EURO-CHILDREN
deugddoende vakanties voor kansarme kinderen bij gastgezinnen.

Bosnië & Herzegovina

Achtergrond informatie
Door de verdragen van Dayton, gesloten om een einde te maken aan de
oorlog, werd Bosnië verdeeld in twee grote delen: één deel (Federacija)
wordt bestuurd door Kroaten, Moslims en Serviërs en heeft als hoofdstad
Sarajevo, het andere deel (Republika Serpska genaamd) wordt beheerd
door de Serviërs met Banja Luka als hoofdstad.

aan de gespannen toestand tussen de drie volkeren. De verhouding is des
te moeilijker, omdat het gaat oer drie volkeren met ieder een eigen cultuur
en een verschillende godsdienst.

Republika Srpska
De andere deelstaat van Bosnië werd na de Joegoslavische oorlog Republika
Srpska genoemd. Door de etnische zuivering die de Servische milities er
Federacija Bosnia I Hercegovina
Volgens de bepalingen van het Dayton-vredesakkoord van 1995, hadden hadden doorgevoerd werden de Kroaten en de Bosnische moslims er een
op 1 oktober 2006 verkiezingen plaats in beide landsgedeelten. Hoewel zeer kleine minderheid. In de politieke mededelingen naar aanleiding van de
de slechte economische toestand (20% werkloosheid) het belangrijkse verkiezingen van het presidium werd door bepaalde Servische politiekers
element is bij het bestuur, kwam dit in de kiescampagne nauwelijks aan openlijk gezegd dat ze de aanhechting van dit landsgedeelte bij Servië zelf
nastreven. Elf jaar na het ondertekenen van de Daytonakkorden leven er in
bod.
Het federale presidentschap staat boven de twee “entiteiten” en omvat een de Republika Srpska nog maar 13.000 van de 220.000 katholieke Kroaten.
vertegenwoordige van de drie volkeren: Haris Silajdzic vertegenwoordigt
de moslims, Namens de Bosnische Serviërs werd Nebosja Radmanovic Op 3 september 2009 lezen we in “de Standaard” : “De politieke crisis in
Bosnië-Herzegovina escaleert. Veertien jaar na het vredesakkoord van
verkozen, en Zeljko Komsic vertegenwoordigt de Kroaten
De Kroaten zijn helemaal niet gelukkig met de uitslag van de verkiezingen: Dayton waarschuwen analisten voor het uiteenvallen van het Balkanland.”
Komsic werd verkozen, dank zij de stemmen van heel wat Bosnische In hetzelfde artikel wordt verwezen naar een tekst van twee Amerikaanse
moslims . Nu is juist de verhouding Moslims - Kroaten op vele plaatsen in professoren in Foreign Affairs: “Bosnië staat op het punt uiteen te vallen.
de Federacia niet zo goed, en voor de Kroaten geeft Komsic dan ook niet Bosniërs spreken opnieuw over een mogelijke oorlog.”
Volgens de cijfers in dit artikel vermeld zou de verhouding van de bevolking
veel vertrouwen.
in de Federacia (iets meer dan 4.000.000 inwoners) nu bestaan uit 48%
De internationale gemeenschap is dan wel blij dat er echte democratische Bosniakken (met Islamitische godsdienst), 37% Serviërs en 13% Kroaten.
In de Republika Serpska zouden nog ongeveer 5% Bosniakken wonen,
verkiezingen waren, maar men zal moeten afwachten of er iets verandert

tussen de 5% en de 10% Kroaten en de anderen zijn Serviërs.
Indien u gans dit interessante artikel wil lezen, klik dan naar
Bosnie/BiHpolOntw.pdf
Sinds 1995 is Bosnië een internationaal protectoraat, met een administratiefonmogelijke organisatie: er zijn in totaal 160 ministeries! En over bijna
geen enkel politiek probleem wordt overeenstemmig bereikt. Intussen
hebben de verantwoordelijken voor Euro-Children in Bosnië ook dit jaar
veel moeilijkheden gehad om toch enkele Kroatische kinderen uit te kiezen.
Maar we hebben wel ondervonden dat het aantal Bosnische Kroaten dat
uitwijkt naar Kroatië steeds toeneemt. Veel van deze gezinnen leven in de
regio Gospic, waarvan Euro-Children steeds meer kinderen heeft kunnen
uitnodigen.

Enkele jaren terug werd Sister Mirna vanuit Banja Luca terug naar haar
moederhuis in Zagreb geroepen, waardoor de contacten is Bosnië &
Herzegovina nu zeer moeilijk verlopen. Wij hopen nog steeds en werken er
voortdurend aan om de werking daar opnieuw vlot te krijgen. Ondertussen
kwamen vorig jaar nog 5 kinderen uit deze regio.

