                                                           
115 Morgunblaðið 1. nóvember 1991, bls. 17. 
116 Morgunblaðið 5. júlí 1995, bls. 21. 
117 Tíminn, 28. janúar 1993, bls. 12. 
118 Dagblaðið Vísir – DV, 6. apríl 1999, bls. 12. 
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Slavoníu þar sem margir Serbar bjuggu fyrir.119 Tudjman og flokkur hans HDZ, sem hafði 

komist til valda í Krótatíu 1990, fór auk þess samkvæmt fréttunum að fjarlægjast Evrópu og 

ein frétt greindi frá því að Vesturlönd settu hann í flokk með ,,innri óvinum“ ríkisins sem 

væru í bandalagi gegn stjórn Króatíu.120 Það var allavega augljós tortryggni í garð Tudjmans 

og hvaða áform hann hefði uppi varðandi samstarf við Vesturlöndin. Evrópuráðið gerði t.a.m. 

kröfur á Króata um umbætur á ýmsum sviðum áður en landið fengi inngöngu í ráðið. Þetta fór 

illa í Evrópusinna í Króatíu því þeir óttuðust að Tudjman gæti nýtt sér slíkar kröfur til að 

styrkja sína stefnu sem þótti þjóðernissinnuð.121 

Hvort sem ímyndin var komin frá serbneskum þjóðernissinnum eða öðrum sem tjáðu sig 

með áberandi hætti um Júgóslavíustríðið er ljóst að sú ógnandi staðalmynd af Króötum sem 

fólst í tengingu þeirra við nasista fyrri heimsstyrjaldarinnar var mikið notuð til að gera ótta 

Serba í Krajina og öðrum svæðum innan Króatíu skiljanlegan. Þrátt fyrir að varað hafi verið 

við slíkum málflutningi og hann á fyrstu stigum átakanna merktur sem áróður serbneskra 

þjóðernissinna eru ímyndir í þessum anda engu að síður notaðar í fjölmiðlum til útskýringar á 

þeim fréttum sem fjallað er um hverju sinni. Samkvæmt Vörös er farsælast í rannsóknum og 

umfjöllunum um samfélög að nálgast þjóðernishyggju sem form af pólitískum hreyfingum, 

félagslegum hreyfingum, sem notkun á myndhverfingunni um þjóð í pólitískum tilgangi, sem 

menningarlega hugmyndafræði og sem afrakstur af menningarlegum skilningi.122 Samkvæmt 

þessu ætti því að forðast að fjalla um hugmyndir sem byggja á þjóðernishyggju þar sem 

hlutlægur veruleika er færður yfir heilu hópana. Slíkt var ekki haft í huga í umfjöllun um 

Króata, þjóðernishyggju þeirra og ímyndir þjóðernissinnaðra Serba á þeim. 

 

3.4 Alþjóðasamfélagið, trúarsiðir og fornar sagnir 

 

Til viðbótar við þær staðalmyndir sem fjallað hefur verið um nú þegar og eru mest áberandi í 

íslenskum dagblöðum árin sem stríðið stóð yfir er fróðlegt að skoða rétt í lokin hvernig 

einstaka ímyndir skjóta upp kolli til að styðja við umfjallanir. Fyrst verður farið yfir 

hugmyndir sem dregnar eru fram í tegnslum við samskipti þjóða Balkanskagans við 

umheiminn. Því næst er fjallað stuttlega um ímyndir sem tengdar eru við trúarbrögð og að 

lokum þær sem byggja á fornum sögnum eða sögulegum menningararfi. 

                                                           
119 Morgunblaðið 16. febrúar 1997, bls. 6. 
120 Morgunblaðið 10. desember 1996, bls. 20. 
121 Morgunblaðið 16. maí 1996, bls. 28. 
122 Vörös, „Methodological and Theoretical Aspects of „Social Identities“, bls. 38. 
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3.4.1 Balkanskagi og alþjóðasamfélagið 

 

 Ein af hugmyndunum sem var algeng í upphafi átakanna var að Vesturveldin og önnur stærri 

ríki vildu halda Júgóslavíu óbreyttri og sú afstaða gerð skiljanleg með staðalmynd sem byggði 

á eðlishyggju. Í fréttaskýringu í DV í júni 1991, skömmu eftir að Króatar og Slóvenar lýstu 

yfir sjálfstæði frá Júgóslavíu, er t.d. fullyrt að utanaðkomandi ríki séu andvíg öllum 

breytingum: ,,það er eðli ríkja og einkum stórvelda að vilja óbreytt ástand. Því hafa bæði 

Evrópubandalagið og Bandaríkin reynt af alefli að koma í veg fyrir að Júgóslavía 

sundraðist.“123 Viðhorf Vesturlanda til Júgóslavíu var með öðrum hætti en til flestra annarra 

ríkja kommúnista á þann veg að þau voru mun jákvæðari í garð þessa sambandsríkis á 

Balkanskaga. Viktor Meier telur að í kringum 1980 hafi Júgóslavía grætt á því rómantíska 

viðhorfi sem Vesturlöndin höfðu til ríkisins og bæði Þýskaland og Alþjóðabankinn veittu há 

lán án þess að þeim fylgdu ströng skilyrði um einhverskonar efnahagslegar umbætur. Þessar 

lánveitingar gerðu hins vegar illt verra þegar leið á áratuginn og verðbólga á ársgrundvelli 

náði 60% árið 1985. Á þeim tíma voru sambandslýðveldin, sérstaklega í vesturhluta landsins, 

farin að lýsa andstöðu við þá hugmynd að kommúnistar færu fyrir umbótum inn í framtíðina. 

Þau vildu selja Vesturlöndum ímyndir um framfarir og nývæðingu og síðan, eftir fall 

kommúnismans, slíta sig frá þeim gamaldags ímyndum sem hann skildi eftir og ná í skottið á 

nútímanum.124 

Það sem var í samræmi við evrópsk sjónarmið þótti nútímalegt en það sem vakti andúð á 

Vesturlöndum var tengt við gamla tíma. Í tengslum við frétt í Morgunblaðinu 1995 sem m.a. 

fjallar um gíslatöku Bosníu-Serba á friðargæsluliðum Sameinuðu þjóðanna er haft eftir 

leiðarahöfundi The Daily Telegraph: 

 

Almenningsálitið hefur sett mark sitt á stefnu Vesturveldanna í stríðinu á Balkanskaga. 

Almenningur fylltist hryllingi þegar myndir bárust af fólki frá stöðum sem minntu einna 

helst á útrýmingarbúðir nasista. Síðar sáu sjónvarpsáhorfendur nútímalega klædda íbúa 

Bosníu og Króatíu flýja kúlnaregn og þá fóru matarsendingar af stað. Þegar menn sáu 

beina útsendingu CNN frá útimarkaði í Sarajevo sem sprengjuárás var gerð á, varð það 

til þess að Atlantshafsbandalagið (NATO) gerði fyrstu loftárásir sínar á Serba. Árás á 

                                                           
123 Dagblaðið Vísir – DV, 28. júní 1991, bls. 14. 
124 Ditchev, ,,The Eros of Identity“, bls. 245. 
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kaffihús í Tuzla kallaði á enn frekari árásir, sem aftur urðu til þess að Serbar tóku 

vestræna gísla.125 

 

Það er kannski ekki hægt að lesa of mikið út úr þessu en almenningsálitið á Vesturlöndum 

var vissulega hliðholt þeim sem stóðu gegn Serbum. Íslendingar voru fljótir að viðurkenna 

sjálfstæði Króatíu og Bosníu-Herzegovínu og komu þar beint í kjölfar Þjóðverja. Margir töldu 

þessa viðurkenningu mistök þar sem lýst var yfir stuðuningi við þjóðir út frá röngum 

landamærum, þ.e. að sum héruð t.d. í Króatíu hefðu með réttu átt að tilheyra Serbíu. Galtung 

talaði um að Vesturlönd hefðu sagt Serbum sríð á hendur með þessu óðagoti í tengslum við 

sjálfstæðisyfirlýsingar sambandslýðveldanna tveggja. Hann vissi að Ísland liti á sig sem 

Vestur-Evrópuríki og taldi vafalaust að það væri megin ástæða fyrir því hvernig aðkomu 

landsins að þessu deilumáli var háttað.126 Hvernig alþjóðasamfélagið og einstök ríki spegluðu 

sig í atburðum tengdum Júgóslavíustríðinu höfðu því augljóslega áhrif á þær ytri ímyndir 

Júgóslavíu sem dregnar voru fram. 

 

3.4.2 Staðalmyndir trúarbragða 

 

Eitt af því sem hefur haft áhrif á ímynd Balkanskagans er skipting Rómarveldis í austur og 

vesturhluta og síðan aðskilnaður kirkjunnar í kaþólsku kirkjuna og grísku 

rétttrúnaðarkirkjuna. Þetta segja menn skipta skaganum í tvennt og hafi leitt til varanlegs 

aðskilnaðar menningarlega milli vestur- og austurhluta hans.127 Í Morgunblaðinu í desember 

1991 er sagt að Ítalir styðji Þjóðverja í þeirri stefnu að viðurkenna fljótt sjálfstæði Króata m.a. 

vegna þrýstings frá Páfagarði, en flestir Króatar eru rómversk-kaþólskir.128 Í umfjöllun DV í 

ágúst 1995 er sagt um aðkomu trúarbragða að deilunni að ,,[p]áfar og patríarkar, að ekki sé 

minnst á Imama, eru í aðalhlutverki, því þeir móta hugarfarið. Þarna er óbrúanlegt bil.“129 Í 

umfjöllun um stríðsnauðganir í Morgunblaðinu í febrúar 1993 var sagt að slíkt væri sérstakt 

vandamál meðal íslmaskra kvenna þar sem þær ættu að vera hreinar meyjar við giftingu. 

Óupplýstir múslimar líti svo á konan hafi átt kynmök við karlmann þó henni hafi verið 

nauðgað og fyrirlíti hana fyrir það. Trúarleiðtogar séu farnir að kalla konur sem nauðgað hafði 

verið af Serbum píslarvotta og það geri þær að stríðshetjum sem karlar ættu að sækjast 

                                                           
125 Morgunblaðið 31. maí 1995, bls. 23. 
126 Morgunblaðið 5. júlí 1995, bls. 20. 
127 Zivancevic-Sekerus, ,,Balkans“, bls. 104–5. 
128 Morgunblaðið 22. desember 1991, bls. 10. 
129 Dagblaðið Vísir – DV, 18. ágúst 1995, bls. 14. 
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sérstaklega eftir að kvænast.130 Tengingar með þessum hætti við trúarbrögð eru ekki algengar 

í þeim gögnum sem hér eru til rannsóknar en þegar því ber við er oft látið í veðri vaka að þau 

hafi mikla þýðingu. 

Hér er ekki hægt að kveða upp dóm um hversu réttmætt það er að gefa trúarbrögðum mikið 

vægi en það kemur fram í viðtölum að yngra fólk sé ekki haldið sterkri trúhyggju og hafi 

meiri áhyggjur af veraldlegum þáttum og efnahagsþrengingum. Alma Hajder sagði í viðtali 

við Morgunblaðið að aðeins eldra fólkið sé trúrækið og auk þess hafi í áratugi lítil áhersla 

verið á þjóðerni og fólk almennt kallað sig Júgóslava. Það hafi hinsvegar verið að breytast 

árin fyrir 1991.131 Amira Kapetanovic sem starfaði í upplýsingaráðuneytinu í Sarajevo lagði 

einnig áherslu á að efnahagserfiðleikar væru rót vandans. ,,Mikil félagsleg vandamál og órói 

eru fyrirsjáanleg ef hann verður ekki leystur.“132 Til að setja þessar fullyrðingar í samhengi 

má geta þess að þegar Tito dó 1980 var Júgóslavía þegar í alvarlegum efnahagsþrengingum. 

Skuldir sambandsríkisins jukust úr 5,7 milljörðum dollara árið 1975 í 19,2 milljarða í árslok 

1981 en erlend lán voru tekin til að standa við loforð um félagslegar umbætur sem ekki var 

innistæða fyrir.133 Um 1990 var fólk orðið langþreytt á þessu ástandi og mótmæli og andúð í 

garð stjórnvalda virðast oftar en ekki hafa beinst að slæmu efnahagsástandi. En við þessar 

aðstæður styrktust þeir stjórnmálamenn sem sóttu fylgi sitt út á þjóðernislegar og trúarlegar 

áherslur og voru oftar en ekki gagnrýndir fyrir slíkt. T.d. er í Morgunblaðinu haft eftir 

ónafngreindum starfsmanni sjónvarpsins í Bosníu: 

 

Þjóðerni réð afstöðu fólks í kosningunum en ekki stefna flokkanna. Menn sem voru 

reiðubúnir að básúna um þjóðerni sitt komust áfram. Þetta líður hjá og 

stjórnmálaskoðanir munu örugglega skipta meira máli í næstu kosningum.134 

 

Hér gætir ákveðinnar bjartsýni á að það tómarúm sem varð til við fall kommúnismans 

muni bara valda pólitískri ólgu í nokkur ár og svo muni lægja um. Sú varð því miður ekki 

raunin en aðalatriðið er að átta sig á því að í augum margra hafði vandamálið lítið að gera 

með þjóðerni eða trúarbrögð heldur var það fyrst og fremst til komið vegna veraldlegra, 

efnahagslegra ástæðna. En trúarbrögð höfðu tengst stjórnmálum með beinum hætti og má t.d. 

nefna að Kaþólska kirkjan var litin hornauga af kommúnistum í Króatíu vegna áherslu sinnar 

                                                           
130 Morgunblaðið 28. febrúar 1993, bls. B 16. 
131 Morgunblaðið 24. mars 1991, bls. 20. 
132 Morgunblaðið 24. mars 1991, bls. 21. 
133 Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, bls. 10. 
134 Morgunblaðið 24. mars 1991, bls. 21. 
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á króatískan menningararf og bræðralag Króata. Eftir 1971 var kirkjan eina stofnunin sem 

talað opinberlega á slíkum þjóðernislegum nótum og studdi þannig við þá þjóðernissinna sem 

eftir króatíska vorið gátu lítið haft sig í frammi vegna hættu á lögsóknum. Frá og með 1980 

tók svo kaþólska kirkjan afstöðu með pólitískum föngum gegn yfirvöldum í Króatíu.135 

Trúarlegar tenginar tóku líka á sig ýmsar myndir eftir að átökin fóru í gang. Það er t.d. sagt í 

Tímanum varðandi eflingu hers Krótata að ,,rússneskir hershöfðingjar, sem látið hafa 

gróðahyggju ganga fyrir rétttrúnaðarkristilegum bróðurhug til Serba, eru sagðir hafa þénað vel 

á að selja Króötum vopn.“136 

Í grein um Mostar í Morgunblaðinu síðla árs 1995 er sagt að það hafi verið nánast óþekkt 

fyrir stríðið að konur hyldu sig að hætti múslima. Múslimar sem teknir eru tali af 

greinarhöfundi eru lítt hrifnir af heittrúuðum ,,bræðrum“ sínum sem höfðu komið til Bosníu 

til að berjast í stríðinu. Konur úr röðum múslima ,,eru klæddar á evrópskan hátt, mála sig, 

reykja og drekka og hafa sjálfsagt flestar borðað svínakjöt. Veruleiki íslamsks ríkis virðist 

órafjarri...“137 En staðalmyndir sem fylgja múslimum ásamt hefðum og sögu kristnu 

kirkjudeildanna fá engu að síður að fljóta með í umfjöllunum um stríðið sem einhverskonar 

orsakaskýringar. 

 

3.4.3 Fornar sagnir 

 

Stundum er farið nokkuð aftur í tíma sögunnar til sækja skýringar á atburðum líðandi stundar 

þegar fjallað er um átökin á Balkanskaga. Í DV er t.a.m. sagt um stefnumótun Vesturveldanna 

í tengslum við stríðið að ,,[þ]að [sé] fyrirsjáanlegt að Þjóðverjar [séu] að móta sína stefnu, 

byggða á fyrrnefndu heilögu rómversku keisaradæmi, með austurkirkjuna sem 

höfuðandstæðing. Serbía og Rússland vita mæta vel hvað er á seyði. Öll þeirra viðbrögð 

verður að skoða í ljósi sögunnar.“138 Til að gera orsök átakanna skiljanleg er eftirfarandi 

sögulega skýring á baklandi þeirra þjóðerna sem hlut áttu að máli sett fram og ekki hægt að 

skilja umfjöllunin öðruvísi en að öðrum fréttastöðvum sé til vansa, sérstaklega bent á CNN, 

að útskýra ekki stöðuna á þessum forsendum: 

 

Króatar eru katólskir og heyra undir páfann í Róm síðan á 6. öld. Serbar og suðrænir 

slavar yfirleitt tóku austræna kristni, ásamt Grikkjum, og gerðu patríarkann í Býzans (nú 
                                                           
135 Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, bls. 19. 
136 Tíminn, 16. maí 1995, bls. 8. 
137 Morgunblaðið 19. nóvember 1995, bls. B 15. 
138 Dagblaðið Vísir – DV, 18. ágúst 1995, bls. 14. 
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Istanbul) að sínum fulltrúa Krists á jörðu fyrir hálfu öðru árþúsundi, í fullum fjandskap 

við páfann í Róm. Síðan gerist það á 15. öld að Tyrkir leggja undir sig allan 

Balkanskaga og komust allt til Vínarborgar, þar sem löngu umsátri þeirra var hrundið og 

þeir hraktir suður fyrir ána Sava.139 

 

Fornar sagnir sem þessar geta skipt máli eins og skýrt var hér að framan ef 

þjóðernissinnum tekst að nýta sér ímyndir af þessu tagi til að undirbyggja sinn málstað og afla 

fylgis. Serbar sem aðhyllast þjóðernishyggju hafa ávallt lagt mikið upp úr bardaganum á 

Svartþrastavöllum (Kosovo Polje) í Kosovo 1389 þegar þeir töpuðu fyrir Ottomönum en 

endurheimtu síðan landið 1912.140 Milosevic notaði þessa goðsögn óspart og í 

minningarathöfn þann 28. júní 1989 þegar 600 ár voru liðin frá umræddum bardaga í Kosovo 

sagði hann þjóð sína enn og aftur standa í baráttu um þennan mikilvæga hluta ættjarðarinnar. 

Enn hefði ekki verið beitt valdi en ekki væri hægt í náinni framtíð að útiloka að gripið yrði til 

vopna.141 Margir Serbar eru sagðir hreinlega fangar þessarar goðsagnar og hún misnotuð af 

menningarlegum, pólitískum og trúarlegum leiðtogum.142 

Í Morgunblaðinu í ágúst 1995 var talað um að Tudjaman væri mikil hetja í augum Króata 

eftir að herir þeirra náðu aftur Krajinahéraði sem Serbar yfirtóku í upphafi átakanna 1991. 

Sagt er í greininni að Tudjmans verði ,,minnst sem mannsins sem lét 1.000 ára draum um að 

sameina Króata í sjálfstæðu ríki rætast.“143 Tengingar við seinni heimsstyrjöldina einskorðast 

síðan ekki við Króata. Afskipti Þjóðverja af átökunum eru sögð vafasöm vegna þess að 

grimmdarverk þeirra í því stríði væru enn lifandi í fyrrum lýðveldum Júgóslavíu.144 

Tortryggni og hatur milli Serba og Króata auk þess sagt skiljanlegt vegna ógnaraldarinnar sem 

þá geisaði.145 Slíkar minningar hafa vafalítið virkað sterkt á fólk þegar óöryggi færðist yfir 

svæðið. En alltaf situr eftir sú staðreynd að þrátt fyrir pólitíska undiröldu og óróa oft á tíðum 

var umburðarlyndi og friðsamleg sambúð þjóðarbrotanna líka eitt af einkennum fyrrum 

Júgóslavíu sem fékk lítið vægi í umfjöllun um stríðið í þeim fjölmiðlum sem hér vor skoðaðir. 

  

                                                           
139 Dagblaðið Vísir – DV, 18. ágúst 1995, bls. 14. 
140 Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, bls. 25. 
141 Meier, Yugoslavia. A History of its Demise, bls. 95. 
142 Emmert, ,,A Crisis of Identity. Serbia at the End of the Century“, bls. 168. 
143 Morgunblaðið 13. ágúst 1995, bls. 14. 
144 Morgunblaðið 23. janúar 1993, bls. 24. 
145 Tíminn, 16. maí 1995, bls. 8. 
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4 Flóttafólk frá Krajina á Íslandi 

Á árunum 1996 til 1998 og aftur árin 2000, 2001 og 2003 tók Ísland á móti sex hópum 

flóttamanna frá héraðinu Krajina, samtals 141 einstaklingi og var verkefnið í umsjá 

Flóttamannaráðs Velferðarráðuneytis í nánu samstarfi við Rauða Krossinn og valin 

sveitarfélög víðsvegar um land. Í meðfylgjandi töflu má sjá nánari upplýsingar um fjöldann 

og þau sveitarfélög sem tóku á móti hverjum hópi. Árin 1999 og 2005 komu svo hingað hópar 

frá Kosovo en eftir það komu ekki fleiri hópar hingað til lands frá Balkanskaga fyrir 

milligöngu íslenskra stjórnvalda. 

 

 

Velferðarráðuneytið,https://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/flottafolk/mottaka/nr/1228 

 

Í þessum hluta verða skoðaðar umfjallanir í sömu dagblöðum og voru til athugunar í 

kaflanum hér á undan, þ.e. Morgunblaðinu, Dagblaðinu-Vísi og Tímanum og kannað hvaða 

ímyndir og sjálfsmyndir tengdar innflytjendunum koma fram með sterkum eða áberandi hætti. 

Fyrst verða skoðaðar ytri ímyndir hópanna, þ.e. sú sýn sem fjölmiðlar birtu af þessum 

minnihlutahópi sem eðli málsins samkvæmt stóð utan meirihlutasamfélagsins við komuna 

hingað eða skömmu eftir hana. Hvernig koma staðalmyndir Balkanskagans, Serba eða Króata 

sem greint var frá hér að framan fram í umfjölluninni um innflytjendurna? Hvernig er 

umfjöllunin um þjóðernishópana þegar þeir eru í hlutverki flóttamanna og valdalítilla 

innflytjenda samanborið við fyrri umfjöllun um þá sem stríðandi fylkingar? Að lokum verður 

reynt að greina hvernig innflytjendurnir sáu sjálfa sig í hinu nýja umhverfi út frá viðtölum við 
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þá og hvort hægt sé að greina strax á fyrstu stigum búsetunnar hvernig ferli 

sjálfsmyndarmótunar var háttað eða í hvaða átt það stefndi. Hvaða hugmyndir sem þeir hafa 

um sjálfa sig er hægt að tengja við helstu staðalmyndir sem fylgt höfðu þjóðerni þeirra? 

Hér í framhaldinu er því að mestu unnið með samanburð við niðurstöður kaflans hér á 

undan en einnig stuðst við gögn um stefnu Íslands í innflytjendamálum og nokkrar 

lykilhugmyndir því tengdu í fræðasamfélaginu. Hér er tímabilið 1996 til 1998 skoðað þótt 

flóttamenn frá Balkanskaga hafi komið eftir það, bæði til að afmarka magn heimilda en einnig 

þótti gagnlegast að bera stríðsárin saman við fyrstu árin eftir að því lauk. Hóparnir frá Krajina 

verða hér eftir kallaðir jöfnum höndum flóttamenn og innflytjendur þar sem hugmyndin var að 

hér mundi fólkið festa rætur. Hafa þarf samt í huga að hugtök og kenningar almennt um 

innflytjendur geta í einhverjum tilfellum ekki fallið fullkomlega að flóttamönnum og hugsaðar 

með annarskonar valdajafnvægi meirihluta og minnihluta í huga. Hér var verið að bjóða fólki 

búsetu á Íslandi vegna mannúðarsjónarmiða fyrst og fremst en fleiri sjónarmið vafalítið þurft 

að hafa til hliðsjónar. 

 

4.1 Ímyndir innflytjenda frá ríkjum fyrrum Júgóslavíu 

 

Í júní 1996 ákvað ríkisstjórn Íslands að taka á móti 31 flóttamanni sem allir komu frá 

Krajinahéraðinu sem varð illa úti í átökum Króata og Serba árin á undan. Í tengslum við þessa 

móttöku bað Alþjóða flóttamannastofnunin um að Ísland tæki sérstaklega við fólki í 

blönduðum hjónaböndum þar sem ólíklegt væri að þær gætu snúið aftur til síns heima. Af lista 

yfir 41 flóttamann sem talinn var í neyð og biðlað sérstaklega til Íslands að taka á móti valdi 

íslensk sendinefnd upphaflega 26 einstaklinga sem bjóða átti til landsins, tölunni var síðan 

breytt í 31 og samkvæmt tölum Rauða Krossins komu að endingu 30 flóttamenn og settust að 

á Ísafirði. Haft var eftir Páli Péturssyni þáverandi félagsmálaráðherra í Morgunblaðinu ,,að 

allt væri til reiðu fyrir komu hópsins, þ.m.t. gott húsnæði, vinna þegar fólkinu hentaði, 

leikskóla- og grunnskólapláss, og heilsugæsla svo eitthvað væri nefnt.“146 Hér var greinilega 

lögð áhersla á að tryggja að fólkið fengi góðan stuðning á meðan það væri að aðlagast 

breyttum aðstæðum. 

En hvernig fellur þessi lýsing að stefnu íslenskra stjórnvalda í málefnum innflytjenda á 

þessum árum almennt. Sýnt hefur verið fram á að íslensk stjórnvöld hafi ávallt tekið meira 

mið af atvinnumöguleikum Íslendinga heima fyrir en hagsmunum innflytjenda og einna helst 

                                                           
146 Morgunblaðið 29. júní 1996, bls. 10. 
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skuldbindingar alþjóðasamninga eins og um evrópska efnahagssvæðið sem fært hafi aukin 

réttindi til þeirra útlendinga sem samningarnir náðu til.147 Kristján Þór Júlíusson, þáverandi 

bæjarstjóri á Ísafirði, lagði áherslu á að það væri þroskandi fyrir sveitafélagið að taka á móti 

flóttamönnum og góð leið til að rækta náungakærleikann.148 Það skal ekki draga neitt úr því 

að framtakið var virðingarvert og sveitarfélaginu til sóma. En engu að síður var á síðustu 

áratugum 20. aldar rekin stefna í málefnum innflytjenda sem tók mið af atvinnuástandi hverju 

sinni þrátt fyrir einstaka lagabreytingar eins og í tengslum við atvinnuréttindi útlendinga og 

varðandi skilyrði atvinnuleyfa. En þegar byggðarlög tóku við flóttamönnum eins og t.d. 

Ísafjarðarbær og Höfn í okkar tilfelli þykir sýnt að staða atvinnumála á svæðinu hafi vegið 

þungt.149 

Það kemur því ekki á óvart að eitt af megin stefum í þeirri ímynd sem dregin var upp af 

innflytjendum frá Krajina tengdist hæfni þeirra og vilja til að taka þátt í íslensku atvinnulífi. 

Margar af þeim fjölskyldum sem hingað komu voru úr blönduðum hjónaböndum Serba og 

Króata. Í umfjöllun um þær er í nánast öllum tilfellum ekkert fjallað um þjóðerni þeirra að 

öðru leyti en að það er tilgreint. Mikil áhersla er hinsvegar á dugnað flóttafólksins og vilja 

þess til að vinna. Fyrirsögn Morgunblaðsins í ágúst 1997 þegar hópur flóttafólks kom til 

Hornafjarðar var einfaldlega: ,,Í mun að geta byrjað að vinna sem fyrst“. Í greininni var og 

tekið fram að ,,[f]élagsmálaráðherra og fulltrúar Rauða krossins lögðu áherslu á að um væri 

að ræða góða starfskrafta.“150 Eftir eins árs veru á Ísafirði var þeirri skoðun lýst í 

Morgunblaðinu ,,að Júgóslövunum hafi öllum gengið ótrúlega vel að aðlagast og læra 

íslensku enda sé þetta hörkuduglegt fólk. Konurnar vinni í fiski, á leikskólanum og hótelinu 

en karlarnir í skipasmíðastöðinni, Íshúsinu og við smíðar.151 Við komu flóttafólks til Hafnar í 

Hornafirði í ágúst 1997 var í DV sagt frá því að þeir væru í flestum tilfellum úr blönduðum 

hjónaböndum og ættu því ekki afturkvæmt til gamla heimahéraðsins sem nú tilheyrði 

Krótatíu. Ekkert er fjallað um að einhver einkenni fylgi þeim sökum staðarins sem þau komu 

frá eða þjóðernis þeirra en íslenskir ráðamenn lögðu mikla áherslu á að þetta væri dugmikið 

fólk með mikinn vinnuvilja. Í umfjölluninni er eftirfarandi m.a. haft eftir viðmælendum: 

 

„Þetta er glæsilegt og mjög dugandi fólk," sagði Páll Pétursson félagsmálaráðherra um 

17 manna hóp flóttamanna frá Krajina í fyrrum Júgóslavíu, sem kemur til landsins um 

                                                           
147 Íris Ellenberger, ,,Varaskeifur, stuðpúðar...“, bls. 28. 
148 Morgunblaðið 15. ágúst 1997, bls. c 6. 
149 Íris Ellenberger, ,,Varaskeifur, stuðpúðar...“, bls. 33–34. 
150 Morgunblaðið 22. ágúst 1997, bls. 4. 
151 Morgunblaðið 15. ágúst 1997, bls. c 7. 
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helgina. ... Að sögn Hólmfríðar Gísladóttur eru fjölskyldufeðurnir og konur þeirra flest 

með starfsmenntun. Í hópnum eru m.a. iðnaðarmenn, kennari og hjúkrunarfræðingur.152  

 

Eyjólfur Guðmundsson sem var í nefnd sem fór út í tengslum við komu flóttamanna til 

Hafnar í Hornafirði tók eftirfarandi fram: 

 

Eyjólfur segir að það hafi verið áberandi í viðtölum við fólkið að það hafi spurt hvort 

ekki væri öruggt að það fengi vinnu á Íslandi. Það vilji bara komast eitthvert þar sem 

það geti unnið og lifað eðlilegu lífi. Fyrstu níu mánuðina verður fólkið í íslenskukennslu 

hálfan daginn. Síðan fer það að vinna eftir hádegi þegar það er reiðubúið til þess og er 

reynslan frá Ísafirði sú að fólkið vildi fara að vinna mjög snemma.153 

 

Í grein DV er að sama skapi sérstaklega fjallað um að fólkið fái aðstoð fyrst um sinn á 

meðan það lærir málið og aðlagist íslensku þjóðfélagi og nýjum lífsháttum.154 Almennt er 

hægt að skipta stefnu yfirvalda í innflytjendamálum í tvo megin flokka aðskilnaðar (e. 

separation) annars vegar og aðlögunar (e. adaptation) hins vegar. Aðlögun getur síðan átt sér 

stað með tvennum hætti eða með samþættingu (e. integration) þar sem minnihlutinn öðlast 

menningarlega og félagslega færni í samskiptum við meirihlutasamfélagið en heldur í 

menningareinkenni sín og í öðru lagi með samlögun (e. assimilation) þar sem minnihlutinn 

hefur afmáð menningarleg einkenni sinnar upprunaþjóðar.155 Krafa um samlögun innflytjenda 

var ríkjandi fram á síðari hluta 20. aldar en í dag er hugmyndin um aðlögun allsráðandi og 

Ísland fylgt síðust ár svokallaðri aðlögunarstefnu.156 Þá stefnu má greina í tengslum við komu 

fólksins frá Krajina, sérstaklega í umræddri áherslu á íslenskukennslu, tileinkunn nýrra 

lífshátta og að tryggja þurfi hæfni til atvinnuþátttöku. 

Umfjallanir um komu flóttafólksins frá ríkjum fyrrum Júgóslavíu eru jákvæðar í garð 

þeirra og áhersla lögð á þá kosti sem það hefur fram að færa. Jákvæðir eiginleikar eins og 

nægjusemi skjóta upp kollinum og sagt ,,að Júgóslövunum sé greinilega sama þótt það séu 

ekki fimmtíu tegundir af súkkulaðikexi í Kaupfélaginu.“157 En neikvæðar staðalmyndir sem 

fylgdu Júgóslavíustríðinu og þá sérstakleg Serbum koma einfaldlega ekki fyrir í fréttaflutningi 

                                                           
152 Dagblaðið Vísir – DV, 22. ágúst 1997, bls. 4. 
153 Morgunblaðið 15. ágúst 1997, bls. c 6. 
154 Dagblaðið Vísir – DV, 22. ágúst 1997, bls. 4. 
155 Íris Ellenberger, Danskir innflytjendur á Íslandi 1900–1970, bls. 26. 
156 Íris Ellenberger, ,,Varaskeifur, stuðpúðar...“, bls. 36–37. 
157 Morgunblaðið 15. ágúst 1997, bls. c 6. 



Júgóslavíustríðið, ímyndir í íslenskum dagblöðum  Sævar Már Sævarsson 

42 

í tengslum við komu flóttamannahópanna til Íslands. Ýmsar skýringar gætu verið á því eins 

og erfiðar aðstæður fólksins og valdaleysi en á hinn bóginn ætti ekki að koma á óvart að 

neikvæðar staðalmyndir þjóðernis séu notaðar með einhverjum hætti til að spegla við íslenskt 

þjóðerni og samfélag. Færð hafa verið rök fyrir því að staðalmyndir af ,,öðrum“ séu stöðugt 

mótaðar af samfélaginu til að skilgreina hvað sé eðlilegt og hvað óeðlileg. Staðalmyndir af 

þeim sem ekki þykja tilheyra meirihlutasamfélaginu verða þá oftast neikvæðar og óæskilegir 

eiginleikar dregnir fram sem aftur hefur mótandi áhrif á það sem telst jákvætt og 

eftirsóknarvert í fari fólks.158 

En í þeim blaðagreinum sem skoðaðar voru í þessari rannsókn voru neikvæðar 

staðalmyndir Serba, Króata eða þær sem tengjast Balkanskaganum aldrei notaðar til að styðja 

við umfjöllunina eða útskýra einhverja þætti sem tengdust því máli sem fjallað var um. 

Umræðan var undir sterkum áhrifum þeirrar stefnu sem íslensk stjórnvöld töluðu fyrir í 

innflytjendamálum og þeir stjórnmálamenn og aðrir forsvarsmenn móttökuverkefna sem rætt 

var við lögðu mikla áherslu á hana. Fyrirferðamest er áherslan á atvinnuþátttöku og hæfni 

innflytjenda í þeim efnum en aðlögun að samfélaginu þar sem íslenskukunnátta leggur 

grunninn er líka áberandi stef í þeim umfjöllunum sem hér voru kannaðar. 

 

4.2 Sjálfsmyndir innflytjenda frá Krajina og ímyndir um heimaslóðir 

 

Það er að lokum fróðlegt að skoða hvernig innflytjendurnir töluðu um sig og sín mál í 

viðtölum við fjölmiðla stuttu eftir að komið var til Íslands. Töluðu þeir út frá sínu þjóðerni og 

með áherslur á staðalmyndir sem fylgdu því? Að hverskonar samfélagi vildu innflytjendur frá 

Krajina laga sig og hvernig speglaðist hún við sýn þeirra á gömlu heimkynnin? Það er líka 

áhugavert að skoða hvernig þeir nálgast Íslendinga og hugmyndina um að falla inn í 

samfélagið í þeim sveitafélögum sem þeir fluttu til. En í stað þess að tala um sjálfsmyndir er 

við þessar aðstæður gott að styðjast við hugmyndina um samsömun (e. identification) sem 

felur í sér stöðugt ferli, bæði í að skilgreina hverjum maður tilheyrir og með hvaða hætti en 

auk þess að aðgreina sig frá þeim sem maður telur sig eða vill ekki tilheyra.159 Öfugt við þá 

náttúrulögmáls- og eðlishyggju sem getur falist í notkun hugtaksins sjálfsmynd er samsömun 

stöðugt ferli þar sem myndin tekur sífelldum breytingum.160 

                                                           
158 Jón Gunnar Ólafsson, Ten little Lithuanians and 'other' stories., bls. 26. 
159 Íris Ellenberger, Danskir innflytjendur á Íslandi 1900–1970, bls. 24. 
160 Hall, ,,Introduction. Who Needs ʹIdentityʹ?“, bls. 2. 
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Þegar félagslegir hópar eru skoðaðir skiptir því ekki einungis máli hvort þeir hafi einhver 

sameiginleg einkenni. Það er einnig mikilvægt að þeir telji sig tilheyra sama hópi og finni 

fyrir samstöðu hver með öðrum.161 Spurningin er þá hvar flóttafólkið staðsetur sig á þeim 

tímapunkti er rótleysi einkennir líf þess. Um er að ræða breytingarferli þar sem áhugavert 

getur verið að rannsaka sjálfsmyndarmótun einstaklinga og hópa þó svo að hér þurfi að láta 

nægja að skoða valin viðtöl með þessar vangaveltur í huga. Að skoða sjálfsmyndir má líta á 

sem aðferð til að nota sagnfræðilega þekkingu, tungumál og menningu til að ákvarða hvað 

fólk geti orðið samhliða sínu mótunarferli í stað þess að skilgreina hver þau eru með 

eðlislægum einkennum.162 Þjóðernis- og hópamyndun er hægt að líta á sem stöðugan atburð 

þar sem sífellt er verið að endurmeta hverjir tilheyra viðkomandi hópi og hverjir ekki.163 Hér 

verður reynt að lesa út úr viðtölum við flóttafólkið frá Krajina hvaða hugmyndir það hafði 

varðandi sín félagslegu tengsl og afstöðu til þjóðerna. 

Þeir einstaklingar sem hingað komu og voru í blönduðum hjónaböndum töldu sér ekki 

óhætt að flytja aftur til Krajinahéraðs og algengt að óöryggi fyrrum heimkynna sé stillt upp 

gagnstætt öryggi nýju heimkynnanna. Rætt var við hjónin Darija og Milan Kospenda í 

Morgunblaðinu 1997 en þau bjuggu á Ísafirði: 

 

Þau eru mjög ánægð á Ísafirði og Darija segist telja það sérlega góðan stað fyrir börnin 

eftir hörmungar stríðsins. Þar sé mjög rólegt og hún geti farið í vinnu án þess að hafa 

áhyggjur af börnunum. Milan tekur undir með henni og segir að á Ísafirði sé allt sem 

þau þurfi, atvinna, skólar og sjúkrahús.164 

 

Algengt er að fjallað sé með þessum hætti um gömlu heimkynnin sem stað sem ekki sé 

öruggt að snúa til enda slæmt ástand á þeim slóðum eins og fram kom í fyrri köflum. En ekki 

er þó hægt að tengja umræðu flóttamannanna í viðtölunum við staðalmyndir um 

Balkanskagann sem púðurtunnu heldur eru þeir fyrst og fremst að vísa í að þeir bjuggu á 

svæði sem varð illa úti í átökunum og öldur höfðu ekki enn róast.165 Þvert á móti er talað vel 

um heimalandið eins og það var og aldrei í þeim viðtölum sem hér voru skoðuð vísað í 

staðalmyndir um eðlislægan óróleika. Dragana Zastavnikovic, innflytjandi á Ísafirði og þá 

kennari í grunnskólanum, segir í viðtali við DV ári eftir komuna til landsins að ,,Júgóslavía er 

                                                           
161 Íris Ellenberger, Danskir innflytjendur á Íslandi 1900–1970, bls. 23. 
162 Hall, ,,Introduction. Who Needs ʹIdentityʹ?“, bls. 3. 
163 Íris Ellenberger, Danskir innflytjendur á Íslandi 1900–1970, bls. 25. 
164 Morgunblaðið 15. ágúst 1997, bls. c 7. 
165 Morgunblaðið 23. júní 1998, bls. 6. 
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fallegt land og þar var gott að búa áður en stríðið braust út. Síðan varð stríð og þá kynntumst 

við ótrúlegum hörmungum.“ Ísafirði er lýst sem paradís í samanburði við heimalandið eftir að 

stríðið braust út en ekki gerður samanbuður á Júgóslavíu sem var og eftir stendur minningin 

um að þar hafi verið gott að búa. 

Sjaldan er rætt um pólitískar skoðanir eða deilumál þjóðernanna og ef slíkt ber á góma er 

tilhneiging til að skauta hratt framhjá umtalsefninu. Enn og aftur er áberandi að staðalmyndir 

koma ekki fram en hafa ber í huga að margar fjölskyldur voru byggðar á blönduðum 

hjónaböndum Serba og Króata þar sem neikvæðar staðalmyndir um þjóðernin tvö geta varla 

þrifist. Hjónin Vesna og Nebojsa Schally segjast í viðtali við DV ekki ræða stjórnmál. „Við 

erum hætt að tala um Serba og Króata. Við lítum öll á Júgóslavíu sem okkar gamla föðurland. 

Það eru engin stjórnmál rædd hér í heimilinu og við höfum engan áhuga á þeim. Stjórnmál 

hafa valdið þessu hræðilega stríði." En viljanum til að tengjast íslensku samfélagi er komið til 

skila þó svo að hér sé margt öðruvísi og framandi. Háir skattar, kaldir vetur og lítil sól er talið 

til sem vankanntar en mikilvægt að geta ræktað tengsl við íslenska vini í bland við samlanda 

sína og tunguálið sagt lykillinn að mótun slíkra tengsla.166 Finna má hliðstæður við það sem 

hér hefur verið rætt um í öðrum viðtölum við flóttafólk frá Krajinahéraði í Morgunblaðinu.167 

Niðurstaðan er því sú að þegar innflytjendur frá Krajina tala um sjálfa sig og sín málefni í 

viðtölum við íslensk dagblöð árin eftir Júgóslavíustríðið er notkun staðalmynda um þjóðernin 

og svæðið sem þau komu frá hverfandi. Hluti af skýringu á því er væntanlega sá að í mörgum 

tilfellum er um fólk í blönduðum hjónaböndum að ræða en það var þó ekki algilt. Einnig má 

velta vöngum yfir því hvort nálægðin við einstaklingana úr viðkomandi þjóðernishópum spili 

hér inn í. Aðlögun einstaklinga að nýju heimkynnunum, aðlögunarstefna stjórnvalda og þau 

viðfangsefni sem þessu tengjast geta einnig haft áhrif í þá átt að aðgreinandi staðalmyndir eru 

settar til hliðar. Hér var hins vegar markmiðið einungis að gera samanburð við umfjöllun 

dagblaða þegar megin átökin í Júgóslavíu stóðu yfir og niðurstaðan sú að til að svara 

spurnignum um sjálfa sig og gömlu heimkynnin eru staðalmyndir sem áberandi voru í 

umfjöllunum um stríðið ekki notaðar til útskýringar hjá flóttafólkinu. 

 

  

                                                           
166 Dagblaðið Vísir – DV, 10. október 1997, bls. 4. 
167 Sjá t.a.m. Morgunblaðið 14. ágúst 1997, bls. 10; Morgunblaðið 26. ágúst 1997, bls. 30. 
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5 Niðurstöður 

Júgóslavíustríðinu fylgdi mikið samfélagslegt umrót þar sem þjóðernishópar sem lengi höfðu 

myndað eina heild stóðu allt í einu í blóðugum átökum sín á milli. Viðbúið er að við slíkar 

aðstæður fari fram mikil endurmótun á hugmyndum og ímyndum sem fólk á svæðinu hefur 

um sjálft sig og þá sem það deilir við. Í þessari ritgerð hefur aðferðum ímyndafræðinnar í 

bland við almennar aðferðir sagnfræðinnar verið beitt við skoðun á fréttaflutningi og 

umfjöllun í íslenskum dagblöðum frá stríðinu í Júgóslavíu til varpa ljósi á þær ytri ímyndir 

sem þar voru mest áberandi. Sett var fram í inngangi sú spurning hversu áberandi ímyndir 

sem teljast til gildishlaðinna staðalmynda voru á tímum Júgóslavíustríðsins og samhliða komu 

flóttamanna til Íslands árin eftir. Hvaða staðalmyndir voru mest áberandi í fréttablöðum hér á 

landi og í hvaða tilgangi var gripið til þeirra? Að lokum þótti vert að skoða með samanburði 

hvort og þá hvernig þessar hugmyndir breyttust eftir að meginátökum lauk og Ísland farið að 

taka við flóttafólki frá svæðinu. 

Til að leiða svör við þessum spurningum fram í dagsljósið var ímyndafræðin notuð til að 

skilgreina fyrst almennt hvaða staðalmyndir væru líklegastar til að fylgja umfjöllun um 

atburði af þessu tagi og hvernig bæri að nálgast þær fræðilega. Rannsóknir á staðalmyndum 

sem tengdust beint Júgóslavíustríðinu voru síðan notaðar til að rýna umfjöllunina um átökin í 

íslenskum dagblöðum til að varpa ljósi á hvernig ytri ímyndir Balkanskagans, Júgóslavíu og 

fyrrum þjóða hennar voru notaðar við að útskýra atburðarrásina. Að lokum var umfjöllun um 

flóttamenn og innflytjendur úr sömu atburðarás skoðuð til að kanna hvort staðalmyndir væru 

notaðar með öðrum hætti þegar félagslegi hópurinn sem þær ná til er kominn í nýtt hlutverk. 

Varðandi niðurstöður þessarar athugunar má fyrst nefna að ímyndin um að Balkanskagi sé 

púðurtunna Evrópu og svæðið sem slíkt uppspretta illdeilna og átaka er áberandi í umfjöllun 

íslenskra dagblaða. Inntakið í staðalmyndinni er þess efnis að Balkanskaginn sé staðsettur á 

útmörkum evrópskrar menningarmiðju eða jaðrinum og slíkum svæðum fylgi pólitískur 

óstöðugleiki og harkalegir árekstrar ólíkra menningarheima. Þessi ímyndi óstöðugu 

púðurtunnunnar er gjarnarn notuð til útskýringar á átökunum og ofbeldi sem verið er að fjalla 

um. Það er einkum í lengri umfjöllunum og fréttaskýringum sem þessi staðalmynd er dregin í 

efa og þá reyndar með óbeinum hætti með samfélagslýsingu sem er gagnstæð við 

púðurtunnuna. Þá er velt vöngum yfir því hversu óskiljanleg atburðarás stríðsátaknna er. 
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Einnig er það skýr niðurstaða eftir að heimildirnar hafa verið skoðaðar að Serbar fengu 

strax á sig, með réttu eða röngu, mun neikvæðari staðalmyndir en aðrir aðilar sem tengdust 

stríðsátökunum. Þessar ímyndir er hægt að rekja til eldri hugmynda Evrópubúa um Serba og 

stundum íbúa Balkanskagans almennt sem tengjast nýlenduhyggju og þeirri Evrópu-miðuðu 

heimsmynd sem þar er byggt á. Íbúar sem standa utan hennar fá oft á sig ímynd villimennsku 

og þeim gefin ýmis neikvæð og óæskileg einkenni. Serbar eru þannig sagðir grimmir, skítugir, 

óheiðarlegir, drykkfelldir og margt annað á svipuðum nótum án þess að alltaf sé augljóst 

hvers vegna slíkt er tekið fram og ekki er fjallað um önnur þjóðerni Balkanskagans með 

sambærilegum hætti. Eftir því sem leið á átökin skutu þessar neikvæðu staðalmyndir fastari 

rótum og þær farnar að hafa neikvæð áhrif fyrir Serba í umræðu um álitamál. 

Króatar voru í íslenskri fréttaumfjöllun fyrst og fremst tengdir við atburði seinni 

heimsstyrjaldarinnar, nánar tiltekið Ustase fylkinguna sem fór á þeim tíma með leppstjórn 

nasista. Þetta helgast af því að serbneskir þjóðernissinnar notuðu atburði styrjaldarinnar til að 

réttlæta ótta við það að sjálfstæðir Króatar fengju forræði yfir landsvæðum sem að miklu leyti 

voru byggð Serbum. En það er áberandi að þessi tenging er mikið notuð til að útskýra stöðuna 

milli þessar tveggja deiluaðila án þess slegin sé varnagli varðandi notkun hennar eða tekið 

sérstaklega fram að verið sé að nota hana í pólitískum tilgangi. Aftur er það í lengri 

umfjöllunum og viðtölum við álitsgjafa þar sem tengingin við Ustase fasista er sögð 

óviðeigandi og hún gagnrýnd sem ósmekklegur þjóðernisáróður. Þessi neikvæða ímynd hélt 

hins vegar áfram að styrkjast eftir að stríðinu lauk og þjóðernishyggja talin hafa færst í aukana 

meðal Króata. Réttara væri að segja að pólitískar hreyfingar sem aðhyllast þjóðernishyggju 

hafi orðið meira áberandi landinu. 

Hinar og þessar ímyndir sem ekki tengjast þeim meginstaðalmyndum sem hér voru teknar 

fyrir skjóta upp kollinum í íslenskum dagblöðum á þessum tíma og þótti við hæfi að gefa 

þeim aðeins gaum. Hugmyndir sem tengjast ímynduðum viðhorfum þjóða í garð hvors annars, 

trúarbrögðum og sögu þeirra ásamt sögulegum atburðum sem stundum ná nokkur hundruð ár 

aftur í tímann eru dregnar fram í tengslum við umfjallanir um atburði samtímans.  Oftast er 

um skemmtilegan og fróðlegan lestur að ræða en að sama skapi skortir ekki alhæfingar um 

þjóðir og þjóðernishópa sem byggðar eru á eðlishyggju og þarf því að gæta varúðar við túlkun 

á þeim. 

Samanburður var síðan gerður á ofangreindri umfjöllun við fréttaflutning sem fylgdi komu 

flóttamanna frá Krajina til Íslands út frá þeim staðalmyndum sem sérstaklega voru til 

skoðunar. Niðurstaðan er sú að neikvæðar staðalmyndir um Serba og Króata eða þær sem 

tengjast Balkanskaganum voru aldrei notaðar til að styðja við umfjöllunina eða útskýra 
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einhverja þætti sem tengdust málefnum flóttafólksins. Þættir sem tengja má við stefnu 

íslenskra stjórnvalda í innflytjendamálum voru áberandi en stjórnmálamenn og forsvarsmenn 

móttökuverkefna sem rætt var við lögðu mikla áherslu á hana. Atvinnuþátttaka og hæfni 

innflytjenda í þeim efnum fékk mikið vægi og má þar nefna ímyndir um dugnað og vilja til 

vinnu en aðlögun að samfélaginu á grundvelli íslenskukunnáttu líka áberandi stef í þeim 

umfjöllunum sem hér voru kannaðar. 

Þegar innflytjendur frá Krajinahéraði tala um sjálfa sig og sín málefni í viðtölum við 

íslensk dagblöð árin eftir Júgóslavíustríðið er notkun staðalmynda um þjóðernin og svæðið 

sem þau komu frá einnig hverfandi. Einnig er lítið rætt um orsakir stríðsins eða stjórnmál því 

tengdu en þó er afleiðingum fyrir íbúa og reynslu flóttamannanna lýst. Þegar flóttafólkið 

svarar spurningum um sjálft sig og gömlu heimkynnin eru staðalmyndir sem áberandi voru í 

umfjöllunum um stríðið ekki notaðar til útskýringar. 

Gildishlaðnar staðalmyndir voru því áberandi í umfjöllun íslensku dagblaðanna um 

Júgóslavíustríðið og algengt að þær væru settar fram án fyrirvara um sannleiksgildi eða 

réttmæti notkunar á þeim í umræddu samhengi. Mest áberandi voru neikvæðar staðalmyndir 

um Balkanskagann út frá staðsetningu hans gagnvart menningarmiðu Evrópu ásamt 

neikvæðum ímyndum um þjóðernin sem hlut átti í deilunni. Þær ímyndir fylgdu ekki 

flóttamönnum af sömu þjóðernum þegar þeir komu Íslands í kjölfar stríðsins til að setjast hér 

að. Í mörgum tilfellum var um fólk í blönduðum hjónaböndum að ræða sem gæti skýrt þetta 

að einhverju leyti. Nálægðin við einstaklingana sem rætt var við getur einnig spilað hér inn 

sem og áhersla á aðlögun flóttafólks að íslensku samfélagi sem kallar ekki á notkun 

neikvæðra staðalmynda sem gætu þvert á móti ýtt undir aðskilnað. 
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