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Abstract                    

 

  

I denna studie undersöks det huruvida Kosovos självständighet var ett legitimt 

övertramp gentemot internationel rätt eller om Kosovo hade såväl internationella 

rättigheter som moraliska att utropa sig som en självständig stat. Inte sedan 

Balkankrigets blodiga slut har Europa hållt andan som när Kosovo deklarerade sig 

själva som en suverän stat helt fria ifrån Serbien. Nu återstår det en svårlöst uppgift 

för FN där man med hjälp av såväl resolutioner som diverse dokument ska ta 

hänsyn till huruvida man ska acceptera Kosovos självständighet eller förklara 

Europas yngsta stat som en illegitim handling. Genom att granska uttdrag ur FN:s 

resolutioner som rör Kosovo så kan man redan idag se tendenser till hur 

Internationell rätt kommer att handla i detta unika fall. 

 

Nyckelord : Kosovo, Serbien, Resolution 1244, International court of justice, självständighet 

 

Antal ord : 5870 
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                             Förord                                                             

Kosovo är Europas yngsta stat och landet blev självständigt så sent som den 17e februari 2008 

strax innan klockan 16.00 för att vara mer precisa och det är ett datum som många 

Kosovoalbaner menar är det absolut största ögonblicket i dess folks långa historia Syftet med 

studien är inte att genomföra en djupare historisk tillbakagång och se tillbaka på århundraden av 

blodsfyllda konflikter och våldsdåd med djupa etniska faktorer som grund. Naturligtvis kommer 

man inte ifrån faktumet att Kosovo är en stat vars dagens situation är starkt förankad i mångt och 

mycket med det som har skett och klyschan att historian alltid hinner ikapp ett folkslag känns 

mer än relevant i Kosovos sammanhang. Fokus ska dock ändå ligga på dagens Kosovo och jag 

ska se det hela ur ett mer modernt perspektiv. Det kan tyckas aningen diffust att i ett såhär tidigt 

skede överhuvudtaget försöka applicera några teorier på Kosovo som stat och huruvida deras 

självständighet kan ses som något legitimt men man hade blivit förvånad när man ser hur pass 

aktuellt ämnet faktiskt är på Balkan. Det kan tyckas aningen skrämmande att Kosovo gjorde ett 

så drastiskt steg som att bli självständiga ifrån Serbien dessutom när hela provinsen redan i 

dagsläget är en region med otroligt mycket problematik med allt ifrån människohandel till 

korruption och etniska fördomar som eskalerar för var dag som 

går.(http://www.unhcr.org/3e6cb5764.html)  Diverse nyhetsbyråer i såväl Kosovo som Serbien 

men i andra före detta Jugoslaviska länder  fokuserar också mycket på Kosovos nyblivna 

självständighet och det är något som återigen har fått relationerna emellan länderna satta ur 

balans och analytiker hävdar att det som skedde i februari 2008 var det största hotet gentemot 
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freden på Balkan sedan krigens slut som ägde rum under 90-talet(http://rt.com/Top_News/2008-

02-06/John_Bolton_Kosovos_independence_a_danger_to_Balkan_stability.html) . Det är dessa 

faktorer som gör fallet med Kosovo och dess självständighet så intressant att studera. Jag har 

naturligtvis personliga anledningar till att skriva om Kosovos självständighet också då jag har 

rötter i Bosnien/Hercegovina och även är född i staden Mostar så blir jag otroligt orolig att 

situationen på Balkan ska förvärras och att mitt land återigen ska bli skådeplatsen för en 

massaker. Är det risk för ett nytt krig med tanke på det som sker i Kosovo? Det är också något 

som jag ska försöka besvara samtidigt som jag sammankopplar det med ämnet som min 

frågeställning tar upp. Kriget på Balkan var det absolut värsta i Europa sedan andra världskrigets 

slut och att återigen sätta relationerna på spel kan tyckas otroligt farligt för säkerheten i 

provinsen. Huruvida Kosovos självständighet är legitim eller icke är ännu intressantare 

naturligtvis och faktumet att världen tycks vara så pass oening om man ska erkänna staten eller 

inte gör att även relationer emellan stormakter runt om i världen kan sättas i prov ju längre tid det 

går och ju mer etablerad stat Kosovo blir. 
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                    1.    Inledning/Introduktion 

 

 

Redan under inledningen visades hur aktuellt ämnet är vilket leder till att det känns synnerligen 

intressant och väldigt relevant att ge det all uppmärksamhet det förtjänar. Det är inte enbart på 

Kosovo frågeställningen kan appliceras utan även i andra sammanhang. Det vi ser i dagens 

Europa är att fler och fler folkgrupper söker självständighet. Vi har seperatiströrelser i flertalet 

andra länder runt om i Europa, Nordirland,Spanien,Ryssland men även Georgien som är ett 

högaktuellt exempel. Även på Balkan har vi en annan provins som vill bryta sig loss ifrån just 

Serbien, nämligen Vojvodina och framförallt Reublika Srpska som vill följa Kosovos exempel 

och bryta sig loss ifrån Bosnien/Hercegovina 

(http://www.balkaninsight.com/en/main/comment/23797/?tpl=299&ST1=Text&ST_T1=Article

&ST_AS1=1&ST_max=1)  Det får oss att se ett annat typiskt exempel på hur det som skedde i 

Kosovo fick andra regioner runt om i en redan ostabil provins att gunga. Var det korrekt av USA 

och stora delar av EU att erkänna Kosovo, är det på grund av egna problem Spanien inte vill göra 

det? Det är frågor som kommer att dyka upp i uppsatsen och som kommer behandlas. Det finns 

otroligt mycket som gör Kosovo till en väldigt intressant stat att studera bortsett ifrån faktumet 

att dom är den senaste staten i Europa. Dom har störst befolkningstillväxt, en väldigt rik historia 

som har påverkat hela Balkan på ett eller annat sätt och Kosovo är dessutom Europas idag 

fattigaste land där hela 30% av invånarna lever under fattigdomsgränsen (http://www.sr.se/cgi-

bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1900632). Med andra ord är det mycket som kommer beröras direkt 

eller indirekt men en avgränsning är adekvat och hur den ska genomföras kommer jag beskriva 

nedan. 

 

 

 

 

http://www.balkaninsight.com/en/main/comment/23797/?tpl=299&ST1=Text&ST_T1=Article&ST_AS1=1&ST_max=1
http://www.balkaninsight.com/en/main/comment/23797/?tpl=299&ST1=Text&ST_T1=Article&ST_AS1=1&ST_max=1
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1900632
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1900632
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1.1 Avgränsning 

 

Kosovo är ett väldigt omfattande projekt att skriva om och att sätta sig in i. Det är väldigt mycket 

som är diffust och fortfarande under utveckling. Därför känns det väldigt relevant med en 

avgränsning som berör något viktigt med landet men samtidigt något som man faktiskt kan sätta 

sin in i och beskriva utan att sväva ut för mycket ifrån ämnet. Det är visserligen fortfarande 

Kosovo som ligger i fokus för arbetet men ur en annorlunda aspekt och ur en aspekt som många 

tycker är tabúbelagt just av ovan nämnda anledningar, nämligen man vill inte att konflikterna ska 

försvåras när det redan är illa som det är. Jag ska inte sväva ut allt för mycket som jag nämnde 

tidigare vad det gäller historia och inte heller Kosovokriget kommer tas upp nämnvärt, 

kvantitativa studier i form av etnicitet känns naturligtvis relevanta men inte heller det kommer 

jag lägga allt för stor fokus på utan jag ska uteslutande hålla mig till vad frågeställningen handlar 

om nämligen huruvida Kosovos självständighet utifrån diverse krav var legitimt eller inte. Det 

finns otroligt mycket information att ta till sig när det kommer till formalian när nya stater bildas 

det är material som jag har tillgång till via Universitetets hemsidor och andra hemsidor med 

artiklar och dylikt innehåll. Jag är medveten om att den avgränsningen jag har valt, och även 

frågeställningen kan bli smått problematisk ur aspekten att olika globala organisationer och 

institutioner har annorlunda definition av vad som egentligen krävs för att ett land ska kunna 

utropa sig självständigt. Jag ska dock hålla mig till vad internationell rätt säger om staters 

existens och det finns även relativt mycket litteratur som berör just detta ämne så jag tror att det 

är fullt genomförbart. FN:s resolution 1244 angående Kosovos status är yttligare något som 

kommer underlätta arbetet avsevärt och därav känns avgränsningen mer än adekvat och fullt ut 

genomförbart. 
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                             1.2    Metod 

Som jag tidigare har nämnt så kommer den kvantitativa metoden användas där främst relevant 

statistisk information kommer att tas upp. Det finns mycket material att hämta när det kommer 

till både religion och etnisk tillhörighet på Kosovo både idag och så långt som för 500 år sedan. 

Det är viktigt för arbetets helhet med denna statistik och det jag ska göra är att försöka analysera 

och utvärdera datan jag får fram. Frågeställningen kommer också besvaras med att jag ska 

tillämpa den kvalitativa textanalysen då den går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom 

en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår. (Esaiasson s 237) Ett 

par viktiga skäl till varför man arbetar på det här sättet är att helheten i texten, den centrala som 

forskaren är ute efter att fånga in, antas vara något annat än summan av delarna (de detaljerade 

analysenheterna). Med andra ord så betyder det att vissa delar ur texten är mer väsentliga och 

viktiga än andra. Varför denna metod kommer tillämpas på Kosovo är för att jag kommer arbeta 

med så pass mycket material ifrån internet att det känns lämpligt att fokusera på det viktiga I väl 

utvalda texter. (Esaiasson s.237)   
  

1.3 Material 

När det kommer till materialet så är det i likt varje uppsats det centrala och viktigaste, för att 

kunna skriva en nyanserad och objektiv avhandling är det av största vikt att man är källkritisk 

och att man har tagit fram fakta som både kan granskas och kritiseras utifrån objektiva 

perspektiv. Det har inte varit helt lätt med materialet då mycket av framförallt digitala fakta varit 

så pass subjektivt att jag har varit tvungen att i stort sätt ignorera all form av material som är 

skrivet på såväl serb/kroatiska som bosniska och kosovoalbanska. Men det gick ändå att hitta en 

hel del, bland annat så tillämpades FN:s resolution 1244 och även globala organisationer så som 

SIDA och Transparency International hade information som var av intresse. Många andra 

digitala källor tillämpades också i arbetet. Artiklar,uttdrag och avhandlingar var det gott om. Lite 

värre var det med böcker som rör just detta ämne vilken kan ses som en självklarhet i och med 

att landet blev självständigt så nyligen men det har också nyttjats då det har varit intressant med 

vissa definitioner och dylikt att använda sig av böcker och tidigare kurslitteratur. Det kommer 

också bli intressant att koppla materialet till hur vissa länder som erkänt Kosovo resonerar.  
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2 Historia 

 

Som jag har varit inne på flertalet gånger tidigare så är det av yttersta relevant att åtminstone 

skriva ner ett par rader om Kosovos historik då det är så pass viktigt för utvecklingen idag. 

Visserligen är varje lands historia av yttersta vikt för samhället och klimatet som råder idag men 

i Kosovos fall är det ännu mer unikt då så mycket har förändrats. När jag säger att det har 

förändrats så kan man bland annat se hur stor skillnad det var under Osmanska riket då 

fördelningen emellan kosovoalbaner och serber totalt har förändrats. Då var det över 90% serber 

i regionen medan det idag är över 90% kosovoalbaner (Malcolm s.293) Redan under medeltiden 

började motsättningarna emellan serberna och kosovoalbanerna att dyka upp. När Balkan 

erövrades av turkarna så missgynnades serberna vilket ledde till att mer än 30.000 serbiska 

familjer lämnade provinsen. (Pavlowitch s. 22) I början av 1900-talet så fick emellertid serberna 

tillbaka Kosovo då Osmanska rikets stortid var över och efter första världskrigets slut då blev 

Kosovo en del av dåvarande Serber, Kroaters och Sloveners Kungarike. Under andra 

världskriget så var Balkan en väldigt viktig del för såväl nazisterna som för dom allierade och 

just i Kosovo var det extra problematiskt då majoriteten av kosovoalbenrna stod på 

axelmakternas sida och var del av den muslimska SS-divisionen medan serberna tillhörde 

Partizanerna men även Cetnik rörelsen som först och främst var rojalister 

(http://svt.se/2.25724/1.543610/de_lever_skilda_liv_i_kosovo) Dock så föll som bekant Hitlers 

dröm men resultatet blev att över 100.000 serber fick lämna Kosovo och närmare 10.000 

dödades under kriget. ( Pavlowitch s.22)  När Kosovo efter krigets slut åter blev Jugoslaviskt och 

Titos era började så hade istället tusentals albaner fått sätta livet till. Sedan var situationen sig lik 

fram till 1989 då kriget på Balkan började bli ett faktum. Men innan oroligheterna 1989 så hade 

Kosovoalbanerna det relativt bra. Tito var som bekant en man som lyckades få alla folkgrupper i 

dåvarande Jugoslavien att vara relativt nöjda, arbetslösheten var i stort sätt minimal. Jugoslavien 

var en stark nation utrikespolitiskt och framförallt lyckades han med något som väldigt få ledare 

hade lyckats med på balkan, nämligen att hålla nationalisterna i schak. Kosovoalbanerna var 

erkända under hans ledning och en del av Jugoslavien. Men han gav kosovoalbanerna väldigt 

mycket frihet och dom fungerade nästintill som en autonomi inom Jugoslavien 

(http://www.cotf.edu/earthinfo/balkans/kosovo/KVtopic4.html)  Enligt många så var det just 

http://svt.se/2.25724/1.543610/de_lever_skilda_liv_i_kosovo
http://www.cotf.edu/earthinfo/balkans/kosovo/KVtopic4.html
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händelserna på Kosovo 1989 som var startskottet på det tragiska som skedde på Balkan senare 

under 90-talet. Milosevic fattade vissa beslut som tog bort Kosovos självstyre och detta fick 

enorma konsekvenser för den kosovoalbanska majoriteten som blev utan både arbete, duglig 

sjukvård och andra viktiga delar av samhället som är ett måste. Denna kortfattade genomgång 

förklarar för oss varför hatet mellan dom etniska grupperna är stort som det är. Man har mer eller 

mindre legat i krig med varandra över 500 år och dödssiffrorna har varit förödande för båda 

folkgrupperna. Vi ser också varför historian har påverkat Kosovo så pass mycket som det har 

gjort och hur stor roll landet har spelat för såväl serberna som för albanerna. Det är en mycket 

värdefull provins för såväl serberna som albanerna och det är en region som man gärna vill ha 

under sitt eget folks styre.  

 

 
 

 

2.1 Hur ser befolknings-situationen ut på Kosovo idag ? 

 

För att återknyta till demografin på Kosovo. Demografin i Kosovo har också alltid varit ett 

mysterium, historiskt har det varit problematiskt för att osmanerna endast räknade med de som 

betalade skatt i sina insamlingar. Men även för att folk som bodde i bergen i Kosovo var helt 

isolerade från omvärlden. 

Serberna bodde nere på slättlandet medans albanerna bodde uppe bland bergen. Osmanerna hade 

ingen kontoll över bergsområden: 

"Eftersom det nu blev gott om plats i Kosovo kunde bergsfolket flytta ned på slätterna och ta 

över åkerjord, vilken förvandlades till betesmark. Detta ledde till att landet blev alltmer albanskt 

– och därmed också mer muslimskt."(http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=54&vid=223) 

http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=54&vid=223
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Den albanska befolkningen har alltså funnits i Kosovo fast dem bode i områden där "ingen 

kunde nå dom. Huvudargumentet ifrån såväl albanernas sida som ifrån serbiska sidan har varit 

hur befolkningsstatistiken ser ut. Albanerna har hävdat att dom utgör en betydande majoritet och 

därav så kan man applicera på Murphys teori om att dom har varit en permanent 

befolkningsgrupp och att dom utgör en så pass stor majoritet att självständighet är det primära på 

grund av att dom kulturella skillnaderna med serberna. Serberna har dock hävdat att just 

faktumet att dom är så betydande minoritet endast kan vara av ondo om Kosovo blir självständigt 

då dom skulle bli förtryckta. Statistiken har ofta tillämpats och Kosovos statistiska centralbyrå 

har så sent som 2008 tagit fram siffror som visar att hela 88%, eller 1 672 736 av dagens 

medborgare i Kosovo har albansk ursprung medan endast 7% eller 133.000 är av serbiskt 

ursprung. Övriga procentenheter utgörs av bosnjaker och romer. (Statistical Office of Kosovo: 

Demographic changes of the Kosovo population 1948-2006) Något som gör situationen med 

befolkningstatistik i Kosovo extra intressant är faktumet att albanerna har högst 

befolkningstillväxt i Europa (http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/3-13-10.shtml) medan 

serberna har lägst befolkningstillväxt. Detta kommer enligt experter påverka läget på Kosovo 

ytteligare då denna generation med största sannolikhet kommer uppleva att serberna utgör en 

ännu större minoritet på Kosovo dels på grund utvecklingen när det kommer till tillväxten men 

dels så är det vanligt att ungdomar med serbisk ursprung väljer att flytta och utbilda sig i serbiska 

städer som Belgrad eller Novi Sad. Att detta skulle innebära ett Kosovo helt utan serber är nog 

inte sannolikt men att dom kommer bli ytteligare några procentenheter färre är än kvalificerad 

hypotes. Sedan så finns det ett annat stort problem för den sebiska minoriteten, någonting som är 

signifikant för minoriteter i många andra länder också – nämligen faktumet att dom inte är 

utspridda över landet utan snarare att dom valt att isolera sig i städer som Mitrovica och andra 

regioner där dom nästintill utgör majoritet i vissa städer. Detta försvårar visserligen integreringen 

i samhället som sådant men internationella organ har menat att det nästan är ett måste att folken 

är delade ifrån varandra åtminstone i dagsläget för att konflikten inte ska blåsa upp.  

                             

http://www.ks-gov.net/ESK/eng/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=521&Itemid=8
http://www.ks-gov.net/ESK/eng/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=521&Itemid=8
http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/3-13-10.shtml
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2.2  Självständighets-deklerationen 

 

I början av 2008 kom medierna i Kosovo att rapportera mer och mer om att det kosovoalbanska 

folket vill bryta sig loss ifrån Serbien en gång för alla och det tog inte lång tid innan världen fick 

se Kosovos självsständighets dekleration. 

 

 Convened in an extraordinary meeting on February 17, 2008, in Pristina, the capital of 

Kosovo […] Answering the call of the people to build a society that honours human 

dignity and affirms the pride and purpose of its citizens […] 

 Committed to confront the painful legacy of the recent past in a spirit of reconciliation 

and forgiveness, Dedicated to protecting, promoting and honouring the diversity of our 

people, Reaffirming our wish to become fully integrated into the Euro-Atlantic family of 

democracies, Observing that Kosovo is a special case arising from Yugoslavia's non-

consensual break-up and is not a precedent for any other situation […] 

 We hereby affirm, clearly, specifically, and irrevocably, that Kosovo shall be legally 

bound to comply with the provisions contained in this Declaration, including, especially, 

the obligations for it under the Ahtisaari Plan. In all of these matters, we shall act 

consistent with principles of international law and resolutions of the Security Council of 

the United Nations, including resolution 1244 (1999). We declare publicly that all states 

are entitled to rely upon this declaration, and appeal to them to extend to us their support 

and friendship. (http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Kosovo%20Declaration%20of%20Independence%20-

%20English%20Version.pdf) 

 
 

Kort därefter så började länder runt om i världen också acceptera denna självständighets 

deklarationen. Redan första dygnet erkännde stormakter som USA och Frankrike Kosovo som en 

suverän och självständig stat.( http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2008/02/20080218-3.html) Sverige 

var dock lite långsammare gentemot övriga länder i EU och erkände Kosovo som en stat drygt en 

månad senare. 

Vad den kosovarska deklerationen av självständighet egentligen säger är att detta är ett unikt fall 

baserat på missgynnanden av den albanska populationen i Kosovo, samma population som har 

röstat fram en regering med självständighetsdeklaration som ledord. 

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Kosovo%20Declaration%20of%20Independence%20-%20English%20Version.pdf
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Kosovo%20Declaration%20of%20Independence%20-%20English%20Version.pdf
http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2008/02/20080218-3.html
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Massmorden och den etniska rensningen ifrån serberanas sida 1999 är huvudanledningen till 

utvecklingen i Kosovo . Enligt statsvetaren Will Kylmycka så ska inte varje minoritet sträva efter 

självständighet utan snarare för en form av stor autonomi. Den enda anledningen till varför 

autonoma regionen eller minoriteter ska sträva efter seperationen är när majoriteten i ett land 

förtrycker en minoritet. Kriget i Kosovo och brutaliteten gentemot Kosovoalbanerna 1998-1999 

och även tidigare är ett starkt motiv för att styrka Will Kylmickas argument (Smits s.82) Boken 

International Law har vissa definitioner på vad som krävs för nyblivna stater. 

 

2.3 En erkänd stat måste vara : 

 

 Ett definerat territorum - Antigen genom historiska eller administrativa gränser, 

något som visar världen statens suveränitet genom dess erkända gränser 

 En permanent befolkning - I dagens globala värld med ständiga folkvandringar, kan 

sammandrabbningar mellan den infödda befolkningen och de nyanlända uppstå. Det 

förtydligar att statens befolkningsutveckling måste fortlöpa/finnas. 

 Effektivt styrande – Menas att man har en regering som har kontroll över inrikesfrågor 

och att dom har makten samt möjligheten att upprätthålla landets suveränitet. 

 Capaciteten att ha relationer med andra stater – diplomatiska relationer är väldigt 

viktiga för stater som blir erkända av andra nationer i världen. ( Murphy s.36) 

 

 

Om vi skulle applicera detta på fallet Kosovo så kan vi faktiskt se att landet uppfyller i stort sätt 

alla fyra punkter. Det råder ingen tvekan om att landet har ett definierat territorium historiskt, 

vilket dom har haft i flera århundraden. Dom har också en permanent population med en albansk 

majoritet. Etnisk rensning och förflyttningar av diverse folkslag är tyvärr relativt vanligt på 

Balkan men sist något liknande intäffade i Kosovo var så sent som på 1700-talet. Det finns 

naturligtvis också problematik när vi applicerar det ovan med Kosovo, speciellt när det kommer 

till politisk effektivitet samt kapaciteten att upprätthålla goda diplomatiska relationer med andra 

länder. 
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Kosovo kan inte överleva som en stat själv idag utan dom är beroende av framförallt finansiellt 

stöd ifrån stormakter runt om i världen. Ett annat stort problem för Kosovo är att man inte är en 

erkänd stat av alla länder i Europa och långt ifrån alla länder i världen. I skrivande stund har 64 

av UN:s 192 länder erkänt Kosovo som en suverän stat. (Recognition Page 

http://www.kosovothanksyou.com/) Ett annat stort problem är naturligtvis att Kosovo har två av 

världens supermakter emot sig. Ryssland samt Kina. Varför just dessa två länderna motsätter sig 

Kosovos självständighet är inte så konstigt egentligen. Ryssland är en stark allierad till Serbien 

och har varit det under en lång tid medan Kina har liknande problem med Tibet och därav så 

vågar man inte ge sitt godkännande till Kosovo heller. 

                            

 

                     2.4  Vad säger Resolution 1244 

 

Det mest centrala för fredsprocessen och stabiliteten på Kosovo har varit en resolution (1244) 

som FN la fram. FN:s sändebud i frågan kom att bli finska diplomaten Marti Ahtissaari. 

Resolutionen är ganska omfattande men jag ska kopiera ett uttdrag av relevanta punkter för 

frågeställningen. 

 

*Place Kosovo under interim UN administration (currently performed by the United Nations 

Interim Administration Mission in Kosovo, UNMIK); 

*Authorize a NATO-led peacekeeping force in Kosovo (currently performed by the Kosovo Force, 

KFOR); 

*Allow for the return of an agreed number of Yugoslav and Serbian personnel to maintain a 

presence at Serbian Patrimonial sites and key border crossings.  

*Direct UNMIK to establish provisional institutions of local self-government in Kosovo (currently 

the Provisional Institutions of Self-Government, PISG); 

*Reaffirm the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia  

*Require the UN to assure the safe and unimpeded return of all refugees and displaced persons to 

their homes in Kosovo and to ensure conditions for a peaceful and norma 

http://www.kosovothanksyou.com/
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life for all inhabitants of the province; 

*Require that the KLA and other armed Kosovo Albanian groups be demilitarized; 

*Authorize the United Nations to facilitate a political process to determine Kosovo's future status 

taking into account the Rambouillet accords. (http://www.nato.int/Kosovo/docu/u990610a.htm) 

 

Det finns vissa slutsatser vi kan dra av detta utdrag, bland annat så ser vi att det ställs krav även 

på den kosovoalbanska majoriteten i form av att militanta grupperingar så som UCK måste 

avväpnas, här kan man dra paralleller till Nordirland där den militanta gruppen IRA fick 

liknande krav på sig i den fredsprocessen. Vi kan också se att resolutionen faktiskt inte motsätter 

sig ett självständigt Kosovo utan snarare tvärtom. Ahtiisaari uppmuntrade självständigheten men 

med kravet att det skulle ske under internationell övervakning. Det kan tyckas som att 

resolutionen var drastisk och att mycket är oklart samt otydligt men det var tvunget att 

genomföras för fredens skull.  

Internationell diplomati var ett måste för att lugna den spända situationen som då rådde på 

Kosovo. Dessutom ett stort problem och dilemma som råder är faktumet att såväl serberna som 

kosovoalbanerna tolkar resolutionen så passa annorlunda. Allt är inte så självklart som det tycks 

vara. Ur serbernas perspektiv så kan vi hitta punkter som stärker deras ståndpunkt. Bland annat 

så kan man se att det står att Kosovo skall ha autonom status inom Jugoslaviens gränser. Det är 

sådana teser som gör att fallet Kosovo är väldigt unikt och ytterst diffust. Det är också något 

Internationella domstolen kommer ha väldiga problem med. Resolution 1244 kommer vara båda 

parternas huvudargument i förhandlingarna. Men hur ska domstolen kunna ta ställning till en 

resuloution som både förespråkar Kosovo som en suverän och självständig stat men samtidigt 

hävdar att dom borde tillhöra Serbien som en autonom region? 
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                            2.5   Omvärldens reaktioner 

 

Vi har redan varit inne på vad visa stormakter tycker om Kosovos självständighetsdeklaration. 

Ryssland och USA är dom två absoluta stora huvudvittnen i sammanhanget, båda valde var sin 

sida och för första gången på 40 år kommer dom två parterna nu ses i en internationell domstol i 

samband med FN:s sittningar angående Kosovos självständighet 

(http://www.balkaninsight.com/en/main/news/24350/).  

Rysslands anledningar till att man stöttar serberna är självklara, man har djupa relationer till 

serberna och dom ser sig som samma folkslag-slaverna. Serbien och Rysslands sammarbete 

yttrar sig på många olika punkter. Länderna har väldigt mycket gemensamt. Man delar samma 

tro,samma inställning till USA,samma alfabet-det kyriliska, men framförallt så har politikerna i 

båda länderna alltid visat ömsesidig respekt och förtroende för dom styrande i respektive land. 

Idag har vi Tadic som trots för EU-vänlig politik mer än gärna visar sitt stöd för Rysslands 

utrikespolitik och vi har Medvedev i Ryssland som ser Serbien som en av sina bästa 

sammarbetspartners.( http://swedish.ruvr.ru/2009/10/19/2107138.html)  USA å andra sidan har 

sin största militära bas utanför Nordamerika just på Kosovo och USA var tillsammans med 

Afghanistan det första landet att också erkänna Kosovo som en stat. I Europa är situationen inte 

lika komplicerad, dom flesta större EU-länder har erkänt Kosovo och dom som inte har gjort det 

har hänvisat till sina egna inrikespolitiska problem. Om vi till exempel tar det största landet som 

inte erkänt Kosovo – Spanien så hänvisar jag till ett diplomatiskt utalande ifrån en spansk 

diplomat ganska nyligen. 

"May 13 (Kosovo Times) - Hose Manuel Garcia Margallo, Spanish member of the EU parliament, in an 

interview for Radio Kosovo said that Spain does not recognize Kosovo because of principles related to the 

internal situation in Spain regarding the regions of Baskia and Katalonia. However he also stressed that the 

Spanish regions have no comparison with Kosovo and that Kosovo case is fundamentally different. 

Margallo said that he does not consider the declaration of independence as a good act but he understands the 

Kosovars because of their bitter experience in the past. 

Margallo also said that regardless that Spain has not recognized Kosovo it will continue to support Kosovo 

and its development as it has done in the past." 

(http://kosovotimes.net/flash-news/144-spanish-position-visa-vi-kosovo-.html) 

http://www.balkaninsight.com/en/main/news/24350/
http://kosovotimes.net/flash-news/144-spanish-position-visa-vi-kosovo-.html
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Med andra ord är det lite paradoxalt att Kosovos öde i praktiken ligger i länder vars egna 

intressen övervinner Kosovos intresse. Det är något som den moderna politiken lär få tampas 

med fler gånger – nämligen att stormakter fortsätter att jobba för sina personliga intressen 

snarare än smånationernas. Vad det gäller övriga Europa så är det precis som Spaniens 

diplomatiska sändebud säger oehört komplext, Kosovo är ett väldigt unikt fall. Till exempel så 

har Bosnien Hercegovina inte heller erkänt Kosovo, men det är inte med anledning av att folket 

inte vill det utan att man har en stor del serber i landet och parlamentet kan inte genomföra en 

omröstning som erkänner Kosovo utan att serbernas represetant inte lägger in sitt veto i just den 

frågan. Det råder emellertid ingen tvekan om att Europa är rädda för att uppleva ett nytt 

”Bosnien” som fortfarande ligger i minnet och för att inte uppleva nya 

Srebrenica,Mostar,Jajce,Gacko,Prijedor eller Bijeljina så ansåg nog många länder att ett 

självständigt Kosovo var det ultimata för fred i regionen – Vi har inget facit än då frågan 

fortfarande är aktuell men mycket tyder på det. 
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                                  3.  Slutsats                                                                                                                                                        

För att sammanväva allt material jag har samlat ihop och kommit fram så är det dags att besvara 

frågeställningen. Det man kan säga med största säkerhet är att Kosovos självständighet faktiskt 

var legitim när vi ser till resolution 1244 då det finns absolut ingenting där som motsätter sig ett 

suveränt och självständigt Kosovo. Dock så förekommer det punkter som en stat måste uppfylla 

för att just vara en självständig stat. Dessa punkter verkar man inte ha tagit hänsyn till i 

resolutionen och därav har man problem med både tolkningar och definitioner av resolutionen i 

dagsläget. Det finns dock andra internationella organ som hävdar motsatsen och framförallt 

serberna. Därför så kommer FNs domstol att avgöra ärandet i April 2010. Naturligtvis så 

kommer oavsett FNs beslut Kosovo förbli självständigt i och med att den processen redan har 

nått en slutfas men FN.s beslut kan bli av formal vikt för båda parterna och ifall FN skulle 

erkänna Kosovos självständighet som legitim. Detta skulle med största sannolikhet medföra att 

flertalet av länderna som nu inte erkänt Kosovo kommer att göra det. Om International court of 

justice mot all förmodan skulle hävda att Kosovos självständighet inte var legitim så skulle det 

innebära för serbernas del att dom kommer ha yttligare ett argument att motsätta sig 

självständigheten men framförallt, skulle FN komma fram till att självständigheten är illegitim så 

kommer Kosovo enligt Internationell rätt att vara en del av Serbien. Vi såg även att ett land 

måste uppfylla vissa mål för att kunna deklerera sig självständiga och dom målen uppfyller 

Kosovo inte än vilket vi såg men med internationellt stöd så kommer dom göra det för 

politikerna i Kosovo har visserligen anklagats för att vara korrupta men dom arbetetar frekvent 

med att lösa formalian som återstår vad det gäller vissa olösta faktorer. Om vi ser till 

befolkningen i Kosovo så har vi sett att 88% utgörs av albaner, att då tillhöra ett land där en helt 

annan folkgrupp utgör i stort sätt lika stor del procentuellt är naturligtvis aningen felaktigt och 

även ur det perspektivet kan vi se att självständigheten var den enda naturliga utvägen för 

Kosovo att gå. Värt att nämna är återigen hur stort internationellt intresse det råder kring 

Kosovos självständighet. När diverse represetanter nu i december träffades i den internationella 

domstolen så var det faktiskt första gången på över 40 år som både Ryssland och USA träffades i 

en internationell domstol (http://www.balkaninsight.com/en/main/news/24350/) Som nämnt 

flertalet tidigare gånger så har flertalet länder personliga intressen i dyspiten och hur mycket 

Kosovo känner tacksamhet gentemot USA yttrar sig såväl i form av att man har skickat soldater 

http://www.balkaninsight.com/en/main/news/24350/
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till både Afghanistan och Irak ( 

http://news.xinhuanet.com/english/2009-12/03/content_12578501.htm) men även för att en 

stor del av flaggorna som togs fram dagen dom blev självständiga var just USA:s. Nu återstår 

slutligen en mycket jobbig process för IJC att ta itu med och kanske lösa den här internationella 

dispyten som har eskalerat mer och mer för var dag som har gått sedan självständighetsdagen. 

 

3.1 Egna tankar och reflektioner kring frågeställningen. 

 

Som född i Bosnien och Hercegovina och ha upplevt den serbiska agressionen under 90-talet då 

kan jag förstå albanernas önskan till att ha en egen stat och att vara självständiga ifrån Serbien. 

Men rent juridiskt så är jag fortfarande ganska övertygad om att Kosovos självständighet inte var 

legitim. Usa:s roll har naturligtvis spelat en väldigt stor roll och faktumet att amerikanarna har 

sin största bas utanför Nordamerika just i Kosovo, Camp Bondsteel, gör att dom naturligtvis ser 

sina personliga intressen i Kosovos självständighet. Basen i sig är otroligt strategiskt placerad 

och har en adekvat distans till två pipelines som sträcker sig ifrån bulgariska svartahavetskust 

ända till Italien och adriatiska havet. Sedan kan jag också tänka mig att världen äntligen har 

insett vad serberna har gjort på Balkan senaste 20 åren och vill “straffa” dom på ett korrekt sett. 

Det vi har sett är egentligen att det återigen är västvärlden som har fått bestämma 

händelseförloppet på Balkan, jag är tämligen övertygad om att ifall USA inte hade haft egna 

intressen i Kosovo så hade landet aldrig varit självständigt idag. USA:s intressen på Balkan är 

fler än vad man kan tro, man har bland annat så har vi deras största bas utanför USA just på 

Kosovo, man har också utvecklat ett mycket nära sammarbete med den USAvänliga regimen 

som idag är ledande i Kosovo.  Lika övertygad är jag om att i fall Ryssland och Kina inte haft 

sina skäl till att motarbeta processen som råder i Kosovo idag nämligen att utvecklas på ett 

adekvat sätt, ja då hade nog Kosovo idag varit en stat som med största sannolikhet hade varit 

erkänt ifrån mer än hälften av alla stater i FN. 

https://www.flashback.info/leave.php?u=http%3A%2F%2Fnews.xinhuanet.com%2Fenglish%2F2009-12%2F03%2Fcontent_12578501.htm
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 Vidare så måste jag medge att jag likt många andra var otroligt orolig över vad som skulle hända 

i Kosovo dagarna då landet blev självständigt. I Belgrad såg vi massiva protester där bland annat 

USA:s ambassad brändes ner och där det var tiotusentals människor ute på gatorna i massiva 

protester emot det som har skett. Även högerextremistiska grupper med starka nationalistiska 

kopplingar till bland annat partiet Serbiska radikalerna och partiledaren Vojislav Seselj som idag 

sitter i Haag började visa upp sig i TV med vapen och nationalistiska slagord. Läget som då 

rådde på Balkan var väldigt spänt, nästintill som under början av konflikten på 90-talet. Många 

trodde att ett nytt krig var på gång att eskalera men dom serbiska myndigheterna lyckades hindra 

läget ifrån att bli utom kontroll och för var dag blev det en lugnare situation i såväl Serbien som 

på Kosovo. Det jag försöker komma fram till är att jag tror att vi äntligen har fått se ett land bryta 

sig loss ifrån Jugoslavien utan att ett nytt blodigt krig är tvunget att bryta ut. Jag tror trots 

faktumet att Kosovo är en så speciell del på Balkan för olika folkslag så tror jag att vi kommer 

slippa se en ny konflikt blossa upp där åtminstone närmaste generationerna. Det som dock kan 

komma att ske som en direkt följd av Kosovos självständighet är att Vojvodina (en annan 

provins av Serbien) börjar propagera för att bli en självständig stat. Först var det Montenegro, nu 

Kosovo och nu tror många att Vojvodina kan bli nästa land att bryta sig loss. 

(http://www.associatedcontent.com/article/1691749/the_next_kosovo_the_possibility_of.html) 

Kosovo är för alla serber ett heligt ställe, födelsen för deras kultur och identitet. Förlusten till 

albanerna för alltid är ett stort moraliskt nederlag. Dock finns det något positivt för serberna 

också. Dom har med störsat sannolikhet lättat stora ekonomiska vikter ifrån sina axlar nu när 

internationella aktörer är ansvariga för Kosovo snarare än dom själva, jag är hur som helst 

fullständigt övertygad om att sista ordet inte är sagt i denna dispyt. 
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3.2 Förslag till vidare forskning 

 
Det finns fortfarande forskare som är i skedet att man skriver om Kosovos självständighet ur 

samma aspekt som mig själv – nämligen huruvida det var en legitim handling eller inte. Det som 

förutspås ske när FN.s dom kommer om Kosovos självständighet är att forskningen kommer öka 

marginellt och oavsett hur domen faller så kommer det skrivas massivt om FN:s dom egentligen 

var den rätta. Rent personligt skulle forskning kring själva resolutionen FN har lagt fram vara det 

mest intressanta just på grund av att den är så intetsägande och kan tolkas fördelaktigt för båda 

parterna. Även någon form av forskning där man tar hänsyn till den stora flytten ifrån Kosovo till 

Serbien som pågår just nu, det jag menar är att många serbiska ungdomar rör sig mot Serbien och 

lämnar Kosovo en gång för alla medan Kosovoalbanerna samtidigt har högst tillväxt i Europa. 

Hur kommer detta påverka befolkningsgraden i landet då serberna redan idag är en minoritet 

under 10%. 
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