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KROAZIAK independentzia aldarrikatu
zuenean, bere serbiar gehiengoko bi
lurraldeek (Ekialdeko Eslavonia eta Kraji-
na) independentzia ere aldarrikatu zuten.
Hortxe hasi zen Kroaziako guda. Gero,
bake akordioak iritsi ziren. Hauen arabe-
ra, bi errepublikei babes internazionaleko
autonomia segurtatu zitzaien. Baina,
1995ean, Bosnia-Herzegovinako guda
bukatzen ari zela aprobetxatuz, kroazia-
rrek eraso bat burutu zuten Krajina esku-
ratzeko (II. Mundu Gerra ostean Euro-
pan inoiz egin den operazio militar
handiena). Ordurako ejertzito kroaziarrak
AEBetako ekipamendu militarra eta adi-
tuak zituen lagun. Erasoan, Helsinki
Batzordearen arabera, 677 zibil serbiar hil

zituzten, 563 desagertuta daude eta
200.000 inguruk ihes egin zuen Serbiara.
Hori guztia NATOren laguntzaz eta
NBEko soldaduen utzikeriaren aurrean
gertatu zen. Izan ere, ekintza militarra
burutu baino lehen, kasko urdinak Kraji-
natik joan ziren gobernu kroaziarrari
eskuak libre utziz.

2011n, Krajinako operazio militarraren
arduradunak ziren Ante Gotovina eta
Mladen Markač kondenatuak izan ziren
gerra eta gizateriaren aurkako krimenen-
gatik. Baina, berriki Jugoslavia ohiko
Zigor Auzitegiak helegiteak onartu eta
aske utzi ditu biak. Beste behin, Hagako
auzitegi honek argi erakutsi du bere alder-
dikeria. Bere eskuetatik pasatu diren aku-
satu guztien kondenatu zerrenda ikustea
baino ez dago: ia 70 serbiar, dozena bat
kroaziar, bost bosniakiar (musulman bos-
niarrak) eta bi albaniar. Zigor tamainen
desberdintasuna ere handia da, serbiarren
kaltetan. Halere, kezkagarriena serbiarren

aurkako krimen gehienek izan duten
zigorgabetasuna da. Tartean, Kosovoko
serbiarren aurkako hilketen testigu bat,
Jugoslavia ohiko Zigor Auzitegiak babes-
tua (sic), hilda agertu zen Alemanian.

Zoritxarrez, serbiarrek maiz pairatu
dituzte bidegabekeriak. Adibidez, II.
Mundu Gerran kroaziarrek 750.000 ser-
biar inguru erail zituzten. Beraz, gutxi
gorabehera Kroazia eta Bosniako serbia-
rren heren bat desagerrarazi zuten (ondo-
rioz, serbiarrek Bosnian gehiengoa izatea-
ri utzi zioten). Urte haietan serbiar herria
judua bezain kolpatua izan zen. Baina
denborak juduei beraien borreroen barka-
mena eta sufrimenduaren errekonozi-
mendua ekarri badie, serbiarrek ez dute
horrelako keinurik jaso. Titok, Jugoslavia-
ko herrien anaitasuna defendatzeagatik,
historiako atal horiek ahaztu behar zirela
erabaki zuen, eta hala, serbiar herriak
arantza hori barnean mantendu zuen.
Horrek, hein batean, esplikatzen du 90eko
hamarkadako gerretan serbiarrek izan
zuten jarrera, baina, beraiei, Israeli ez
bezala, ez zaie ezer ere barkatzen. Zerga-
tia aspaldi azaldu zuen Bakerako Ikaske-
ten katedradun Johan Galtungek: 

“Serbiarren aurkako jarreraren sakone-
ko arrazoiak garbiak dira: okerreko alfa-
betoa dute (zirilikoa, latindarra beha-
rrean). Okerreko kristauak dira
(ortodoxoak, ez katolikoak). Okerreko
okupatzaileek menderatu zituzten (turkia-
rrek, austriarrek beharrean). Okerreko
lekuan daude (Ekialdean, ez Mendebal-
dean). Berlin-Ankara-Bagdad ardatzeko
bidea oztopatu zuten. Austriari lotzearen
aurka egin zuten (zibilizazioaren ezauga-
rriak estimatu gabe); eta, gainera, Vienako
tronuaren oinordekoaren aurka tiro egin
zuten. Errusiarrek bezala, inbasore naziak
hil zituzten (beraiekin elkarlanean aritu
beharrean, esloveniarrek, kroaziarrek eta
bosniakiar askok egin zuten bezala).
Azkenik, bere hiriburua estatu
komunista batena izan zen.
Zer espero daiteke dena hain
aldrebesturik duen nazio
batez?”. n
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Denborak juduei beraien borreroen
barkamena eta sufrimenduaren
errekonozimendua ekarri badie, 
serbiarrek ez dute horrelako keinurik jaso
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