לאה

דברים
r?r7

איחוד
מחר

האירופי יציין

להוציא החלטה שלישית
ברצף ,הקובעת

5991.7.11
ב-

שהטבח היה

לאחר

רצח

שלחיילי

האו״ם .רק

לאחר

הטבח

היתה התערבות של נאט״ו ,שעצ־
$TS1$שעצרה$TS1$

$DN2$שעצרה $DN2$את
רה
הטבח ,שאירע

ובמקרה זה גם בהכרה בר־
$TS1$ברצח$TS1$

הקרבות.

את זכויות

הקהילה

רה
$DN2$במקרה$DN2$

במזרח בוסניה ,במ־
$TS1$במסגרת$TS1$
מדם

של

בעקבות

יוגוסלביה בין הסרכים,

האיחוד

צחה
$DN2$הנצחה$DN2$
התפרקות
הקרואטים

האירופי הוקם אתר הנ־
$TS1$הנצחה$TS1$

שבו מציינים

הטבח .מדי

002-003
קיימים
$DN2$מתקיימים$DN2$
ההחלטה

בכל

שנה

את

האדם

שוויין בעבור

צח
$DN2$ברצח$DN2$
בעקבות האירועים ,ובחסות

סגרת
$DNבמסגרת $DN2$המלחמות העקובות
שהתרחשו

בכלל,

בהם
מחדש

השנאה בין הסרביםלבו־
$TS1$לבומנים$TS1$

$DN2$לבומנים $DN2$המוסלמים .בנוסף ,ההכ־
$TS1$ההכרה$TS1$
מנים
ממםחרת
בסרברינצה,

צח
$DN2$מוסלמים $DN2$,מנערים ועד קשישים ,שנ־
$TS1$שנקברו$TS1$
מים,
את יום הזיכרון
$DN2$ברצח $DN2$העם

קברו
לטבח בסרברניצה ,וצפוי
$DN2$שנקברו $DN2$בקברי אחים ,ללא התערבות

עם 20 .שנה

לסתור

שאסור

גברים בוסנים מוסל־
$TS1$מוסלמים$TS1$,

כ-
000,8

דוד

רה
$DN2$ההכרה$DN2$
את
ובוחנת

המדינה ובעבור

במק־
$TS1$במקרה$TS1$
הבינלאומית.

שממשלת
העם

ביחס

לשאר

קורבנות

הנתפשים כקורב־
$TS1$כקורבנות$TS1$
בשנות ה90 -

$DN2$כקורבנות $DN2$סוגב׳.
נות
סרביה תכיר בר־
$TS1$ברצח$TS1$

בםרברינצה,

הרווח

שכן

ההכרה

הסרבים ברור,

תביא להטבות ,תקדם את הצט־
$TS1$הצטרפותם$TS1$

$DN2$הצטרפותם $DN2$לאיחוד
רפותם
שנה ביום הזיכרון מת־
$TS1$מתקיימים$TS1$

ברצח

עם מעלה

סימני

שאלה

המלחמות

האירופי

ותקרב

לקהילההבינלאומית.

למעשה,
וקידום

כפייה של זכויות אדם

אוניברסליות
של נורמות

לוואי לא
מביאיםלעתיםלתופעת
התחזקותהלאומנות.
צפויה
הרי הכרה ברצח עם לא תגרום
למשטר הסרבי להאמין בזכויות
אדם ,וגם הקורבנות ,המקבלים
סטטוס של קורבנות רצח עם ,לא
יהפכולחסידי זכויות האדם.לכן,
הכל נשאר ריק מתוכן והופך את

והבוטנים המוסלמים,
בענייןעדיין מעוררת שאלות של
$DN2$מקברי $DN2$האחיםוזוהו .בעבור הבוסנים
ברי
זהות ,לאוםוזכויות אדם.
$DN2$מהטבח $DN2$בסרברינצה.
טבח
הצדדים ביצ־
אף ששלושת
$TS1$ביצעו $TS1$המוסלמים יום הזיכרון הוא אירוע
מנגד נוצרים התנגדות ומתח
מכונן,שעליו נבנית זהותם האת־
$TS1$האתנית$TS1$,
ביצעו $DN2$פשעי מלחמה ופשעים נגד
עו
הסרבים
ברמה הלאומית ,שבה
$DN2$האתנית $DN2$,תור חיזוק המרכיבהאיםלא־
$TS1$האיםלאמי$TS1$.
נית,
האנושות (בהיקף שונה) ,הט־
$TS1$הטבח$TS1$
הזהות האתנית ואת זכויות האדם
חווים את ההכרה ברצח העם כה־
$TS1$כהשפלה$TS1$,
הבינלאומית בטבח
$DN2$האיםלאמי $DN2$.אר להכרה
מי.
בםרברניצה מסמל את הז־
$TS1$הזוועה$TS1$
בח
$DNהטבח$DN2$
עלבון וחוסר צדק ,משום לעניין שבמסחר .השאלה היא כי־
$TS1$כיצד$TS1$
כרצח העםולאופן הנצחתו יש גם שפלה,
$DN2$כהשפלה$DN2$,
שהתרחשה
$הזוועה $DN2$הגדולה ביותר
וועה
$DN2$כיצד $DN2$ניתןלגרוםלמדינותולאנשים
צד
שלא זכו בהכרה בהקשר לטבח
השלכות כספיותוסמליות רחבות,
במלחמה ,כאשר סרבים מבוסניה
שנעשה בהם במלחמת העולם להאמין בזכויות אדם ולא רקלס־
$TS1$לסחור$TS1$
הקשורות ישירותלרצון של המ־
$TS1$המדינות$TS1$
טבחו בבוסנים המוסלמים במקום
$DN2$לסחור $DN2$בהן.
חור
השנייה .כך נוצר מצב שבו הזהות
$DN2$המדינות $DN2$להצטרף לאיחוד האירופי.
דינות
שהוכרז על ידי האו״ם כאזור בטוח
האתנית של כל אחת
הלאומית
לאיחוד
ההתניה של כניסה
ובאחריותו .במשך ימים טבחו כו־
$TS1$כוחות$TS1$
לאנתרופולוגיה
הכותבת היא ד״ר
של עצמות

חות
$DNכוחות$DN2$

סרבים

בבוסניה

בשיטתיות

האירופי

טקסי

קבורה

אותם

גם

נרצחים שהוצאו מק־
$TS1$מקברי$TS1$

האיחוד האירופי יצא מכר
שכןיוכל לנקות את מצפונו מה־
$TS1$מהטבח$TS1$

אדם

מתחזקת ,ומתעוררת

בתמיכה בזכויות

נשכר,

מהקבוצות

וסוציולוגיה עמיתת תוכניתפולברייט

