
Eurooppa-neuvosto antoi Serbialle 
ehdokasmaa-aseman 1. maaliskuuta 
2012. Päätökseen vaikutti Kosovon ja 
Serbian välisissä suhteissa tapahtu-
nut läpimurto. 

Serbia ei edellenkään tunnusta  
Kosovon itsenäisyyttä, mutta se 
hyväksyy sen, että Kosovo esiintyy 
tästedes alueellisen yhteistyön eli-
missä nimellä Kosovo, johon liitetään 
alaviite viittaamaan sekä YK:n tur-
vallisuusneuvoston päätöslauselmaan 
1244 vuodelta 1999 että Kansain-
välisen tuomioistuimen ratkaisuun 
vuodelta 2010. Turvaneuvosto asetti 
Kosovon YK:n hallintaan vuonna 
1999. Kansainvälinen tuomio istuin 
puolestaan totesi, ettei Kosovon 
vuoden 2008 itsenäisyysjulistus ollut 
kansainvälisen oikeuden vastainen. 

EU oli vaatinut osapuolilta 
edistystä neuvotteluissa. Ratkaisu 
mahdollisti Eurooppa-neuvostossa  
yksimielisen päätöksen Serbian  
ehdokasmaa-asemasta. Lisäksi 
EU:n päätös turvannee vaalivoiton 
presi dentti Boris Tadićin johtamil-
le EU-myönteisille voimille Serbian 
toukokuisissa vaaleissa. Myönteisen 
tunnelman toivotaan myös edistä-
vän Kosovon lähentymistä Euroopan 
unioniin. 

Serbian EU-tie on ollut kivikkoi-
nen. Maan hallitus ei pitkään aikaan 
tehnyt riittävää yhteistyötä Haagin 
sotarikostuomioistuimen kanssa. 

Vasta kun Bosnian serbijohtaja Rado-
van Karadžić löytyi ja serbikenraali 
Ratko Mladić otettiin kiinni Ser-
biassa ja luovutettiin Haagiin, EU-
neuvotte lut nytkähtivät eteenpäin.

Kosovo julistautui itsenäiseksi 17. 
helmikuuta 2008. Serbia vaati kui-
tenkin Kosovon valtiollista asemaa 
koskevien neuvottelujen jatkamista. 
Vasta kansainvälisen tuomioistuimen 
Kosovon itsenäisyysjulistusta koske-
van ratkaisun jälkeen Serbia suostui 
keskustelemaan käytännön ongel-
mista Kosovon kanssa. 

Oli alusta alkaen selvää, että  
näissä teknisissä neuvotteluissa 
juuri Serbian olisi joustettava. Kan-
sainväliseltä yhteisöltä ei ole löyty-
nyt ymmärrystä sille, että Serbia on 
pantannut vuoden 1999 sodasta asti 
Kosovon maa- ja väestörekistereitä, 
jotka serbialaiset veivät sodan aikaan 
pois Kosovosta. Maanomistusriidat 
ovat jumiutuneet Kosovon tuomio-
istuimiin, kun paperit puuttuvat.

Serbia sekä Bosnia ja Hertsegovi-
na eivät ole tunnustaneet Kosovon 
itsenäisyyttä eivätkä siis hyväksy-
neet kosovolaisedustajia alueellisten  
järjestöjen kokouksiin ilman YK-
hallinnon esiliinaa. Kiista halvaan-
nutti muun muassa alueellisen 
vapaakauppa järjestön CEFTA:n pää-
töksentekoprosessit.

Kosovo oli koko YK-hallinto-
aikansa erillinen tullialue, jonka 

raja-asemilla kerättiin tullia. Itse-
näistymisen jälkeen Serbia kieltäytyi 
hyväksymästä Kosovon tullileimoja 
ja asetti maan yksipuoliseen kauppa-
boikottiin. Tullileimoista päästiin 
vihdoin sopuun viime syksynä, mikä 
suututti Kosovon pohjoisosan serbit. 
Pohjois-Kosovon rajanylityspaikoil-
la kärhämöidään säännöllisesti, kun 
alueella asuvat serbit vastustavat 
tulli rajaa Kosovon ja Serbian välillä. 

Kosovon serbit eivät hyväksy 
Martti Ahtisaaren ehdotusta, joka 
toisi serbivähemmistölle laajat val-
tuudet aluehallinnon kautta, mutta 
edellyttäisi näiltä Kosovon itsenäi-
syyden tunnustamista.

Saksa – jonka rauhanturvaajia 
kohti Kosovon pohjoisosassa on am-
muttu – on vaatinut Serbiaa käyttä-
mään vaikutusvaltaansa Kosovon 
serbeihin. Paras tapa vaikuttaa olisi 
laittaa Kosovon pohjoisosassa toimi-
vien rinnakkaishallintorakenteiden 
rahahanat kiinni, mutta se näyttää 
olevan Belgradin johtajille liian riski-
altis teko. Serbia jatkaa tasapainot-
telua EU:n vaatimusten ja oman tu-
hoon tuomitun Kosovo-politiikkansa 
välillä.

Edistysaskeleet teknisissä neuvot-
teluissa osoittavat, että Serbian on 
ollut pakko taipua eurooppalaisen 
painostuksen edessä. EU-jäsenyyden 
tarjoama porkkana on ainoa mootto-
ri, jolla sopimuksia on saatu aikaan. 
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EU:n ehdokasmaa-asema pelastanee Serbian EU-myönteisen hallituksen tulevissa 

vaaleissa, mutta myönteisen tunnelman toivotaan tasoittavan myös Kosovon EU-tietä. 

Kosovon tulevaisuus riippuu nyt EU-jäsenmaiden yhtenäisyydestä ja EU:n toimielinten 

hyvästä tahdosta. 
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Sopimusten toimeenpano on kuiten-
kin ollut hyvin hidasta. 

Läpimurtona voidaan nähdä 
molempien osapuolien hyväksymä 
nimiratkaisu, jonka avulla päästään 
uudistamaan yhteistyöelinten sopi-
muksia niin, että kosovolaisedusta-
jat voivat allekirjoittaa sopimuksia 
omasta puolestaan.

Avaako ratkaisu Kosovolle ovet 
sopimussuhteiden solmimiseksi EU:n 
kanssa? Serbian hyväksyttyä nimi-
ratkaisun Kosovo voinee esiintyä Ko-
sovona myös EU-sopimuksissa.

 Kosovon rajanaapurit ovat 
jo allekirjoittaneet vakautus- ja 
 assosiaatiosopimukset EU:n kanssa.  
Suurin osa niistä on myös EU:n 
virallisia ehdokasmaita eli odottaa 
jäsenyysneuvottelujen avaamista. 
Kosovo ei ole voinut neuvotella min-
käänlaista sopimusta EU:n kanssa, 
sillä viisi EU:n jäsenmaata – Espanja, 
Kreikka, Kypros, Romania ja Slovakia 

– ei tunnusta Kosovon itsenäisyyttä. 
Nyt toivotaan, että nämä vastus-

tajat hyväksyisivät sopimussuhteet  
Kosovon kanssa, jos Kosovosta käy-
tettäisiin Serbian kanssa sovittua 
nimitystä alaviitteineen. Kaikkein 
kovin kanto kaskessa lienee Kyp-
ros, jonka kreikkalaishallinto pelkää 
Kosovon esimerkin antavan pontta  
Pohjois-Kyproksen turkkilaisten 
vaatimuksille. 

Kosovon tulevaisuus riippuu nyt 
EU:n jäsenmaiden ja toimielinten 
hyväntahtoisuudesta.  Jotta Kosovon  
talouskehitys olisi vankemmalla  
pohjalla, sen tulisi olla Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin 
(EBRD) jäsen. Jäsenyyteen tarvittavaa 
määräenemmistöä laskeskellaan nyt 
kuumeisesti. 

Myös EU-komission hyvää tahtoa 
tarvitaan kauppasopimuksen sol-
mimiseksi. Kosovon taloudellinen 
merkitys EU:lle on minimaalinen; 
siksi kauppakomissaarin myötämie-
lisyys ratkaisee, viitsiikö komissio 
neuvotella sopimusta pikkuruisen 
Kosovon kanssa. Kosovo on lisäksi 
Länsi-Balkanin maista ainoa, jolla 
ei ole viisumi vapaussopimusta EU:n 
kanssa.

Viime vuosien kriisit ovat johta-
neet monessa EU-maassa yhä itsek-
käämpään ulkopolitiikkaan. Jos 
Balkanin vakaus ja kestävä kehitys  
halutaan turvata, on siirryttävä 
epäitsekkäämpään linjaan ja tarkas-
teltava Balkanin aluetta sen omien 
ongelmien ehdoilla eikä EU-maiden 
sisäpolitiikasta käsin. Köyhä alue il-
man selkeitä tulevaisuuden näkymiä 
ei ole Euroopassa kenenkään etu.
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