
Bosnienkriget är en del av Jugoslaviensupplösning och det började 5 april 1992-14 
december 1995. Första attacken var från Serbiens sida, de attackerade Sarajevo.
Bosnien lyckades försvara stadens centrum. Ungefär 20000 människor dog i kriget.
Sedan ungefär häften av de som dog dvs 10000 var civila. Runt 56000 personer sårades.
JNA (jugoslaviens folkarmé) lämnade Bosnien i April 1992. JNA:s utrustningen soldaterna 
övertogs utav bosnienserbien armén. Serbien i detta fall hade betydligt mycket mera 
stridsvagnar, stridsplan och bättre utrustade soldater. Samtidigt som den bosniska 
armé hade betydligt mycket mindre stridsutrustning och sämre utrustade soldater.
De blivande kroaterna (på den tiden kallade bosnienkroatien förkortat HVO) såg Serbien 
som fiender och gick med i kriget på det blivande Bosnien-Hercegovina:s sida. I staden 
Visegrad massmördade serbisk polis och militär ungefär 3000 bosnier under våren 1992, 
denna händelse blev senare kallad som ’‘Visegradmassakrerna’’. Det gick riktigt dåligt för 
Bosnien, Serberna började till och med bygga koncentrationsläger för att döda bosnierna 
så snabbt som det bara gick en av de mest kända hette ’‘Omarska’’. 

Med det stora övertaget som Serbien hade pga JNA sänkte massa soldater och utrustning 
etc lyckades dem bara efter ett par månader ta över två tredjedelar utav det blivande 
Bosnien-Hercegovina. Om man tittar på förlusterna så är det ENORM stor skillnad.

Bosnien-Hercegovina: 31270 döda soldater och 33070 civila.
Kroatien 5625 döda soldater och 2163 civila.
Serbien 20830 döda soldater och 4075 civila.

Det är 16000 soldaters skillnad och 31000 civila i skillnad.

Franjo Tudman (president för Kroatien)och Slobodan Milosevic (president för Serbien) 
gjorde ett hemligt avtal om att de skulle dela Bosnien-Hercegovina 50-50. Det fungerade 
inte och vid slutet av 1994 så blev Bosnien och Kroatien allierade igen och hade en och 
samma fiende Serbien. Och det blev allt tuffare för Serbien. 

Augusti 1995 vände kriget, NATO ingrep i kriget på Bosnien-Kroatiens sida.
NATO är en organisation mellan ett par Europeiska länder som hjälper varandra i krig.
NATO anföll det blivande Serbiens armé och de blev pressade till en fredsförhandling.

En rapport fann att Serbien var ansvariga för över 90% av alla krigsförbrytelser som skede 
under kriget den största var att dem dödade så otroligt många civila människor. EN annan 
forskning visar att runt 1000000-110000 dödade och antalet flyktingar låg på över 220000, 
detta var det förödande konflikten i Europa sedan WW2 / andra världskriget.


