
Intervju z Robertom Baerom – Konec 

Jugoslavije 

Robert Baer, nekdanji visoki odposlanec in častnik CIA, je 

istočasno tudi avtor mnogih del, v katerih je objavljal informacije o CIA in administraciji 

Billa Clintona in Georga Busha, zaradi česar so ga že večkrat aretirali. Osebni prijatelj Mitt 

Waspurh, ki je delal v senatu in mu posredoval določene informacije, je bil s puško ustreljen v 

hotelu. Kot visoki operativec CIA je delal na prostoru Jugoslavije v času od 1991 do 1994 in 

na Bližnjem vzhodu. Robert Baer je sodeloval v več dokumentarnih filmih na National 

Geographic-u in obtoževal vlado Busha za vojno zaradi nafte! 

Intervju je objavljen v živo v Kanadi, v času mojega potovanja pred nekaj dnevi. Robert 

Baer trenutno promovira svojo knjigo The secret of White House v Quebecu, kjer sva se tudi 

pogovarjala. V intervjuju sva se pogovarjala o dejavnikih vojne v Jugoslaviji. 

EKSKLUZIVNI INTERVJU 

 Kdaj ste prišli v Jugoslavijo, kje je to točno bilo in kaj je bila vaša prva naloga? 

Prišel sem s helikopterjem s še tremi agenti. Spustili smo se 12. januarja 1991 v Sarajevo. 

Naša naloga je bila, da pazimo na domnevne teroriste srbske nacionalnosti, ki naj bi napadli 

Sarajevo. 

 Za katere teroriste gre in zakaj naj bi oni domnevno opravili te napade? 

Za srbske. Dobili smo informacije, da skupina po imenu »Vrhovna Srbija« načrtuje bombne 

napade na ključne stavbe v Sarajevu, ker želi, da Bosna izstopi iz tedanje Jugoslavije. 

 Je takšna skupina obstajala in kaj ste vi točno delali v Sarajevu po ukazih komande 

CIA? 



Takšna skupina ni nikoli obstajala. Tudi nas je CIA prevarala. Imeli smo nalogo, da 

opozarjamo in širimo paniko med politiki v Bosni. Enostavno, polnili smo jim glavo, da bodo 

Srbi napadli. V začetku smo tudi mi sprejeli zgodbo, potem pa smo se malo vprašali. Zakaj 

dvigujemo paniko, če ta skupina očitno sploh ne obstaja? 

 Kako in kdaj se je končala ta operacija? Je imela kakšno ime? 

Za mene se je končala po dveh tednih, ker sem dobil novo nalogo v Sloveniji. Sicer je 

operacija trajala še en mesec in imela ime »Resnica«, čeprav je bilo to vse, samo to ne. 

 Rekli ste, da ste odšli v Slovenijo. Zaradi česa? 

Tam sem dobil navodila, da je Slovenija pripravljena za razglasitev samostojnosti. Dali so 

nam denar, nekaj milijonov dolarjev in s tem denarjem smo financirali razne nevladne 

organizacije, opozicijske stranke in razne politike, ki so netili sovraštvo. 

 Kakšno mnenje ste vi imeli zaradi te propagande CIA in kaj so o tem mislili vaši 

kolegi? 

Seveda se naloga CIA ne odbije, še posebno ne, ker so takrat vsi bili nervozni in nagnjeni 

paranoji. Mnogi agenti in častniki CIA so izginili samo zato, ker so odbili, da bi delali 

propagando proti Srbom v Jugoslaviji. Osebno sem bil šokiran s količino laži naše agencije in 

politikov. Mnogi agenti CIA so delali propagando, a se sploh niso zavedali, kaj delajo. 

Enostavno, vsak dela delček zgodbe in samo tisti, ki je sestavil celo zgodbo, pozna ozadje, to 

pa so politiki. 

 Torej je obstajala propaganda izključno proti Srbom? 

Da in ne. Propaganda je imela cilj, da spre države in bi one ločile od matične Jugoslavije. 

Morali smo izbrati žrtveno jagnje, ki bi bilo krivo za vse. Nekdo, ki bi bil odgovoren za vojno 

in nasilje. Srbija je izbrana, ker je na nek način bila naslednica Jugoslavije. 

 Lahko naštejete politike, katere je v bivši Jugoslaviji plačevala CIA? 

Da, čeprav je to delikatno. Stipe Mesić, Franjo Tuđman, Alija Izetbegović, številni svetovalci 

in člani vlade Jugoslavije, plačani so bili tudi srbski generali, novinarji in celo posamezne 

vojne formacije. Nekaj časa je bil plačan tudi Radovan Karadžić, prenehal pa je prejemati 

pomoč, ko je ugotovil, da bo žrtvovan in obsojen za zločine v Bosni. Načrt za to je bil narejen 

v ameriški administraciji. 

 Omenili ste kontrolo in financiranje medijev? Kako je to ročno bilo? 

To se že ve. Posamezni agenti so bili zadolženi za pisanje uradnih izjav, katere bi novinarji 

brali v poročilih. Seveda, novinarji niso vedeli nič. Oni so to dobili od svojega šefa, on pa od 



svojega, ki je bil naš človek. Obstajala je ena naloga za vse, to pa je, da se preko televizije širi 

sovraštvo, nacionalizem in stalno so se poudarjale razlike med ljudmi. 

 Srebrenica – vsi vemo za njo. Lahko poveste kaj o tem, če veste? 

Da. Od 1992 sem bil spet v Bosni in takrat smo urili vojne formacije, ki so predstavljale 

Bosno, novo državo, ki je že skoraj razglasila neodvisnost. Srebrenica je pretirana zgodba in 

na žalost – veliko ljudi je zmanipulirano. Število žrtev je enako ubitim Srbom in drugim, toda 

Srebrenica je politični marketing. Moj šef, ki je nekoč bil v ameriškem senatu, je večkrat 

poudaril, da bo v Bosni nekakšna prevara. 

Mesec dni pred domnevnim genocidom v Srebrenici mi je dejal, da bo to mesto oporišče 

medijem vsega sveta. Dal nam je navodila, da pokličemo medije. Ko sem vprašal zakaj, je 

dejal:«Boš videl!« dobili smo ukaz, da z novonastalo bošnjaško vojsko udarimo po hišah in 

civilih. Seveda, to so bili meščani Srebrenice. V tem trenutku so jih z druge strani udarili Srbi. 

Verjetno je tudi njih kdo plačal in nahujskal! 

 Kdo je potem lahko kriv za genocid v Srebrenici? 

Enostavno, žrtve so bile v Srebrenici zaradi Bošnjakov, Srbov in Američanov – torej nas. 

Toda vse je pripisano Srbom. Na žalost, mnoge žrtve so pokopane kot Muslimani, a bili so 

Srbi ali druge nacionalnosti. Pred nekaj leti je moj prijatelj, bivši agent CIA in sedanji človek 

v IMF dejal, da je Srebrenica proizvod dogovora med ameriško vlado in politiki v Bosni. 

Srebrenica kot mesto je žrtvovana, ker je po domnevnem zločinu Srbov Amerika imela povod 

za napad. 

 Kaj mislite generalno, zakaj se je Jugoslavija razpadla, zakaj je vaša vlada imela 

željo, da to stori? 

Vse je jasno. Ljudje, ki so nekoč hujskali k vojni in govorili o miru, so sedaj lastniki podjetij, 

ki izkoriščajo razna rudna bogastva in podobno! Enostavno, iz vas so naredili sužnje, vaši 

ljudje delajo zastonj in ti proizvodi gredo v Nemčijo in Ameriko, oni zaslužijo. Vi pa na 

koncu še odkupujete in uvažate tisto, kar ste sami naredili. Ker nimate denarja, se morate 

zadolžiti, to je cela zgodba s celim Balkanom. 

 Niste bili na Kosovu kot agent CIA? Ali je tu bilo nekega pritiska s strani Amerike? 

Kako ne! Kosovo je izvzeto iz dveh razlogov, najprej zaradi rudnih in naravnih resursov, a 

drugo – Kosovo je vojna baza NATO. V srcu Evrope je njihova največja baza. 

 Ali imate sporočilo za ljudi iz bivše Jugoslavije? 

Imam. Naj pozabijo preteklost, ona je zrežirana in lažna. Zmanipulirani ste, oni so 

dobili, kar so hoteli in neumno je, da se vi še vedno sovražite. Morate pokazati, da ste 



močnejši in da ste doumeli, kdo je vse napravil. Jaz se iskreno oproščam! Zato dolgo časa 

odkrivam skrivnosti CIA in Bele hiše! 

Avtor članka: Miloš Ćupurdija 

Vir: http://www.moje-novine.com/vesti-iz-sveta/292-intervjuu-sa-robertom-baerom-kraj-

jugoslavije 
 


