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Bijna honderd staten hebben de onafhankelijkheid van de vroegere Joegoslavische provincie Kosovo
erkend. Kosovo heeft dus vijf jaar na de proclamatie van zijn onafhankelijkheid van Servië (17
februari 2008) een zekere internationale status. Maar bij de Europese Unie, die zich ondanks de
niet-erkenning door vijf lidstaten, zo ontfermde over Kosovo, neemt de twijfel toe. Hebben we hier
al niet te maken met een "failed state" nog vóór er sprake is van een volwaardige status?
Vijf lidstaten van de EU Griekenland, Cyprus, Roemenië, Slowakije en Spanje) erkennen Kosovo niet;
om diverse redenen. Spanje vreest dat dit als precedent zou gelden voor het geval bijvoorbeeld
Catalonië zijn onafhankelijkheid uitroept. Anderen willen het “orthodoxe” Servië niet voor het hoofd
stoten.
Teleurstelling
Bij degenen die Kosovo wel erkenden, leest men niet graag de rapporten over de corruptie en de
greep van maffiagroepen op dit gebied. Van de euforie der begindagen is nog weinig over. Nadat
Kosovo zich in 2000 met zeer actieve militaire steun van de Navo en de westerse media had
losgemaakt van Servië, was er enthousiasme. De Kosovaren trokken massaal naar de stembus. Maar
in 2007, aan de vooravond van de formele onafhankelijkheid, daagde slechts 42,8 % op – en dat was
volgens waarnemers nog een opgeklopt cijfer. In 2010 lag de deelname officieel op bijna 48 %, maar
ook dat lag een stuk boven de werkelijkheid. Geen enkele waarnemer geloofde dat in de bastions
van premier HashimThaci inderdaad 90 % was gaan stemmen. Een opkomst beduidend onder de
helft, dat weerspiegelt grote teleurstelling.
Organen
Het is dus deels door fraude dat Thaci’s “Democratische Partij” de lakens uitdeelt. Thaci leidde het
‘Kosovaarse Bevrijdingsleger’ UCK dat eerder door o.m. de VS was bestempeld als een
terreurorganisatie met maffieuse banden.
Maar in de opstand tegen Servië kon het UCK rekenen op de luchtmacht van de Navo, ook van de
Belgische, om massaal Servië te bombarderen, terwijl westerse media met elkaar wedijverden in het
aantal doden onder Servisch geweld. Sommige namen zonder verpinken de officiële leugens over
dat alle Kosovaars-Albanese mannen tussen 14 en 40 waren vermoord. Uiteindelijk bleken er enkele
duizenden doden (duizenden teveel), onder wie talrijke Albanezen en Serviërs die slachtoffer waren
van het UCK.
Het is in die periode dat volgens een rapport van de Raad van Europa Thaci en zijn mannen een
organensmokkel op het getouw zetten. Bij Servische mannen werden organen weggenomen die
duur op de maffiamarkt werden verkocht, aldus de beschuldiging. Het onderzoek loopt nog altijd,
maar wordt volgens de onderzoekers tegengewerkt door Moskou. Rusland wil vooral geen stappen
zetten die de indruk zouden kunnen wekken dat het Kosovo als staat erkent, aldus de uitleg.
Degenen die Thaci altijd hebben gesteund, zijn er natuurlijk ook niet op gebrand dat een onderzoek
Thaci’s schuld zou bewijzen.
Eulex
Na de oorlog van 1999 werd Kosovo een nieuw soort VN-protectoraat. Dat werd overgedragen aan
de EU die, ondanks haar interne verdeeldheid, met Eulex, de grootste civiele missie uit haar bestaan
opzette. Het doel: van Kosovo een leefbare rechtstaat maken.
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Die dure missie – meer dan 600 miljoen euro in vijf jaar - is mislukt. De waarheid wordt in de
rapporten verbloemd, maar daar komt het wel op neer. De speciale EU-gezant in Kosovo, de Sloveen
Samuel Zbogar, gaf onlangs toe dat de EU-lidstaten ”teleurgesteld zijn”. “Het volstaat niet rechters
en politiemensen te sturen om te zorgen dat alles snel verandert. Er is tijd nodig”. Niet alleen tijd,
ook de wil van de Kosovaarse regeerders om een rechtstaat te vestigen. En die is er niet.
De Europese Rekenkamer liet zich vorig jaar bijzonder kritisch uit over Eulex. De Duitse minister van
Defensie, Thomas de Maizière, vindt dat Eulex een nieuwe start met een nieuwe structuur en liefst
nieuwe benaming moet nemen. Wat loopt er dan allemaal verkeerd?
De lieden van Eulex blinken niet uit door kennis van het terrein. Tegen de tijd dat ze er, tegen een
salaris van gemiddeld 8.000 euro per maand, de weg vinden, zijn ze na hoogstens twee jaar alweer
weg. Zonder hun Kosovaarse collega’s intussen te hebben opgeleid. Zelfs indien dat wel zo zou zijn,
dan heeft die Kosovaarse justitie toch niet de vrijheid, de opleiding of de middelen om aan de
nagestreefde rechtstaat te werken. De regeerders willen doodgewoon niets dat op een rechtstaat
lijkt.
Schaamlap
Eulex is in feite niet meer dan een schaamlap, een structuur die niet màg werken. Want indien Eulex
wel zou werken, zou premier Thaci in de gevangenis zitten. Eulex, de inlichtingendiensten van de
Navo en van de grote betrokken landen als Duitsland, Italië, beschikken over voldoende
verpletterende bewijzen dat Thaci en zijn omgeving uiterst corrupt zijn en de maffiagroepen –
wapenhandel, mensensmokkel, drugstrafieken – op zijn minst de handen boven het hoofd houden.
Dingen die men al minstens twaalf jaar weet.
De EU-vertegenwoordigers waken er echter over dat de stabiliteit niet in het gedrang komt, met
andere woorden dat Thaci of zijn medewerkers niet in de problemen raken. Indien een speurder of
rechter toch in de verleiding zou komen die lieden lastig te vallen, zal Brussel er over waken dat ze
dat niet doen.
Ze kunnen ook op de medeplichtigheid van het “Joegoslavië Tribunaal” in Den Haag rekenen om die
stabiliteit te vrijwaren. Thaci of de chaos, luidt het devies. En dus laten Eulex en de EU die door en
door corrupte en maffieuze elite haar gang gaan.
Onleefbaar
Die elite teert op georganiseerde misdaad en op de fondsen uit het buitenland. Maar van
economische leefbaarheid is geen sprake; 45 % van de bevolking is werkloos, twee derde van de
jongeren hebben geen werk. Degenen die wel werk hebben moeten het zonder enge zekerheid of
sociale bescherming stellen. Voor velen verschaft alleen de “ondergrondse economie”, maar die is
nauwelijks ondergronds, een inkomen. Kosovo was ook ten tijde van Joegoslavië het armste gebied
van die federatie. Maar door het systeem van solidariteit droegen de rijkere gebieden, vooral
Slovenië en Kroatië, bij tot de ontwikkeling van dat “arme zuiden”. Het was een van de motieven in
die republieken om de federatie te verlaten.
Intussen blijft het lot van de Servische minderheid, in de voorbije jaren teruggedrongen van bijna
een half miljoen tot iets meer dan 100.000, wegen op de relaties met Servië – waar een Albanese
minderheid zich ook danig roert.
Was Kosovo dan maar beter bij Servië gebleven? Zeker niet. Kosovo met zijn overduidelijke Albanese
meerderheid, heeft inderdaad recht op een bestaan als staat. Maar dan als een echte staat en niet
als een wingewest van georganiseerde misdaad.
Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Uitpers, webzine voor internationale politiek. Freddy De Pauw
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praat op de Antikapitalistische Lenteschool 2013 over de rol van de media vandaag. Schrijf je nu in!
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