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In Joegoslavië, gelegen op de grens tussen het Westers Romaanse en het Oosters Orthodoxe rijk, is 

de verdeel-en-heersstrategie toegepast om het land te verzwakken. Staten als Bosnië-Herzegovina 

en Kosovo zijn internationaal uitgeroepen, de rechters zijn verkozen door rechters van de VS, Groot-

Brittannië en Duitsland. Met de steun van de NAVO werd dit mogelijk. Het was haar eerste militair 

ingrijpen op het Europees continent. Nog steeds zijn er EU-vertegenwoordigers aanwezig. De 

bevolking krijgt niet het laatste woord. Hetzelfde is gebeurd in Oekraïne, en ook daar voert de VS 

haar visie door met de steun van de NAVO. 

 

SERVIË 

Servië, is een deel van Joegoslavië,  waar voornamelijk orthodoxe christenen wonen. Zij hebben  

banden met Rusland. De VS heeft de Staat Bosnië-Herzegovina in 1992 en Kosovo in 2008 

uitgeroepen zodat het Servisch territorium kleiner werd. Ook heeft men verdeeldheid gezaaid tussen 

Bosniërs en Kroaten. De Bosniërs zijn voornamelijk een volk dat geïslamiseerd is door de Turken die 

zijn binnengevallen in de 16 de eeuw (Bron>>) en later nog eens in de 18de eeuw (Wikipedia>>). 

Geschikt geachte jongemannen werden vaak als bloedbelasting (devşirme) geronseld, soms ontvoerd 

en bij eliteregimenten ingelijfd (onder andere bij de lijfwacht van de sultan in Istanboel). De Turken 
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dwongen de bevolking om tot de islam over te gaan. De mannen werden ook gedwongen om deel te 

nemen aan het Ottomaans leger waar zij de islam over dienden te nemen. Bekeerlingen kregen 

privileges waaronder lagere belastingaanslagen, de verwerving van grond en de mogelijkheid tot het 

vervullen van lucratieve ambtelijke functies. Christenen mochten moeizaam hun eigen godsdienst 

blijven beoefenen. De islamisering had tot gevolg dat vooral in de steden kerken vernietigd of 

omgevormd werden tot moskeeën. Met name de Albanese bevolking was geporteerd voor een 

bekering maar ook delen van de Servische bevolking, zoals in de landstreek in Bosnië (Wikipedia>>). 

Zo ontstond een inheems volk met de Islam als godsdienst.  

Zowel Servisch orthodoxen, als katholieke Kroaten als Islamitische Bosniërs leefden samen in Servië. 

Na de opdeling van de VS in samenwerking met de NAVO en de EU, met als gevolg de Joegoslavische 

oorlogen, ging men wonen in het deel overeenkomstig hun religie. Dit is nu verwaterd en meer 

diffuus. De oorlog ging om macht, niet om religie, maar men misbruikte religie. Joegoslavië is de 

poort naar Oost-Europa n en de VS wil deze poort controleren om zo verder hun invloed uit te 

breiden.  

 

BOSNIË-HERZEGOVINA 

Opvallend is dat Bosnië-Herzegovina werd beschermd door de VN en de NAVO. Aan de zijde van de 

Bosniërs vochten moedjahedien: vrijwilligers uit islamitische landen (o.a. Marokko, Algerije, Saoedi-

Arabië en Jemen). In sommige gevallen waren ze lid van of betrokken bij de terreurorganisatie Al 

Qaida. Een NAVO-bombardement in 1995 op Servië verplichtte de Serviërs een vredesakkoord te 

ondertekenen (Wikipedia>>).  

 

KOSOVO 

In 1999 werd Servië nog eens aangevallen door de NAVO omdat ze geen NAVO-troepen in hun land 

wilden en omdat ze Kosovo niet wilden erkennen als een VN-mandaat gebied. Nog steeds erkennen 

Servië en Rusland niet de onafhankelijkheid van Kosovo (wikipedia>>). Deze onafhankelijkheid wordt 

door 97 van de 193 leden van de Verenigde Naties erkend. 

Kosovo heeft net als Bosnië-Herzegovina nog banden met Turkije. Daar wonen o.a. Albanezen 

(samen met Serviërs) die ook onder het Ottomaans bewind de Islam hebben aangenomen. Omdat 

Kosovo onder Resolutie 1244 staat en er voorwaarden zijn vastgesteld voor de onafhankelijkheid, 

verwijst de Kosovaarse vlag naar alle zes bevolkingsgroepen. Ook het officiële volkslied is tekstloos. 

Dit omdat Kosovo zich als multi-etnische staat dient te presenteren (wikipedia>>). 

De NAVO steunt eenzijdig de Bosniërs en strafte de Serviërs af met bombardementen. Is het omdat 

de orthodoxe Serviërs linken hebben met Rusland?  

 

REIS 

We hebben de Balkanlanden bezocht deze zomer. In Servië was er nog weinig te zien van de oorlog. 

Enkele kleine gedenkplaatsen kon men bezoeken.  In het bureau van toerisme werd enkel over deze 

laatste oorlogen uitleg gegeven als je er expliciet om vroeg en dan nog gedoseerd . Sommige burgers 

vertelden wel de waarheid vrijuit. Er heerst nog steeds een boosheid en onbegrip over de afgelopen 
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NAVO-bombardementen. Men heeft ook veel burgerdoelwitten geraakt en dat stuit op nog meer 

onbegrip. Meer dan 2.500 mensen werden gedood, waarvan meer dan 1.500 burgers;  12.500 

mensen werden gewond. Een derde van de elektriciteits- en energiecapaciteit van het land werd 

vernietigd. De totale kosten van de vernietiging schat men op meer dan 100 miljard dollar. Jammer 

dat de Servische overheid dit nu verzwijgt (Bron>>) en (Wikipedia>>). 

 

Toen we aanwezig waren  in Servië, vonden verschillende bomaanslagen plaats. Achteraf bleek het 

vals alarm. Men denkt dat de oorzaak is, dat Servië de sancties tegen Rusland niet steunt. De NAVO 

heeft dit land nog steeds in het vizier. Elk land dat niet de lijn van de VS volgt, wordt aangevallen, zo 

ook Irak, Syrië, Libanon, Jemen, …  

 

In Bosnië-Herzegovina daarentegen zijn er veel musea die de Joegoslavische oorlog eenzijdig 

belichten. De Bosniërs zijn de slachtoffers en de Serviërs krijgen alle schuld. President Milosovic was 

de grote boosdoener. Wel frappant is dat hij tijdens zijn proces in den Haag op een dag dood werd 

aangetroffen in zijn cel. Mocht de waarheid niet gehoord worden?  

 

OEKRAÏNE 

Nu gebeurt hetzelfde met Oekraïne. De VS, samen met Groot-Brittannië en Duitsland hebben de 

onafhankelijkheid van Oekraïne uitgeroepen.  De rechters zijn gekozen door internationale rechters, 

Duits, Brits, Amerikaans.  De NAVO ondersteunt deze strategie. 

Oekraïne kent een semipresidentieel systeem, is lid van de Verenigde Naties en de Raad van Europa. 

Dit systeem is een regeringsvorm waarin de president onafhankelijk is van het parlement en hij geen 

verantwoording hoeft af te leggen (Wikipedia>>). De president bezit enkele aanvullende 

bevoegdheden, zoals een veto of een ontbinding.  

In november 2021 is een militair partnerschap met de VS afgesloten, met de bedoeling om Oekraïne 

later binnen de NAVO in te leiden. In juni 2021 heeft het een militair partnerschap met Groot-

Brittannië gesloten. Hun militaire basissen van de VS en Groot-Brittannië zijn gevestigd in Oekraïne. 

Oekraïne heeft het lidmaatschap van Europa en de NAVO aangevraagd.  

 

 

RUSLAND 

 

Rusland heeft een inval gedaan, in de eerste plaats niet opdat de oostelijke provincies Donetsk en 

Loehansk bij Rusland zouden horen, maar om de unipolariteit van de VS te breken. Rusland heeft 

lang gepleit voor een multipolaire wereld. Nu het Westen zwak is, het heeft zich uit Syrië en 

Afghanistan gedeeltelijk teruggetrokken, wil Rusland deze unipolaire macht breken en wil het de 

doorgang naar het Midden-Oosten verhinderen. 

 

Bipolariteit is echter gevaarlijk, omdat dit kan leiden tot 

een derde wereldoorlog. Multipolariteit is beter en zorgt 

voor balans. De Brics-landen, Brazilië, Rusland, India, 

China, Zuid-Afrika, vormen samen een tegengewicht op de 
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nagestreefde hegemonie van de VS. Iran en Argentinië willen de Brics-landen vervoegen. Nu Rusland 

geteisterd wordt door economische sancties, worden de banden met Azië, het Midden-Oosten en 

Zuid-Amerika nog versterkt. Het Westen daarentegen lijdt onder de gasprijzen die zesmaal zo duur 

zijn geworden en de stijging van de olieprijs. Dit kan onze economie doen instorten (Bron>>). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hcuT34VF_aU

