
DE AANVAL OP JOEGOSLAVIE  WAS DE 

EERSTE OORLOGSDAAD VAN DE NAVO.  

 

De aanval op Joegoslavië was de eerste oorlogsdaad, waarmee de NAVO van een verdedigingsbondgenootschap de 

ommezwaai maakte naar een interventieleger.  

Slobodan Milosevic was overtuigd van een transformatie naar een vrije 

markteconomie en een meerpartijenstelsel. De transformatie van Servië naar een 

democratische burgerstaat voltrok zich onder zijn leiding.  Maar hij bleef daarbij 

vasthouden aan de Joegoslavische grondwaarden: onafhankelijkheid, vrijheid en 

sociale gerechtigheid. En hij keerde het internationale kapitaal de rug toe toen hij de 

leningen van het IMF gebruikte om achterstallig loon aan leraren en militair personeel 

uit te keren. 

Milosevic hield diverse toespraken waarin hij een groep van louche internationals 

beschreef, die moedwillig chaos in de Balkan creëerden om de volgende stap op weg naar de Nieuwe Wereldorde te 

zetten. Vroeger was Milosevic de lieveling van de Rockefellers en consorten geweest toen hij de door het IMF 

gedicteerde economische hervormingen en de privatisering van de staatsbedrijven doorvoerde. Vanaf het moment 

dat hij niet langer naar hun luisterde lieten de leiders van de Nieuw Wereldorde hem vallen. 

De val van president Milosevic werd met alle macht doorgezet. Hij en zijn regering waren de grootste hindernis voor 

het doorzetten van de Nieuwe Wereldorde op de Balkan. President Milosevic moet en zou van het toneel 

verdwijnen.  

De wrede oorlog tegen Joegoslavië is een niet mis te verstane waarschuwing aan alle landen ter wereld die 

onafhankelijk willen blijven! Voormalig veiligheidsadviseur van president Jimmy Carter, Brzezinski, merkte met 

betrekking tot de oorlog in Joegoslavië op: ‘Voor alles is Europa echter het onvermijdelijk geopolitieke bruggenhoofd  

 



op het Euraziatisch continent. Het wereldwijde energie-verbruik zal in de komende twee of drie decennia enorm 

toenemen. Het is bekend dat het Centraal-Aziatische gebied en het Kaspische Bekken over aardgas- en 

olievoorraden beschikken die de voorraden elders overtreffen.’ 

De Balkan vormt een sleutelpositie in de politiek van de NWO. De belangrijkste reden van het conflict op de Balkan is 

het feit dat Joegoslavië op het kruispunt van drie belangrijke Europese transportroutes ligt. De drie belangrijkste 

Europese corridors zijn de Donau, de Noord-Zuid-verbinding en de Oost-West-verbinding. Via deze strategische 

verbindingskanalen zullen in de toekomst de gasproducten en de oliestroom naar het Westen getransporteerd 

worden. 

De controle over de wereldvoorraden olie die via de bestaande transportwegen zoals de Donau en de 

energieverbindingen 8/10, die door Kroatië, Servië, Macedonië, Kosovo en Albanië, gepland zijn, vormde de 

werkelijke reden voor de oorlog op de Balkan. Zo is de volledige cyclus van oliebron tot olieverbruiker onder controle 

te krijgen.  

De grootste verantwoordelijkheid voor de verwoesting van voormalig Joegoslavië ligt bij de Verenigde Staten, 

Duitsland en de NAVO. Elke stap van dit bondgenootschap was een zogenaamde politieke beslissing en had tot 

gevolgd dat de oorlog en de etnische conflicten in deze regio steeds heviger oplaaiden. 

Onder leiding van de ‘Wereldbank’ ging in 1989 en 1990 meer dan de helft van de Joegoslavische banken failliet. 

In september 1990 zorgde de Wereldbank ervoor dat nog eens vijgentwintighonderd ondernemingen met in totaal 

1,3 miljoen werknemers stukliepen. Binnen twee jaar kwam er  dus  een einde aan tweederde van alle banen in 

Joegoslavië. 

Vervolgens werden zonder aankondiging vooraf alle kredieten, leningen en handelsovereenkomsten door het IMF en 

de Wereldbank met Joegoslavië opgeschort of beëindigd. Deze fatale combinatie van maatregelen die Joegoslavië 

onderging, vond zijn oorsprong in drieëntwintig bepalingen die op 5 november 1990 in de VS in de wet 1191 Foreign 

Operation Law 101/513 werden vastgelegd. Deze wet bevat verordeningen en bepalingen over het economisch 

verwoesten van alle vijandelijke overheden. De door deze wet gedicteerde maatregelen zorgden ervoor dat 

Joegoslavië met geen mogelijkheid de rente voor haar buitenlandse leningen kon betalen. Daarnaast kon de 

industrie zichzelf niet langer voorzien van de benodigde grondstoffen. 

Milosevic werd later beschuldigd van oorlogsmisdaden en werd gevangen gezet in de Haagse gevangenis. 
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