
Znacznie bardziej burzliwy przebieg mia∏ rozpad
Jugos∏awii. W paƒstwie tym ˝y∏o wiele narodów,
przemieszanych ze sobà i podzielonych dawnymi
konfliktami. Najliczniejszà nacjà byli Serbowie,
którzy dominowali we w∏adzach oraz armii fede-
ralnej. Stojàcy od 1987 r. na czele serbskich komu-
nistów Slobodan Miloševiç, chcàc umocniç swà
pozycj´, g∏osi∏ has∏a nacjonalistyczne, godzàce
w interesy pozosta∏ych narodów Jugos∏awii. Tym-
czasem po upadku komunizmu w innych republi-
kach zacz´li dochodziç do w∏adzy demokraci lub
nacjonaliÊci, przeciwni pozostawaniu w federacji
zdominowanej przez Serbów. W 1991 r. niepodleg-
∏oÊç og∏osi∏y kolejno S∏owenia, Chorwacja i Ma-
cedonia. W odpowiedzi w∏adze jugos∏owiaƒskie
najpierw próbowa∏y si∏à powstrzymaç secesj´ S∏o-
weƒców i Chorwatów, a nast´pnie przystàpi∏y do
zbrojnej realizacji idei Wielkiej Serbii, czyli po∏à-
czenia wszystkich terytoriów zamieszkanych
przez Serbów. W efekcie po pó∏ roku krwawych
walk pod kontrolà serbskà pozosta∏a blisko jedna
trzecia obszaru Chorwacji. 

Wczesnà wiosnà 1992 r. wybuch∏a okrutna wojna
w kolejnej jugos∏owiaƒskiej republice – BoÊni

Chorwatami i Serbami. Miejscowa ludnoÊç muzu∏maƒska
i chorwacka, stanowiàca razem ok. 60% populacji, opowie-
dzia∏a si´ za utworzeniem niepodleg∏ego paƒstwa. Decyzja
ta zyska∏a akceptacj´ spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej, ale nie
zosta∏a uznana przez mniejszoÊç serbskà (liczàcà ok. 32%
mieszkaƒców kraju). Poniewa˝ boÊniaccy Serbowie nie
chcieli pozostaç w niepodleg∏ej BoÊni i Hercegowinie, pro-
klamowali w∏asnà republik´, wspieranà przez Jugos∏awi´.
W efekcie rozpocz´∏y si´ walki, w których toku strony kon-
fliktu dopuÊci∏y si´ licznych zbrodni wojennych oraz czy-
stek etnicznych, czyli planowych akcji mordowania lub wy-
p´dzania ludnoÊci cywilnej innych narodowoÊci. Rozlew
krwi próbowa∏a powstrzymaç spo∏ecznoÊç mi´dzynarodo-
wa, ale ani rozmieszczenie w BoÊni wojsk ONZ, ani wpro-
wadzenie sankcji wobec Jugos∏awii nie przynios∏o efektów.
Dopiero bombardowanie pozycji serbskich w BoÊni przez si-
∏y NATO w latach 1994–1995 oraz wyparcie latem 1995 r.
Serbów z terytorium Chorwacji pozwoli∏o zakoƒczyç wojn´.
Zgodnie z zawartym w listopadzie 1995 r. porozumieniem
z Dayton (USA) BoÊnia i Hercegowina pozosta∏a odr´bnym
paƒstwem, w którego sk∏ad wesz∏y Federacja Chorwacko-
-Muzu∏maƒska i Republika Serbów BoÊniackich.
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Cmentarz ofiar trwajàcego w latach
1992–1995 obl´˝enia Sarajewa (stolicy BoÊni)
przez si∏y serbskie, znajdujàcy si´ na terenie
obiektów zimowych igrzysk olimpijskich
z 1984 r. Chocia˝ decyzjà ONZ miasto sta-
nowiç mia∏o jednà z 6 stref bezpieczeƒstwa
dla ludnoÊci muzu∏maƒskiej, w rzeczywistoÊci
by∏o regularnie ostrzeliwane przez Serbów.
W lutym 1994 r. serbski pocisk moêdzierzo-
wy trafi∏ w miejskie targowisko, zabijajàc
59 osób i raniàc ok. 200.

Europa Ârodkowa i Wschodnia w 2007 r.
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i Hercegowinie – toczona mi´dzy Muzu∏manami,




