
Onlinerejse til Kosovo – onsdag den 26. januar 2022

Jeres rejseleder er Zlatko Jovanovic, der er 
ph.d. i jugoslavisk historie og rejseleder og 
analytiker i DEO med fokus på Sydøsteuropa.

PROGRAM

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve 
at komme på Zoom-programmet, hvis man ikke 
har prøvet det før. Hvis det driller, kan du ringe på 
tlf. 70 26 36 66 og få hjælp af os.

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan 
koble sig på rejsen til løs samtale.

14.00 Teknisk velkomst ved Michael B. Lauritsen 

14.05 Velkomst ved Finn Ellegaard 

14.10 Video om Kosovo 

14.20 Introduktion til landet Kosovo ved 
 Zlatko Jovanovic 

14.55 Pause til at strække ben 

15.05 Vi tager til den etnisk opdelte by Mitrovica i 
den nordlige del af landet. Vi starter med at 
møde Kim Andersen som var udstationeret i 
byen under krigen i 1999. Kim fortæller om 
sine oplevelser og om den opdelte by, som 
han sidst besøgte for en måneds tid siden. 

15.30 Vi besøger Mitrovica Rock School og hører 
om, hvordan de bruger rockmusik til at skabe 
et rum, hvor unge, der kommer fra forskellige 

 etniske grupper, kan mødes og lave musik 
 sammen – og derigennem i fællesskabet skabe 
 en bedre og mere fredelig fremtid i Kosovo.  

15.55 Pause med plads til gruppesnak i ’breakout 
rooms’. 

16.15 Vi fortsætter i Prizren, hvor vi besøger 
 Veton Nurkollari, som er en af arrangørerne 
 af dokumentarfilmfestivalen Dokufest. 
 Festivalen blev startet i 2002 af en gruppe 

venner, som ville vise, at Kosovo er andet 
 end etnisk konflikt og krig, og har siden fået 
 mange priser som en af de bedste film-
 festivaler i denne del af Europa.

16.40 Afrundende spørgsmål og kommentarer om 
Kosovo.

16.55 Afslutning ved Finn Ellegaard. 

Prizren.

Broen over Ibarfloden i byen Mitrovica (se mere om broen og Mitrovica på side 3).
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KOSOVO

Ifølge Kosovos uddannelsesministerium kan omkring 17% af 
befolkningen betegnes som diaspora.

Etnisk består befolkningen af 91% albanere, 3% serbere, 
2% romaer, 1,5% bosniakker, 1% tyrkere. Både albansk og 
serbisk er officielle sprog, men en del af befolkningen taler også 
bosnisk og tyrkisk. 
Selvom der ikke er nogle officielle statistikker, er det estimeret 
at omkring 90% af befolkningen er muslimer, 6% ortodokse, 
3% katolikker og 1% tilhører andre religioner.

ARBEJDSMARKED OG SOCIALPOLITIK
Ledigheden i Kosovo er cirka 26%, blandt de 15-24-årige 
(2021) 48% og blandt de erhvervsaktive er den gennemsnit-
lige bruttoløn 466 euro (2020). BNP per indbygger var i 2020 
3814 euro (Worldbank), og af landets samlede BNP kommer 
cirka 15% fra den kosovarske diaspora i udlandet. 
Personskatteprocenten er på mellem 0 og 20%, afhængig af 
indkomstforhold.

I 2017 levede 18% af befolkningen under fattigdomsgrænsen, 
hvoraf 5,1% levede under den ekstreme fattigdomsgrænse.

I Kosovo bliver sociale ydelser tildelt familien som én enhed. 
Der findes ekstra tillæg og fordele for krigsmartyrer og -invalide 
samt deres familier, og sammen med pensionister (65+), 
studerende, børn og handicappede har denne gruppe også 
ret til gratis sundhedspleje.

GEOGRAFI OG NATUR
Kosovo har et areal på 10.910 km², 
hvilket svarer til cirka ¼ af 
Danmark. Omkring 45% er skov 
og 53% landbrugsjord, hvoraf 
størstedelen bruges til dyrkning af 
korn og foderplanter. 

BEFOLKNING
1.775.378 (2020)
Fertilitetsraten i Kosovo er 2,0 og 
den gennemsnitlige levealder er 
72,4 år (2019), steget fra 
66,8 i 1990 og 67,7 i 2000.

De fem største byer er hovedstaden 
Pristina (164.296 indb.), 
Prizren (94.517 indb.), 
Mitrovica (58.458 indb.), 
Gjilan (54.239 indb.) og 
Peja (48.962 indb.).

91% albanere

3% serbere

2% romaer
1% tyrkere

1,5% bosniakker

andre 1,5%
Sarma
Sarma er ruller af syltet kål fyldt med ris og 
hakket kød. I Kosovo er det mest almindeligt at 
retten serveres varm og overhældes med 
tomatbouillon.

Tavë Prizreni
Tavë Kosi er en albansk gryderet, hvoraf Tavë 
Prizreni er en lokal version, som serveres i 
Prizrenområdet. Den består af lam, aubergine, 
grøn peber, løg og tomater.  



KOSOVOS NYERE HISTORIE
Kosovo fik officielt selvstyre efter 2. Verdenskrig. I modsætning til Vojvodina (Jugoslaviens anden selvstyrende provins) 
eksisterede dette selvstyre ikke i praksis og provinsen blev frem til 1960’erne styret fra Beograd. I 1960’erne bliver selv-
styre også realitet i praksis og det fører bl.a. til, at der etableres albansksproglige dagblade, TV station og universitet. 
I 1974 fik Kosovo (ligesom Vojvodina) en status af provins i Jugoslavien, der i realiteten svarede til delstatsrepublikstatus, 
som de jugoslaviske republikker havde. I slutning af 1980’erne og i 1990’erne opstod der spændinger og konflikter 
mellem de etniske befolkningsgrupper. 

 
Én anledning var, da den serbiske præsident Slobodan Milošević
i 1989 kom med forslag til forfatningsmæssige ændringer, der 
ville ophæve Kosovos autonomi. Året efter inddrog Milošević 
selvstyret, og albanerne blev fyret fra deres arbejde i stats-
institutioner. Et stærkt undertrykkende overvågningssystem blev 
igangsat, og imens oprettede albanere bl.a. et parallelt skole-
statssystem, hvor børn og unge blev undervist hjemme hos 
(deres) tidligere lærere. Spændingerne eskalerede yderligere 
efter Kosovo Befrielseshær opstod i 1996 og kæmpede mod 
serbisk politi, serbiske paramilitære grupper og den jugoslaviske 
hær (Jugoslavien bestod da af Serbien og Montenegro). I 1998 
responderede Milošević-regeringen ved at iværksætte det, som 
FN’s sikkerhedsråd kaldte en etnisk udrensning, og i marts 1999 
reagerede NATO ved at bombe både militære mål og Beograd. 
Kosovokrigen sluttede, da NATO og Jugoslavien indgik fred i juni 
1999, men sidenhen har NATO’s KFOR-soldater og EU’s EULEX 
befundet sig i Kosovo.

I 2008 erklærede Kosovo sig uafhængigt, men dette bliver ikke anerkendt af Serbien og en række andre lande, herunder 
EU-medlemslandene Cypern, Grækenland, Rumænien, Slovakiet og Spanien.

MITROVICA OG PRIZREN
Mitrovica og Prizren er to meget forskelllige 
byer i Kosovo. Hvor Prizren er kendt som 
en by, hvor etniske grupper sameksisterer, 
er Mitrovica en by der både er mentalt, men 
også fysisk splittet af Ibarfloden. Tidligere 
levede befolkningen etnisk blandet, men 
efter den etniske konflikt i 1990’erne lever 
kosovo-albanerne på den sydlige side af 
floden, mens man må krydse den bevogte-
de bro til fods, for at komme til den nordlige 
del, hvor kosovo-serberne bor. Denne del af 
byen er under stærk indflydelse af Serbien; 
folk arbejder i serbisk-støttede institutioner, 
der er serbisk politi og udover Kosovos 
officielle møntfod (euro), kan man betale 
med serbiske dinars.

I Prizren er situationen helt anderledes. Befolkningen er meget blandet: 
78% er albanere, 10% bosniakker, 6% tyrkere, 4% romaer og knap 
1% muslimske og slavisk-talende goraner. 

I Prizren går børn af forskellig etnisk tilhørsforhold i samme skoler og 
får undervisning på deres eget sprog. En sådan skole er Gymnasium 
Gjon Buzuku (på billedet til venstre), som DEO besøgte i 2018 og 2019. 
Her undervises børn på albansk, tyrkisk og bosnisk, 
og ledelsen og lærere arbejder i øjeblikket på 
også at introducere undervisning på romani. 

KULTUR
Læs Min kat Jugoslavien og Kongenes land (svensk oversættelse) af Pajtim Statovci, der er født 
i Kosovo af albanske forældre og opvokset i Finland.
Se I solsortens land instrueret af Berta Basholli som får dansk biografpremiere i 2022.
Se den danske dokumentar, Forhandleren instrueret af Karen Stokkendal Poulsen, om freds-
forhandlingerne mellem Kosovo og Serbien i 2013.

Italienske carabinieri KFOR-tropper patruljerer ved Ibar-broen i Mitrovica.

Soldater fra Kosovos Befrielseshær.


