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pää k i r joi t u s 

Kosovo hämmentää 

Suomalaiset ovat olleet näkyvässä roolissa 
Balkanin alueen vakauteen ja laajemminkin 
kansainväliseen politiikkaan vaikuttaneessa 
Kosovon itsenäistymisprosessissa. Presidentti 
Martti Ahtisaari välitti jo N aton vuonna 1999 
ilmapommituksiin päättyneiden Jugoslavian 
hajoamissotien rauhansopimusta serbien kanssa. 
Rauhansopimuksella Kosovon maakunnasta 
päätettiin luoda Serbiaan kuulunut, mutta YK:n 
valvonnassa ollut itsehallinnollinen alue, jonka 
kohtalo YK:n hallinnon päättymisen jälkeen 
ratkaistaisiin myöhemmissä neuvotteluissa. 

Kosovo julistautui itsenäiseksi helmikuussa 
2008. EU:n jäsenmaiden enemmistö ja useim
mat länsimaat ovat tunnustaneet itsenäisyyden, 
joka tukeutuu Ahtisaaren johtamien riitaisten 
neuvottelujen jälkeen esittämään suunnitelmaan. 
Ahtisaaren suunnitelmalle ei missään vaiheessa 
saatu toisen osapuolen, Serbian eikä myöskään 
Serbian tukijan, Venäjän hyväksyntää. EU:n 
laajentumiskomissaari Olli Rehnin mukaan 
Kosovon itsenäisyyden tunnustaminen oli "eri
tyistapaus" ja sitä on pidettävä "Jugoslavian 
haj oamissotien loppunäytöksenä". 

On kuitenkin ennenaikaista arvioida, tuliko 
Kosovon itsenäisyyden tunnustamisesta loppu
vai alkunäytös. Ei ole kaukaa haettua väittä, että 
ratkaisun poliittiset vaikutukset Serbian sisäpo
litiikkaan ja Serbian ja EU:n välisiin suhteisiin 
tulevat olemaan pitkäkestoisia. Päätöksellä ja 
sen seurauksilla on ollut myös huomattava vai
kutus Venäjän johtopäätöksiin kansainvälisestä 
tilanteesta. Serbian parlamenttivaalien on sanottu 
viitoittaneen Serbianja EU:n suhteiden suuntaa. 
Jos Serbian EU-jäsenyysneuvottelujen edelly
tyksenä on se, että Serbia tunnustaa Kosovon 

itsenäisyyden, on poliittista realismia sanoa, 
että neuvotteluja ei aloiteta lähitulevaisuudessa. 
Edes Serbian länsimielisimpänä puolueena ja 
vaalivoittajana pidetyn Serbian presidentti ja 
Demokraattisen puolueen johtaja Boris Tadi6in 
kieli ei taivu lausumaan tunnustusta Kosovon 
itsenäisyydelle. 

Ei ole mitenkään selvää, että vaalitulos rat
kaisisi yhtään oleellista EU:n ja Serbian tiellä 
olevaa kiistakysymystä. Kosovon itsenäisyyden 
jatkona tulee serbien laajasti epäoikeudenmukai
seksi kokema EU:n vaatimus luovuttaa Haagin 
sotarikostuomioistuimelle sen vaatimat syytetyt. 
Serbit kokevat EU:n vaatimuksen toteuttavan 
voittajan sanelua sodassa, jolta puuttui, niin kuin 
presidentti Koivisto on todennut, kansainvälisen 
oikeuden oikeutus. Serbien näkemyksen mukaan 
myös Naton johto syyllistyi sotarikoksiin laa
jasti siviileihinja siviilikohteisiin kohdistetuilla 
pommituksilla. 

Serbian puoluekenttää voidaan hahmottaa 
erilaisiksi ryhmittymiksi, joista yksi relevanteim
mista on suhtautuminen Kosovon itsenäisyyteen 
ja EU:n sitä koskevaan politiikkaan. Kosovon 
itsenäistymistä vastustavaan "blokkiin" kuuluvat 
puolueet saivat lähes l 00 % kannatuksen vaaleis
sa ja EU:n Serbia-politiikkaan muuten erittäin 
kriittisesti ja meillä lännen vastaisiksi nimetyt 
puolueet eli radikaalit, pääministeri Vojislav 
Kostunican DSS-puolue ja sosialistit saivat yh
teensä kymmenkunta prosenttia suuremman kan
natuksen kuin länsimieliseksi kuvatun presidentti 
TadiCinjohtama liittouma. Mutta jotta asetelma 
ei olisi liian yksinkertainen, on todettava että 
kaksi näistä lännen vastaiseksi nimetyistä puo
lueista, nimittäin Kostunican puolue ja sosialistit 
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