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Da Kosovo erklærede selvstændighed 
den 17. februar 2008, var det en jube-
lens dag i landets hovedstad, Pristina. 
Håb og eufori over endelig at have sit 
eget land fyldte gaderne. Og troen på, 
at der nu ville komme bedre tider i den 
tidligere serbiske provins, var massiv. 
I dag, tre år efter, er optimismen og tro-
en på bedre tider forsvundet.

”Utilfredsheden er vokset i den ko-
sovoalbanske befolkning, i takt med at 
selvstændigheden har vist sig ikke at le-
ve op til det, de forventede. Mange troe-
de, at problemerne ville blive løst efter 
selvstændigheden, men i stedet er situ-
ationen blevet værre,” siger Ariana Qo-
saj Mustafa, der er forskningschef ved 
tænketanken Kosovar Institute for Poli-
cy Research and Development (KIP-
RED) i Pristina.

Og det står slemt til i Europas yngste 
land. Næsten halvdelen af befolknin-
gen har ikke noget arbejde, og 45 pro-
cent lever ifølge Verdensbanken under 
fattigdomsgrænsen. 

Det har det seneste år ført til voksen-
de utilfredshed og protester i Kosovo, 
og to ud af tre af landets indbyggere ser 
ifølge FN’s udviklingsinstitution, 
UNDP, da også fattigdom og arbejds-
løshed som den største trussel mod sta-
biliteten i landet. Organiseret krimina-
litet florerer, korruption er dybt indlej-
ret i alle dele af samfundet, og retssik-
kerheden i landet er genstand for alvor-
lig bekymring, skriver EU i sin seneste 
statusrapport. Og Kosovo er nu det sid-
ste af de tidligere jugoslaviske lande, 
hvis borgere stadig er afskåret fra at rej-
se frit ind i EU, efter at EU i november 
ophævede visumpligten for Bosnien og 
Albanien. 

Da landet i december holdt sit første 
parlamentsvalg siden selvstændighe-
den, lykkedes det heller ikke at overbe-
vise de europæiske valgobservatører om 
Kosovos vilje til at leve op til europæi-
ske standarder. Rapporter om trusler 
ved valgsteder, gruppeafstemninger og 
unaturligt høj stemmeprocent var så 
omfattende, at valget gik om i fem 
kommuner samt i den nordlige by 
Mitrovica. Flere af kommunerne er tra-
ditionelle højborge for premierminister 
Hashim Thacis parti, der genvandt val-
get.   

Samtidig er de etniske stridigheder 
mellem kosovoalbanerne og kosovo-
serberne, som nægter at anerkende Ko-
sovos selvstændighed, stadig et åbent 
sår, der til enhver tid kan springe op. 
Den nordlige del af landet er praktisk 
talt under Serbiens kontrol. Her vajer 
serbiske flag ved offentlige bygninger, 

og ønsket om genindlemmelse i Serbi-
en er stort.

”Fremtidsudsigterne er dystre. Ko-
sovos grænser er stadig omstridte, og 
før det er løst, er det svært at se landet 
bevæge sig fremad. Og med de fem EU-
lande, der ikke har anerkendt Kosovo, 
mangler vi et klart europæisk perspek-
tiv fra EU’s side. Vi er blevet ’ghetto-
pæere’, ikke europæere,” siger KIP-
RED’s Ariana Qosaj Mustafa.

Det, som har fået Kosovo helt i knæ, er 
den kontroversielle rapport om illegal 
handel med organer fra civile serbere 
og kosovoalbanske kollaboratører un-
der og efter krigen i Kosovo, som Euro-
parådets særlige undersøger, Dick Mar-
ty, offentliggjorde lige inden nytår. 

Ifølge rapporten kidnappede med-
lemmer af Kosovos Befrielseshær 

(UCK) fanger og holdt dem indespærret 
i hemmelige lejre i Albanien. Nogle 
blev senere dræbt, og deres nyrer fjer-
net og solgt på det sorte marked. En af 
de centrale bagmænd var Kosovos pre-
miereminister, Hashim Thaci. Nyheden 
om, at Kosovos premierminister var en 
mafiaboss, gik verden rundt. Det ryste-
de Kosovo og landets internationale 
omdømme, mener Florian Bieber, pro-
fessor i sydøsteuropæiske studier ved 
Graz Universitet i Østrig.

”Martys rapport, hvad enten den er 
sand eller ej, kastede en stor, sort skyg-
ge over Kosovos omdømme, som alle-
rede er plettet af den organiserede kri-
minalitet. Samtidig gav Thacis meget 
aggressive reaktioner på rapporten og 
hans trussel om at offentliggøre navne-
ne på dem, som havde hjulpet Marty, 
yderligere vægt til, at han skulle være en 
bandit,” siger Florian Bieber. 

Lederen af den internationale tænke-
tank International Crisis Groups Bal-
kan-kontor, Marko Prelec, er enig:

”Rapporten cementerede Kosovos ry 
som en gangsterstat, hvilket jeg mener 
er unfair. Man kunne have haft en Mar-
ty-rapport i alle de tidligere jugoslavi-
ske lande, som var involveret i 90’ernes 
krige. I alle landene blev begået ubegri-
beligt forfærdelige forbrydelser, som 
man har kendt til, og som burde have 
været undersøgt, men ikke er blevet det, 
fordi de er svære at retsforfølge,” siger 
Marko Prelec og fortsætter:

”Jeg ser Martys rapport som en mo-
ralsk appel, og det er vigtigt med denne 
type opfordringer til handling. Men jeg 
stiller spørgsmål ved den måde, det er 
blevet gjort på. Det var meget sensati-

onslystent. Man skal læse rapporten 
meget grundigt og næsten med lup for 
at se, at ud af de mange civile serbere, 
UCK tog til fange, var der en lille del, 
som forsvandt. Og ud af dem var der 
yderligere en lille del, som fik deres or-
ganer fjernet. Men fordi det er så uhyg-
geligt, er det det, der er blevet blæst 
op,” siger han. 

Timingen af rapporten, der kom lige 
efter valget, var desuden særlig uheldig, 
mener professor Florian Bieber. Koso-
vo står i foråret over for nye og vigtige 
forhandlinger med Serbien. Det er de 
første forhandlinger, siden Kosovo løs-
rev sig for tre år siden, og de bliver af 
det internationale samfund set som før-
ste skridt på vej mod at løse den spænd-
te situation i nord og etablere et mere 

normaliseret, stabilt Kosovo. 
”Thaci blev vinderen af valget, men 

han er svækket betydeligt, og før der 
kommer en undersøgelse, vil spørgs-
målet hænge over ham: Var han invol-
veret eller ej? Det vil svække enhver re-
gering, han forsøger at danne. Og uden 
en stærk, troværdig regering, der kan 
indgå de nødvendige kompromiser og 
sælge dem til befolkningen, kommer 
Kosovo til at stå dårligt i de kommende 
forhandlinger,” siger Florian Bieber.

De næste måneder kan derfor blive 

afgørende for Kosovos fremtid, men 
genoprettelsen af landets omdømme 
og befolkningens tiltro til deres land 
kan dog have et langt perspektiv, mener 
Bieber.

”Kosovo må tage et klart opgør med 
den straffrihed, som har hersket, og 
dømme folk for krigsforbrydelser og 
for organiseret kriminalitet, også selv-
om de er nøglepersoner i staten. Det vil 
tage tid, men gør Kosovo ikke det, vil 
landet blive ved med at kæmpe med sin 
troværdighed,” siger han. Og under-
streger, at det ikke blot er et spørgsmål 
om landets troværdighed udadtil, men 
også om legitimiteten blandt dets egne 
borgere:

”En ny meningsmåling fra Balkan 
Gallup Monitor viser, at 80 procent af 
kosovoalbanerne ønsker at blive en del 
af et Storalbanien, især fordi albanerne 
nu kan rejse frit i EU. Det er altså ikke 
længere kun kosovoserberne, der stiller 
spørgsmål ved landets berettigelse. Og 
det gør Kosovo til en svag stat. Men 
med et land, der har så ringe fremtids-
udsigter at tilbyde, som ikke giver én ret 
til at rejse frit, hvor kriminelle går fri – 
hvordan kan man der bede folk fortsæt-
te med at sige: ’Dette er vores land, og 
vi er stolte af det,” siger han. 
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Kosovo fejrer fødselsdag med vingeskudt ry

KoSovo og løSrivelSen
Kosovoalbanernes kamp for løsrivelse fra Serbien har stået på i årtier. 
Først kæmpede de med fredelige midler. I 1998 kom det til åben kamp med 
Kosovos Befrielseshær (UCK) i front, hvis politiske leder var Kosovos fungerende 
premierminister Hashim Thaci. 
Tæt på en million mennesker blev drevet på flugt, og i 1999 skred Nato ind og 
bombede Serbien for at forhindre Milosevics folkedrab på kosovoalbanerne. 
Fra 1999 til 2008 var Kosovo under FN-administration.
Den 17. februar 2008 erklærede den tidligere serbiske provins ensidigt selvstæn-
dighed. 
Den 22. juli 2010 erklærede Den Internationale Domstol i Haag, at det ikke var 
ulovligt, da Kosovo kom med sin uafhængighedserklæring.
Kosovo har siden selvstændigheden fået 508 millioner euro i hjælp fra EU.
Etniske stridigheder mellem kosovoalbanerne og kosovoserberne, som nægter at 
anerkende Kosovos selvstændighed, er stadig et sår, der til enhver tid kan sprin-
ge op.
I alt 75 FN-medlemslande har i dag anerkendt Kosovo.
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tre År eFter SelvStænDigHeDen  Optimismen er begyndt at svinde i Kosovo, hvor befolkningen lider under fattigdom, korruption og  
organiseret kriminalitet. Det hidtil mest alvorlige knæk kom før nytår, da landets premierminister blev udråbt som mafiaboss og bagmand for illegal 
organhandel. Det kan blive svært for Kosovo at genoprette sit omdømme og befolkningens tiltro til sin fremtid i Europas yngste land, mener eksperter

EU’s mission i Kosovo kan 
ikke starte en officiel under-
søgelse af beskyldningerne 
om ulovlig handel med orga-
ner fra fanger under krigen i 
Kosovo, fordi rapportens for-
fatter ikke vil udlevere sine 
beviser. Han er bange for, at 
vidner vil blive dræbt, og at 
EU vil ignorere resultaterne

Camilla Stubbe teglbjærg
skriver fra Balkan

Kravet vokser om en undersøgelse af de 
opsigtsvækkende beskyldninger om 
handel med organer fra fanger under 
og efter krigen i Kosovo, som Europa-
rådets særlige undersøger, Dick Marty, 
fremlagde lige inden nytår. En af bag-
mændene bag organhandlen skulle væ-

re Kosovos premierminister og den tid-
ligere leder af Kosovos Befrielseshær, 
(UCK) Hashim Thaci.

Ifølge det serbiske nyhedsbureau 
Tanjug opfordrer FN’s generalsekretær, 
Ban Ki-moon, nu til, at også FN’s mis-
sion i Kosovo (UNMIK) støtter en un-
dersøgelse af beskyldningerne. Det 
sker op til, at Kosovo i dag er på agen-
daen i FN’s Sikkerhedsråd.

FN følger dermed trop med Europa-
rådet, som i sidste måned vedtog en re-
solution, der opfordrer til, at anklager-
ne i Martys rapport bliver undersøgt 
nærmere af EU’s retsmission i Kosovo 
(EULEX) eller et andet internationalt 
retsligt organ. 

Rapporten beskriver, hvordan især 
serbiske, men også kosovoalbanske 
fanger blev holdt indespærret i et net-
værk af hemmelige fængsler i Albanien. 
Nogle af fangerne blev udvalgt og 
dræbt, og deres organer fjernet på felt-
hospitaler og solgt på det sorte marked. 

De sensationelle anklager vakte stort 
postyr både i og uden for Kosovo, da de 
kom frem. Kosovos premierminister, 
Hashim Thaci, afviste alle beskyldnin-
ger og langede aggressivt ud efter Marty 
og sammenlignede rapporten med na-
zisten Joseph Goebbels’ propaganda. 
Thaci er nu vendt på en tallerken og har 
tilsluttet sig, at sagen bliver undersøgt 
nærmere.

Alligevel er en undersøgelse indtil vi-
dere strandet. Det skyldes en disput 
mellem Dick Marty og EULEX, der si-
den 2008 har haft ansvaret for at under-
søge og retsforfølge krigsforbrydelser 
og organiseret kriminalitet i Kosovo. 
Marty vil ikke udlevere sine beviser til 
EU’s retsmission, da han frygter, at 
EULEX ikke kan garantere sikkerheden 
for dem, der har bidraget med oplys-
ninger til rapporten. Der findes nemlig 
ikke noget officielt vidnebeskyttelses-
program i Kosovo. På den anden side 
slår EULEX fast, at de ikke kan iværk-

sætte en officiel undersøgelse, før de 
får nogle konkrete beviser fra Marty at 
gå efter. 

Der har i årevis været problemer med 
vidnebeskyttelse i Kosovo, specielt i 
krigsforbrydersager og sager om orga-
niseret kriminalitet. Det fremgår af en 
nylig rapport fra Europarådet. Derfor er 
Martys tøven forståelig, mener Florian 
Bieber, som er professor i sydøsteuro-
pæiske studier ved Graz Universitet i 
Østrig.

”Vi ved fra tidligere, at vidner er ble-
vet truet, er forsvundet eller blevet 
dræbt i Kosovo, specielt hvis de åbent 
har udfordret krigens myter og tidligere 
UCK-medlemmers heltestatus. Så jeg 
forstår, at Marty er forsigtig med at op-
give navne. På den anden side må man 
spørge, hvor mange beviser Marty 
egentlig har. Han fremlægger ingen be-
viser i sin rapport. Så det store spørgs-
mål er: Har han beviser på, at UCK-le-

dere var involveret i disse forbrydelser, 
eller tyder hans information på, at de 
var?”, siger Florian Bieber.

Dick Marty kritiserer i sin rapport bå-
de FN’s og EU’s missioner i Kosovo for 
ikke at have undersøgt påstandene om 
organhandlen tilstrækkeligt, til trods 
for at de har været kendt i årevis. Og 
han har flere gange opfordret til, at un-
dersøgelsen bliver ledet af en uafhæn-
gig anklager uden for Kosovo, hvilket 
menneskerettighedsorganisationen 
Human Rights Watch også har. EU bak-
ker dog fuldt op om EULEX, og Europa-
Parlamentets formand, Jerzy Buzek, 
udtalte ifølge den serbiske tv-station 
B92 for nylig, at EU tager beskyldnin-
gerne alvorligt, men uden ”konkrete 
beviser” kan EU ikke foretage sig mere. 

I medierne på Balkan har en række 
historier verseret, hvor Dick Marty be-
skylder EULEX for uvilje mod at under-
søge sagen nærmere eller ligefrem for 
at ville dække over hans afsløringer. I 

weekenden udtalte han til den sloven-
ske avis Delo, at EU aldrig vil acceptere 
en international undersøgelsesenhed 
uden for Kosovo, ”for det ved, at mine 
vidner vil afsløre, at en stor del af de 
europæiske politikere hele tiden har 
vidst, hvad der er foregået i Kosovo.”

Fra Kosovos hovedstad Pristina afvi-
ser EULEX kritikken.

”Vi tager Martys rapport meget alvor-
ligt. Derfor har vi nu startet en indle-
dende undersøgelse. Vi er klar, og vi har 
ekspertisen til at håndtere en sådan 
sag. EULEX har sit eget vidnebeskyttel-
sesprogram i samarbejde med alle EU-
landene, som allerede er operations-
dygtigt, og bliver det nødvendigt, kan vi 
udvide det. Men uden beviser kan vi ik-
ke gå videre med en officiel undersøgel-
se,” siger Blerim Krasniqi, talsmand fra 
EULEX. EULEX har sendt tre breve til 
Marty, hvor de opfordrer ham til at læg-
ge sine beviser på bordet.
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Disput om vidnebeskyttelse blokerer for undersøgelse af organhandel

0 En tilhænger af premierminister 
Hashim Thacis parti jubler over, at han 
blev genvalgt i december. Netop Thaci 
er blevet beskyldt for at være mafiaboss 
og bagmand bag illegal organhandel, og 
det har rystet landets internationale 
omdømme. – Foto: Oleg Popov/
Reuters/Scanpix 

0 Kosovo er det sidste af de tidligere 
jugoslaviske lande, hvis borgere stadig 
er afskåret fra at rejse frit ind i EU, og 
det protesterede indbyggere i hovedsta-
den, Pristina, imod i søndags.  
– Foto: Hazir Reka/Reuters/Scanpix. 

”Fremtidsudsigterne  
er dystre. Kosovos 
grænser er stadig 
omstridte, og før det  
er løst, er det svært  
at se landet bevæge 
sig fremad (... ) Vi er 
blevet ’ghettopæere’, 
ikke europæere.”
ariana QoSaj muStaFa,  
ForSKningSCHeF

”Kosovo må tage et 
klart opgør med den 
straffrihed, som har 
hersket, og dømme 
folk for krigsforbry- 
delser og for orga- 
niseret kriminalitet, 
også selvom de er 
nøglepersoner  
i staten.”
Florian bieber, proFeSSor,  
graz univerSitet i øStrig


