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Lijst van afkortingen
AAK

Alliance for the Future of Kosovo

ACLED

Armed Conflict Location & Event Data Project

AI

Amnesty International

BUPO

Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

CEDAW

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

CPT

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment

EASO

European Asylum Support Office

EHRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

ENNHRI

European Network of National Human Rights Institutions

EU

Europese Unie

EULEX

European Union Rule of Law Mission in Kosovo

EVRM

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

EWB

European Western Balkans

FLAA

Free Legal Aid Agency

FPU

Formed Police Unit

FTF

foreign terrorist fighter

HRW

Human Rights Watch

IBNA

Independent Balkan News Agency

IDP

internally displaced person

ILGA

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association

ISRBN

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Battalion

KFOR

Kosovo Force

KJC

Kosovo Judicial Council

KLSB

Komitete Lokale për Siguri në Bashkësi

KLA

Kosovo Liberation Army

KP

Kosovo Police

KPC

Kosovo Prosecutorial Council

LDK

Lidhja Demokratike e Kosovës

LGBTI

Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual and Intersexual Persons

LOJB

Lokalne Odbore za Javnu Bezbednost

NISMA

Social Democratic Initiative

Ngo

niet-gouvernementele organisatie

NPMT

National Preventive Mechanism against Torture
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OGG

Office of Good Governance

OIK

Ombudsperson Institution Kosovo

PDK

Democratic Party of Kosovo

PIK

Police Inspectorate Kosovo

PREVEX

Preventing Violent Extremism in the Balkans

PSU

Professional Standards Unit

RAE

Roma, Ashkali and Egyptians

SAO

Stabilisatie- en Associatieovereenkomst

SPO

Special Prosecutor’s Office

SPRK

Special Prosecution Republik Kosovo

TI

Transparency International

UNMIK

United Nations Interim Mission in Kosovo

VN

Verenigde Naties

VV

Lëvizja Vetëvendosje
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1. Inleiding
Deze COI Focus geeft zicht op de actuele situatie in Kosovo. De aandacht gaat hierbij specifiek uit
naar de rechtstoestand, de toepassing van de rechtsvoorschriften in het democratische stelsel, de
politieke omstandigheden, de mate waarin vervolging of mishandeling voorkomen en er tegen
eventuele vervolging of mishandeling bescherming geboden wordt.
Het eerste hoofdstuk analyseert de staat van de democratie. Hierbij gaat de aandacht naar de
capaciteit van het kiesstelsel en naar de gang van zaken in de politiek tijdens de laatste jaren, maar
ook naar de strijd tegen corruptie en de georganiseerde misdaad.
In het tweede hoofdstuk gaat de aandacht naar de wetgeving in verband met de bescherming van
burgers (inclusief de toepassing ervan) tegen eventuele schendingen van de mensenrechten. Verder
is er aandacht voor het functioneren van het gerecht en de veiligheidsdiensten. Dit hoofdstuk biedt
ook een overzicht van de mogelijke rechtsmiddelen in geval van een eventuele schending van bepaalde
rechten en vrijheden.
Het derde hoofdstuk onderzoekt een aantal heel specifieke situaties, met name van Roma, van
slachtoffers van huiselijk geweld, van Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual and Intersexual Persons
(LGBTI), van journalisten en van burgermaatschappij-activisten.
Deze COI Focus is gebaseerd op een brede waaier van relevante en actuele COI-bronnen over Kosovo.
Het gaat hierbij over publicaties van andere lidstaten van de Europese Unie (EU), van de European
Union Agency for Asylum (EUAA) (voorheen EASO) en van het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken (United States Department of State, USDoS), alsook van verschillende
organisaties van de Verenigde Naties (United Nations High Commissioner for Refugees, (UNHCR), de
United Nations Interim Administration in Kosovo (UNMIK) en het United Nations Development
Programme, UNDP), van de Raad van Europa of van andere internationale organisaties (Freedom
House, Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW), de Bertelsmann Stiftung, Reporters
Without Borders). Ten slotte zijn ook een aantal Kosovaarse bronnen opgenomen zoals de
Ombudsperson Institution Kosovo (OIK).
Ook informatie uit de zogenoemde Progress Reports van de Europese Commissie (EC) maakt deel uit
van dit overzicht. In deze rapporten evalueert de EC de lokale implementering van het EUuitbreidingsbeleid voor Kosovo. Dit uitbreidingsbeleid is gebaseerd op vooropgestelde criteria waarvan
sommige bijzonder relevant zijn voor een COI-document.
Sinds jaren volgt Cedoca de situatie in Kosovo op de voet. De informatie in deze COI Focus loopt tot
en met maart 2022. Informatie over de jaren vóór 2016 is, voor zover niet relevant, niet opgenomen
in dit overzicht.
Dit document is een actualisering van de gelijknamige COI Focus van 1 april 2021.
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1. Democratie
1.1. Algemeen
De Republiek Kosovo heeft zich op 17 februari 2008 onafhankelijk verklaard. De Grondwet, die op 15
juni 2008 in werking is getreden, vormt de basis voor de soevereiniteit van het land.1
Op 10 september 2012 is de internationale supervisie2 van Kosovo opgeheven. Anno 2021 hebben
117 landen (waaronder 23 EU-landen alsook de buurlanden Montenegro, Macedonië en Albanië) de
Republiek Kosovo erkend. Onder de staten die de onafhankelijkheid van Kosovo niet erkennen
bevinden zich Servië, Rusland, China en vijf EU-lidstaten (Griekenland, Spanje, Cyprus, Roemenië en
Slowakije).3
De Kosovaarse Grondwet voorziet in de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke
macht. De Grondwet voorziet in uitgebreide bescherming voor de in Kosovo erkende minderheden
(Serviërs, Turken, Bosniakken, Roma, Ashkali en Egyptenaren) en verregaande mogelijkheden voor
hun politieke deelname. Zowel de Serviërs als de verzamelde andere minderheden beschikken immers
elk over tien gereserveerde zetels in het eenkamerige parlement.4
Freedom House wijst er in 2017 op dat het constitutionele en wettelijke kader, dat zorgt voor positieve
discriminatie van de nationale minderheden en voor de diversiteit binnen de Kosovaarse politieke
scène, een hoge machtsconcentratie virtueel onmogelijk maakt. Maar in dit rapport is ook sprake van
informele machtsstructuren, buiten het staatssysteem om.5
In 2018 brengt de EC een communicatie uit aan de Europese instelling waarin ze een perspectief biedt
aan de landen van de westelijke Balkan op een eventuele integratie in de EU. Hierin wordt de staat
van de democratie in Kosovo (net als in de andere landen van de westelijke Balkan) in verband
gebracht met het begrip state capture (het kapen van de staat). Het gaat over een sterke
verwevenheid tussen politieke en economische elites waarbij ook corruptie en georganiseerde misdaad
een fundamentele rol spelen. Het gevolg van de verwevenheid is dat de politiek (op alle niveaus)
uitgebreid tussenkomt bij het gerecht, de overheidsadministraties en de media. Het fenomeen geeft
aanleiding tot een gevoel van straffeloosheid en ongelijkheid in de samenleving.6
Het fenomeen is intussen ook door het Clingendael-instituut en door Transparency International (TI),
een internationale watchdog die de internationale anticorruptiebeweging aanvoert, in detail uit de
doeken gedaan:
“State capture is understood as efforts by private actors and public actors with private interests to
redirect public policy decisions away from the public interest, using corrupt means and clustering
around certain state organs and functions.”7

Balkan Insight, 11/09/2012, url
“After the war, in June 1999, an international administration was established in Kosovo through U.N. Security
Council Resolution 1244, administering the territory until early 2008. The U.N. Interim Administration Mission in
Kosovo (UNMIK) was designated as the authority holding civilian responsibility over Kosovo, while NATO’s presence
in Kosovo (Kosovo Force/KFOR) was responsible for safeguarding security. The mission established an interim
constitutional framework for provisional self-government in 2001 and organized Kosovo’s first democratic elections
on November 17, 2001. It also represented Kosovo on the international stage.” BTI, 23/02/2022, url
3
EC, 19/10/2021, p.109, url; Euractiv, 27/08/2019, url; EC, 06/10/2020, url
4
Freedom House, 04/03/2020, url
5
Freedom House, 29/03/2017, url
6
EC, 06/02/2018, p.3, url
7
TI, 2020, p.6, url
1
2
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“State capture can be defined as systemic political corruption in which politicians exploit their
control over a country’s decision-making processes to their own advantage.”8
“State capture refers to a process in which (political) actors infiltrate state structures with the help
of clientelist networks and use these state structures as a mantle to hide their corrupt actions.
These political elites can exploit their control over state resources and powers for private or
partypolitical gain. In its most extreme form, state capture entrenches itself into every part and
level of society and state, leading to the monopolisation of power in the hands of one political party
and its leadership.”9
Volgens het Clingendael-instituut is cliëntelisme een essentieel onderdeel van state capture.
Cliëntelistische netwerken vormen de machtsbasis voor de politieke elites die van de
overheidsmiddelen gebruik maken om hun kiezers te bedienen. Het kapen van de staat gaat, volgens
deze bron, veel verder dan kleinschalige corruptie. Het gaat over een systematisch misbruik van de
overheidsmiddelen dat het democratische principe van checks en balances aanvreet, in het voordeel
van de heersende partij.10
Ook in de rapporten van Freedom House (2021 en 2022) over Kosovo duikt de term state capture op.
Freedom House schrijft dat corruptie en cliëntelisme een belangrijke rol spelen bij de verkiezingen.
Machtige zakenmensen oefenen invloed uit op de politieke keuzes van hun werknemers en ze delen
illegale giften uit aan beleidsmakers. State capture wordt “een prominent probleem” genoemd. Hoge
Belangrijke politici hebben banden met de georganiseerde misdaad (zie hoofdstuk 1.4) en maken zich
schuldig aan corruptie op hoog niveau (1.3.).11
De volgende hoofdstukken behandelen een aantal aspecten van de staat van de democratie in Kosovo
meer in detail. Het gaat hierbij over de politieke omstandigheden en de manier waarop verkiezingen
worden georganiseerd (1.2.), over de strijd tegen corruptie en tegen de georganiseerde misdaad (1.3.
en 1.4.) en over de inspanningen om zich te voegen naar de waarden en normen van de EU (1.5.).

1.2. Politieke omstandigheden en de organisatie van verkiezingen
De Republiek Kosovo is een parlementaire democratie.12 De president moet door het parlement met
een tweederdemeerderheid verkozen worden en functioneert als staatshoofd voor een periode van vijf
jaar.13 De premier wordt onrechtstreeks verkozen via gewone meerderheid in het parlement.14
Het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2021) stelt dat de wet vrije en eerlijke verkiezingen
voorschrijft (met geheime stembusgang, gebaseerd op algemeen en gelijk stemrecht). 15
Freedom House (2020 en 2022) ziet een grote verscheidenheid aan politieke partijen maar merkt op
dat intimidatie en pesterijen de werking van deze partijen kunnen beïnvloeden. Vooral de Srpska Lista
(de enige Servisch-Kosovaarse partij) wordt ervan beschuldigd rivaliserende partijen lastig te vallen
en een omgeving te creëren die de kiezers schrik aanjaagt om op andere partijen te stemmen. 16
Freedom House schrijft in 2021 ook dat corruptie en cliëntelisme de keuze van de kiezers in Kosovo

Clingendael Institute, 20/09/2020, p.1, url
Clingendael Institute, 20/09/2020, pp.2-3, url
10
Clingendael Institute, 20/09/2020, pp.2-3, url
11
Freedom House, 19/05/2021, url; Freedom House, 24/02/2022, url
12
Balkan Insight, 11/09/2012, url
13
Freedom House, 04/03/2020, url
14
Freedom House, 24/02/2022, url
15
USDoS, 30/03/2021, p.22, url
16
Freedom House, 24/02/2022, url; Freedom House, 04/03/2020, url
8
9
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vaak beïnvloeden (zie ook 1.1.). Machtige zakenlui beïnvloeden de politieke keuzes van hun
werknemers.17
In de voorbije twaalf jaar zijn in Kosovo vijf keer parlementsverkiezingen gehouden waardoor
waarnemers de politieke situatie instabiel noemen.18 Freedom House (2022) spreekt van een door
dysfuncties en instabiliteit gekenmerkt democratisch systeem.19 Anderzijds merkt TI in 2022 op dat
alle regeringswissels steeds vredevol zijn verlopen en dat Kosovo het enige land in de westelijke Balkan
is met een parlement dat - in de context van de coronapandemie - geen bijzondere machten aan de
regering heeft overgedragen.20 Ook de Bertelsmann Foundation (2022), een internationale instelling
die onderzoek verricht naar sociale evoluties in Europa en de Verenigde Staten (VS) met het oog op
een optimalisering van het ondernemersklimaat en van de trans-Atlantische samenwerking, schrijft
dat de gelijkheid van kansen bij de verkiezingen geen punt van discussie is.21
De relatie met Servië bepaalt al jarenlang de politieke omstandigheden in Kosovo. Op 19 april 2013
sluiten Kosovo en Servië een historisch akkoord over het normaliseren van hun betrekkingen, het
zogenaamde First Agreement of Principles Governing the Normalisation of Relations (of ook het
Brussels Agreement). Dit cruciale akkoord is er gekomen na maandenlange onderhandelingen onder
bemiddeling van de EU. Het akkoord voorziet onder meer vrije lokale verkiezingen in Noord-Kosovo
en de ontmanteling en integratie in het Kosovaarse systeem van de Servische parallelle politie- en
justitiestructuren in Noord-Kosovo. Kosovo en Servië beloven tevens dat ze elkaars toegang tot de EU
niet zullen verhinderen.22
Na het Brussels Agreement volgt eerst een algemene politieke impasse in Kosovo en komen de
gesprekken met Servië compleet tot stilstand. De dialoog tussen Servië en Kosovo verloopt sindsdien
enkel op een technisch niveau.23 Zo sluiten beide partijen nog belangrijke overeenkomsten over de
implementatie van het akkoord op het gebied van energie, telecommunicatie, geïntegreerd
grensbeheer en bewegingsvrijheid.24 De parallelle Servische politiestructuren in Noord-Kosovo worden
wel ontmanteld (zie ook 3.5.: Civilna Zastita).25 In 2015 komen ook nog overeenkomsten tot stand
over de oprichting van de Vereniging van Kosovaarse gemeenten met een Servische meerderheid,
over energie, over de Mitrovicë/Mitrovica-brug, over telecommunicatie (25 augustus 2015), over
voertuigverzekeringen (juni 2015) en over de rechterlijke macht (februari 2015).26
In de tweede helft van 2015 neemt de politieke polarisatie over het Brussels Agreement verder toe.
Vanwege onvrede over afspraken over de Servische gemeentes in Noord-Kosovo en over de
grensovereenkomst met Montenegro raken leden van de oppositie betrokken bij geweldsincidenten in
het parlement zelf.27 Op 9 januari 2016 komt het tot grootschalige antiregeringsprotesten in Pristina
met meer dan 10.000 deelnemers. De demonstranten eisen de opzegging van de akkoorden met
Servië. Demonstranten steken enkele overheidsinstellingen in brand en raken slaags met de
oproerpolitie. Er vallen verschillende gewonden. De leiders van de oppositiepartijen zeggen te zullen
blijven protesteren met een parlementsboycot tot de akkoorden met Servië worden ingetrokken.28

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Freedom House, 19/05/2021, url
BIRN, 12/2021, p.38, url
Freedom House, 24/02/2022, url
EWB, 27/01/2022, url
BTI, 23/02/2022, p.9, url
KAS, 04/2014, url
B92, 04/09/2014, url
UN, 04/12/2014, url
UN, 01/05/2014, url
EC, 10/11/2015, url
MO, 07/12/2015, url; Council of the European Union, 15/12/2015, url
BBC, 09/01/2016, url; Balkan Insight, 09/01/2016, url
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De situatie in het noorden van Kosovo zelf blijft in 2016 grotendeels rustig en de communicatie tussen
de burgemeesters in het noorden en de centrale instellingen verbetert. De werken aan de
Mitrovicabrug - een zeer symbolisch dossier - beginnen in de zomer van 2016. Het doel is de
heropening van de brug voor alle verkeer in januari 2017.29
De EC is in juni 2016 nog steeds bezorgd over de fundamentele obstructie van de parlementaire
werkzaamheden door verschillende politieke partijen.30 In juni 2016 keren de leden van de oppositie
terug naar het parlement en het einde van hun boycot wordt als een belangrijke stap gezien voor het
hervatten van een constructieve politieke dialoog.31 De dialoog tussen Servië en Kosovo onder
auspiciën van de EU gaat in 2016 verder en leidt onder meer tot de toekenning van een internationale
landtelefooncode (+383) aan Kosovo.32
In 2017 heeft Freedom House het over een bijwijlen gewelddadige politieke oppositie (met onder meer
een granaataanval in augustus van dat jaar op het parlement). De mensenrechtenorganisatie verwijst
opnieuw naar de binnelandse politieke polarisatie over een grensgeschil met Montenegro en ook over
de kwestie van de Servische gemeentes. De oppositie is van mening dat de kwestie van deze
gemeentes de soevereiniteit van het land in gevaar brengt.33
Het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport schrijft in 2017 dat de occasioneel gewelddadige
obstructie van het parlement niet alleen het vrije debat verhindert maar ook het tot stand komen van
nieuwe wetgeving.34
In mei 2017 valt de toenmalige regering-Mustafa onder meer over de kwestie van een autonome
vereniging van Servische gemeentes (zie ook 3.5). Op 11 juni 2017 vinden vervroegde
parlementsverkiezingen plaats. De EU Election Observation Mission stelt dat deze verkiezingen
competitief en vredevol verlopen zijn, maar ze uit ook haar bezorgheden over onder meer inaccurate
kiezerslijsten, een gebrekkig systeem voor Kosovaren in het buitenland en onnauwkeurige en
ondoorzichtige telprocedures.35
Op 9 september 2017 komt een nieuwe regering tot stand onder leiding van Ramusj Haradinaj van de
Democratic Party of Kosovo (PDK).
Op 22 oktober 2017 vinden lokale verkiezingen plaats. De EU Election Observation Mission stelt dat
deze verkiezingen in vergelijking met de lokale verkiezingen van 2013 beter zijn verlopen maar dat
reeds lang bestaande gebreken (registratie van kiezers, training en professionalisme van
stembureaus, systeem van stemmen voor Kosovaren in het buitenland, gebrek aan mechanismes om
tv-campagnes te reguleren) te weinig zijn aangepakt.36 In het Kosovo 2018 Report van de EC staat
enerzijds dat de verkiezingen van 2017 in de meeste plaatsen goed beheerd zijn en competitief waren
maar de EC uit anderzijds ook haar bezorgdheid over patronen van intimidatie in de Servische
gemeentes, vooral gericht tegen kandidaten die niet tot de Srpska Lista behoren.37
In 2018 maakt het USDoS-mensenrechtenrapport opnieuw gewag van onregelmatigheden in het
parlementaire proces. Leden van voormalige oppositiebeweging Lëvizja Vetëvendosje (VV)
verspreiden tijdens een debat over de grensafbakening met Montenegro traangas in het parlement.
Ze worden gearresteerd en vervolgens terug vrijgelaten.38 In het Kosovo 2018 Report van de EC staat

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

EC, 09/11/2016, url
EC, 09/11/2016, url
Prishtina Insight, 07/06/2016, url
Balkan Insight, 15/12/2016, url
Freedom House, 01/09/2017, url
USDoS, 03/03/2017, url
EU, 2017, url
EU, 2017, url
EC, 17/04/2018, url
USDoS, 13/03/2019, url
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dat de sterke polarisering een doeltreffend beleid ondermijnt en dat de regering te groot bemeten is
om een coherent beleid te voeren.39
In november 2018 heft Kosovo een invoertaks van 10 % op goederen uit Servië. Wanneer Servië
vervolgens het Kosovaarse lidmaatschap van Interpol (zie ook 2.2.) blokkeert wordt de invoertaks
verhoogd naar 100 %.40 In november 2018 nemen de burgemeesters van de vier steden met Servische
meerderheid in Noord-Kosovo ontslag als reactie op de invoertaks. Daarop vinden op 19 mei 2019
bijzondere gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit gebeurt in een kalme sfeer en de kandidaten van
de Srpska Lista behalen een overwinning van 90 %.41
In juli 2019 neemt premier Haradinaj ontslag nadat het Kosovo Specialist Chambers & Special
Prosecution Office (SPO) in Den Haag, een Kosovaarse rechtbank die in Nederland is gevestigd en die
onderzoek voert naar oorlogsmisdaden, hem als verdachte dagvaart (zie ook 2.3.1.). Op 19 juli 2019
verschijnt hij bij de aanklager maar weigert hij op diens vragen te antwoorden. Om een wettelijk
vacuüm te vermijden vragen de politieke partijen uit de oppositie een datum voor vervroegde
verkiezingen. Op 22 augustus 2019 wordt het parlement uiteindelijk ontbonden. 42 President Hashim
Thaci vaardigt vervroegde verkiezingen uit voor 6 oktober 2019.43
De EU-Election Observation Mission (2019) concludeert dat de verkiezingscampagne levendig en
competitief verlopen is, behalve in de Servische gemeentes waar er opnieuw sprake was van
intimidatie. De missie besluit eveneens dat het verkiezingsproces goed georganiseerd en ook
transparant verliep. Volgens de observatiemissie is de verkiezingsdag zelf ordelijk verlopen hoewel in
de nasleep ervan een aantal gerechtelijke beslissingen over klachten door kiezers controverse wekten.
Toch hebben alle politieke entiteiten hun vertrouwen in de uitslag uitgesproken.44 Ook Freedom House
(2020) schrijft over de verkiezingen dat ze - algemeen gesproken - transparant en eerlijk verlopen
zijn, maar merkt opnieuw op dat een aantal kiezerslijsten niet meer up to date waren.45
De uitslag van de verkiezingen van 6 oktober 2019 laat ongewoon lang op zich wachten maar
uiteindelijk blijkt dat de voormalige oppositiebeweging VV, met een programma tegen corruptie en
sociale ongelijkheid, en oppositiepartij Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) de meeste stemmen
hebben behaald (respectievelijk 25,5 % en 24,86 %). De voormalige regerende partij, Democratic
Party of Kosovo (PDK), eindigt op de derde plaats met 21,13 % van de stemmen.46
Grondwettelijk moeten een aantal ministerposten in de Kosovaarse regering naar leden van de
Servische minderheid gaan, maar de Vetëvendosje-partij verklaart na de verkiezingen dat ze in de
nieuwe regering geen Servische ministers zal opnemen van de Srpska Lista.47
De overwinning van Vetëvendosje in oktober 2019 betekent een grote verandering in het politieke
landschap omdat het de eerste keer is in het twintigjarige bestaan van het land dat de oude elite geen
deel meer zal uitmaken van de regering.48 Ook Freedom House beschouwt de overwinning in 2019
van Vetëvendosje als een belangrijke power shift, weg van de mainstream politieke partijen.49
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Op 2 februari 2020 sluiten de twee grootste partijen (Vetëvendosje en LDK) een regeerakkoord. Albin
Kurti van Vetëvendosje wordt premier. De coalitie beschikt over een kleine meerderheid dankzij een
aantal minderheidsgroeperingen.50 Op 31 maart 2020 kondigt toenmalig premier Kurti de annulatie
van de invoertaks op Servische goederen aan voor een periode van drie maanden op voorwaarde dat
Servië ermee ophoudt andere landen te overhalen om Kosovo niet langer te erkennen. 51
Reeds enkele weken later (25 maart 2020) valt de nieuwe regering over onenigheid in verband met
de aanpak van het COVID-19-virus.52
Op 28 mei 2020 beslist het Grondwettelijk Hof dat er geen nieuwe verkiezingen nodig zijn voor de
vorming van een nieuwe regering. Albin Kurti tekent hiertegen protest aan.53 Op 3 juni 2020 wordt
niettemin een nieuwe regering gevormd met Avdullah Hoti van de LDK als premier en met de steun
van de kleinere partijen Social Democratic Initiative (NISMA) en Alliance for the Future of Kosovo
(AAK).54
Op 7 juni 2020 bevestigt de nieuwe regering het schrappen van de invoertaksen op Servische
goederen.55
In verband met de politieke omstandigheden, verwijst het Kosovo* 2020 Report van de EC naar de
twee regeringswissels, de lange periodes met een overgangsregering en de aanhoudende politieke
crisis in volle COVID-19-pandemie. Tegelijk erkent de EC wel dat het parlement altijd is blijven
functioneren.56 Freedom House omschrijft 2020 als een jaar van hopeloosheid, ambiguïteit en
aanhoudende politieke en gezondheidscrises. Verder wijst de organisatie naar de constante
afwezigheid in 2020 van een wettelijk quorum in het parlement (een gevolg van het regelmatige
boycotten van het parlement door oppositiepartijen) waardoor de wetgevende agenda en de
controlefunctie van het parlement niet volledig geïmplementeerd zijn.57
Op 5 november 2020 treedt president Thaci af als president nadat de Kosovo Specialist Chambers and
Special Prosecution’s Office in Den Haag (zie 2.3.1.) hem in staat van beschuldiging stelt omwille van
zijn rol in de Kosovaarse oorlog. Ook de aanklacht tegen Kadri Veseli (voorzitter van de PDK) is
bevestigd. Op 5 november 2020 verklaren beiden dat ze zich naar Den Haag zullen begeven en zich
ter beschikking zullen stellen van de rechtbank. De politieke situatie in Kosovo wordt hierdoor nog
instabieler.58 Vjosa Osmani (Vetëvendosje) wordt vervangend president.59
In november 2020 vinden uitgestelde lokale verkiezingen in Noord-Kosovo en Podujeva plaats. De
Srpska Lista is opnieuw de grote winnaar in Noord-Mitrovica. In Podujeva wint de Vetëvendosje voor
het eerst in twintig jaar van de LDK.60
Op 21 december 2021 beslist het Grondwettelijk Hof dat de vorming van de Hoti-regering in juni 2020
ongrondwettelijk was omdat één parlementslid dat voor deze regering gestemd had voordien was
veroordeeld voor fraude. Hierop begint plaatsvervangend president Osmani raadplegingen met de
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verschillende politieke partijen om een datum te bepalen voor nieuwe parlementsverkiezingen. 61 De
keuze valt op 14 februari 2021.62
Hoewel Vetëvendosje-leider Albin Kurti zelf niet mag deelnemen aan de nieuwe verkiezingen omdat
ook hij minder dan drie jaar geleden een veroordeling opliep (namelijk voor het traangasincident in
het parlement van 2018),63 wint Vetëvendosje de verkiezingen op overtuigende wijze door 48,16 %
van de stemmen te behalen. Kurti stelt dat de verkiezingen een referendum waren over wat hij state
capture of het kapen van de staat noemt (zie 1.1.).64
Volgens het Kosovo* 2021 Report van de EC zijn de vervroegde verkiezingen goed beheerd,
transparant en competitief geweest. Toch blijven een aantal zwakheden overeind, zoals de dominantie
van Srpska Lista in de Servische gemeentes en de afhandeling van klachten. De EC besluit daarom
dat een versterking van de kieswetgeving nodig is.65
Op 22 maart 2021 wordt Kurti de premier van de nieuwe regering. Zijn partij Vetëvendosje heeft geen
steun nodig van de Srpska Lista of van een Albanese partij maar krijgt de steun van drie niet-Albanese
parlementsleden.66 De speciale gezant van de Verenigde Naties (VN) schrijft in zijn jaarlijkse United
Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)-rapport dat de nieuwe regering een
verhoogde vertegenwoordiging van minderheidsgemeenschappen weerspiegelt, met ministers uit de
gemeenschappen van de Kosovaars Bosniakken, Egyptenaren, Serviërs en Turken.67
Op 4 april 2021 verkiest het parlement de Vetëvendosje-reformiste Vjosa Osmani tot president van
Kosovo.68 De Democratic Party of Kosovo, Alliance for the Future of Kosovo en de Srpska Lista
boycotten Osmani’s verkiezing. Het nodige quorum voor haar verkiezing wordt enkel bereikt doordat
een paar individuele parlementsleden de boycot van hun partij doorbreken.69
Enkele maanden na de installering van de nieuwe Vetëvendosje-regering ondergaat de politieke scène
in Kosovo drastische wijzigingen. Volgens Balkan Insight (2021) weerspiegelen deze wijzigingen de
wijdverspreide honger naar verandering bij de bevolking en ook het geloof dat de nieuwe politieke
klasse de laatste hoop is van het land.70 In 2022 besluit Freedom House dat oppositiepartijen een
redelijke kans hebben om de macht van “de oude garde” te grijpen via verkiezingen. 71
Premier Kurti verklaart na zijn aantreden nogmaals de (in zijn ogen) vergissingen in verband met de
border deal met Montenegro te willen corrigeren. Maar Montenegro stelt dat hier geen sprake van kan
zijn.72
In de maanden juni en juli 2021 knopen Kurti en de Servische president Vucic opnieuw gesprekken
aan in een poging om de betrekkingen tussen beide landen te normaliseren. Vervolgens is de dialoog
opnieuw gestaakt.73
Op 17 oktober en 14 november 2021 vinden in Kosovo lokale verkiezingen plaats. Vetëvendosje slaagt
er niet in haar overwinning in de parlementsverkiezingen van februari 2021 te bevestigen. In de
meeste gemeentes behouden de nationale oppositiepartijen PDK en de LDK hun bastions. Ook in de
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hoofdstad Pristina slaagt Vetëvendosje er niet in om te winnen. Përparim Rama van de LDK wordt er
burgemeester.74
In het Kosovo* 2021 Report van de EC is sprake van een gepolariseerde politieke atmosfeer. Het
parlementaire toezicht op de uitvoerende macht en de instellingen blijft eerder zwak.75
Eind 2021 beslist de Kosovaarse regering de energievoorzieningen voor burgers en bedrijven dagelijks
te beperken (power cuts) voor een periode van 60 dagen. Volgens de minister van economie is dit een
gevolg van de blokkering van de energielijn door Servië. De beslissing leidt tot burgerprotesten.76
In februari 2022 wordt aangekondigd dat de douaneprocedures aan de grens tussen Kosovo en Servië
vereenvoudigd worden, een beslissing die door de lokale bedrijfswereld wordt verwelkomd.77

1.3. Strijd tegen corruptie
De belangrijkste instelling tegen corruptie is de Anti-Corruption Agency. Het Kosovo* 2020 Report van
de EC schrijft dat het agentschap sinds haar oprichting al meer dan 1.000 zaken heeft doorgestuurd
naar het parket om deze te laten vervolgen. Veel van deze rapporten hebben, volgens de EC, wel te
lijden onder een slechte kwaliteit. Toch komt het in sommige gevallen tot een aanklacht. 78 Andere
instellingen in de strijd tegen corruptie die dit rapport noemt, zijn de National Coordinator for
Combating Economic Crimes en het Police Directorate for the Investigation of Economic Crimes and
Corruption. Deze laatste instelling beschikte tot 2020 (zie infra) ook over anticorruptie-eenheden in
politiekantoren en –hoofdkwartieren.79
Volgens de EC-rapporten (2018, 2019, 2020, 2021) blijft corruptie “wijdverspreid en een zaak van
ernstige bezorgdheid”. Volgens de EC is er al jaren lang sprake van slechts “een vroeg stadium” of
een “zekere graad van voorbereiding” in de strijd tegen corruptie.80
Volgens de jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapporten (2019, 2020, 2021) blijft corruptie een van de
belangrijkste mensenrechtenproblemen in Kosovo. Volgens deze bron is er soms ook sprake van
straffeloosheid voor corrupte beleidsmakers, mede door een gebrek aan controle door het gerecht en
algemene zwakheden van de rechtsstaat.81
Op de Transparency International Corruption Perception Index zakt Kosovo tussen 2018 en 2020
steeds verder weg.82
Ook de Bertelsmann Foundation (2020) onderstreept de wijde verspreiding van het fenomeen van
corruptie. Volgens deze organisatie beschikt Kosovo over instellingen, wettelijke mechanismes, een
wettelijk kader en diverse anticorruptie-initiatieven maar zijn deze onderbemand, onvoldoende
geïmplementeerd en gebrekkig en is er een zwakke coördinatie. Dit leidt tot een algemene perceptie
bij de mensen dat beleidsmakers en ambtenaren straffeloos kunnen handelen. De Bertelsmann
Foundation stelt dat corruptie al van in het begin de ontwikkeling van Kosovo als onafhankelijke staat
bemoeilijkt heeft.83
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Freedom House (2020) beschouwt corruptie als een blijvend ernstig probleem en noemt het bestaande
institutionele kader om ertegen te strijden zwak. De bevoegde instellingen hebben het moeilijk om
hun inspanningen te coördineren, er zijn weinig veroordelingen en politici die in verband zijn gebracht
met corruptie blijven actief in de politiek.84 De ngo stelt dat corruptie in Kosovo de norm is geworden.
Ze verwijst hierbij naar problemen met de implementering van bestaande wetgeving en van de
regelmatig vernieuwde strategieën van de Anti-Corruption Agency.85 Freedom House herhaalt ook in
2021 nog eens dat de instellingen van Kosovo er niet in slagen om de voorhanden zijnde wetgeving
tegen de wijdverspreide corruptie te implementeren. Volgens deze bron is de regeerperiode van Kurti
in 2020 te kort geweest om een aantal initiatieven in de strijd tegen corruptie en politieke beïnvloeding
te institutionaliseren.86
Volgens de Kosovaarse overheid zelf (geciteerd door Independent Balkan News Agency (IBNA) in
2019) situeert het probleem zich vooral op het niveau van de highlevelcorruptie. Magistraten en
rechtbanken blijven low level corruptiezaken behandelen maar slagen er niet in om highprofilecorruptie
aan te pakken.87 Ook Freedom House (2021) geeft aan dat vooral de strijd tegen highlevelcorruptie
faalt en brengt het fenomeen expliciet in verband met state capture (het kapen van de staat) wat
omschreven wordt als een prominent probleem dat vaak een gevolg is van cliëntelisme (zie 1.1).88
Ook in het Kosovo* 2021 Report stelt de EC dat er nog steeds een robuust antwoord nodig is van het
gerecht op highprofilecorruptie.89 In een case study over corruptie en georganiseerde misdaad in
Kosovo (2021) door een aantal burgermaatschappijorganisaties klaagt het hoofd van het AntiCorruption Agency erover dat het gerecht nalaat om tot eindveroordelingen te komen van corrupte
beleidsverantwoordelijken. Dit is, ook volgens hem, vooral het geval bij highlevelcorruptie. Ook laat
het gerecht, volgens dit rapport, na om goederen en bezittingen in beslag te nemen die onwettig door
corruptie en criminaliteit zijn verkregen. Vooral het aantal gerechtelijke verbeurdverklaringen is te
laag. De mislukking van de strijd tegen corruptie en het gebrek aan politieke wil om er iets aan te
doen creëert zo een omgeving voor georganiseerde misdaad (zie 1.2.4).90
Toch zijn er in 2020 sporadisch ook berichten over highprofile-aanklachten en veroordelingen, onder
meer in een zaak tegen de voormalige burgemeester van Lipjan en in een zaak rond de privatisering
van de Kosovo Energy Corporation waarin voormalige ministers en volksvertegenwoordigers genoemd
worden.91 In juni 2021 wordt Haki Rugova, burgemeester van Istog/Istok, in een corruptiezaak tot
één jaar celstraf veroordeeld.92
Op 19 oktober 2020 maakt premier Hoti tijdens zijn korte regeerperiode (zie 1.2.) abrupt een einde
aan de werking van de Anti-Corruption Task Force binnen de politie (zie 2.2.1.). Dit was niet
gecoördineerd met de taskforce zelf, met de Special Prosecution Republik Kosovo (SPRK) of met het
Grondwettelijk Hof. Het ministerie van Justitie en de internationale missies in Kosovo bekritiseren de
beslissing publiekelijk. Volgens Freedom House had de Special Anti-Corruption Task Force tien jaar
ervaring met het onderzoeken van highlevelcorruptiezaken en had ze in 2019 ook Hoti zelf
ondervraagd.93 Ook volgens de media (geciteerd in het USDoS-mensenrechtenrapport van 2021) heeft
het ontbinden van de taskforce te maken met de onderzoeken tegen bepaalde highprofilepolitici. Ook
de Kosovo Law Institute (geciteerd in het USDoS mensenrechtenrapport van 2021) spreekt over
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politieke vergeldingen in opdracht van toenmalig premier Hoti.94 De EC stelt expliciet dat de ontbinding
van de Anti-Corruption Taskforce binnen de politie vragen oproept over de wil van Kosovo om iets te
doen aan de strijd tegen corruptie (en georganiseerde misdaad).95
In het Kosovo* 2021 Report van de EC staat opnieuw dat Kosovo “een zekere graad van voorbereiding”
heeft behaald in de strijd tegen corruptie. Het aantal door de Anti-Corruption Agency behandelde
zaken is verder gestegen. Er zijn 300 zaken overgemaakt aan het parket, waarvan politie en parket
er uiteindelijk 100 hebben onderzocht.96 Andere essentiële instellingen (zoals de Special Prosecution
Office en de Financial Crime Department) zijn er intussen in geslaagd om hun personeelsaantal te
verhogen. De Special Prosecution Office (SPO) is versterkt door het operationeel maken van de
afdeling Corruption and Financial Criminality.97
Het jaarlijkse mensenrechtenrapport van USDoS (2021) noemt eveneens het Anti-Corruption Agency
en ook het National Audits Office als de instellingen die de verantwoordelijkheid delen in de strijd
tegen corruptie. Dit rapport vermeldt eveneens aanklachten maar stelt dat er uiteindelijk slechts
weinig zaken onderzocht worden en met een veroordeling worden afgesloten. Ngo’s en internationale
organisaties wijzen hierbij op de talloze tekorten bij het gerecht. Ook wijst USDoS erop dat
eindveroordelingen licht zijn of naderhand herzien worden. In sommige highprofilezaken heeft het
Hooggerechtshof geoordeeld dat lagere rechtbanken inbreuken tegen de Strafwet hebben begaan ten
gunste van de beschuldigden.98
In 2021, het jaar waarin Albin Kurti de verkiezingen overtuigend heeft gewonnen, is het land
zeventien plaatsen (“een opmerkeliike vooruitgang”) gestegen op de Corruption Perceptions Index van
TI. De organisatie stelt dat Kosovo, hoewel het nog relatief laag staat op de lijst, intussen een oprechte
wil heeft getoond om corruptie te bestrijden door potentiële corrupte leiders te onderzoeken en door
een versterkingsstrategie in verband met de rechtstaat uit te werken.99
Volgens een analist, geciteerd in European Western Balkans (EWB), situeert het probleem van
corruptie zich vooral in de context van openbare aanbestedingen. Hij bevestigt dat de huidige regering
van de aanpak van corruptie een prioriteit heeft gemaakt en verwijst hierbij naar het
anticorruptieprogramma waarbij de veiligheidsdiensten grondig doorgelicht worden als onderdeel van
de versterking van de rechtsstaat.100
Freedom House (2022) verwijst eveneens naar de nieuwe vetting-mechanismes en ook naar een
wetsontwerp van de nieuwe regering dat de confiscatie van onverklaarbare bezittingen mogelijk
maakt.101

1.4. Strijd tegen de georganiseerde misdaad
Een case study over corruptie en georganiseerde misdaad in Kosovo (2021) door een aantal
burgermaatschappijorganisaties stelt dat een onvolledige democratische omslag in de Balkanlanden
geleid heeft tot autoritaire regimes. Hierdoor is het gerecht in deze landen zwak waardoor er een
cultuur van straffeloosheid voor corruptie en georganiseerde misdaad is ontstaan.102 De landen uit de
westelijke Balkan lopen volgens dit rapport 20 à 30 % van hun jaarlijkse inkomsten mis als gevolg
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van georganiseerde misdaad.103 Vooral Noord-Kosovo wordt in het rapport als de hotspot van criminele
activiteit gezien. De Kosovaarse begroting verliest wekelijks 1,5 miljoen euro als gevolg van de
criminele activiteiten in het Noorden.104 Volgens de EC stelt de situatie in Noord-Kosovo de
veiligheidsdiensten (zie 2.2.) dan ook voor uitdagingen.105
Ook TI stelt in een rapport (2021) over het kapen van de staat (state capture) dat de gebrekkige
implementering van anticorruptiewetgeving, –instellingen en –strategieën in de westelijke
Balkanlanden geleid heeft tot wat de organisatie georganiseerde corruptie noemt: een symbiose van
georganiseerde misdaad, criminele methodes en highlevelcorruptie die een frauduleus ecosysteem
creëert dat hen die toegang hebben tot de macht verrijkt en beschermt.106
Volgens Freedom House (2020) hebben belangrijke politieke figuren, waaronder toenmalig president
Thaci en ook voormalig premier Haradinaj, banden met de georganiseerde misdaad.107
Het Nations in Transit Report van Freedom House (2020) schrijft dat de Kosovo Judicial Council (KJC)
nieuwe gerechtelijke instanties (een Special Department in het Basic Court en een Court of Appeals in
Pristina) heeft opgericht met als enige focus de aanpak van de georganiseerde misdaad over het hele
grondgebied, wat de inspanningen van het land verhoogt om de rechtstaat en de gerechtelijke
onafhankelijkheid te blijven garanderen alsook de strijd tegen het kapen van de staat. Bovendien wijst
dit rapport erop dat de Serious Crimes Department van het Basic Court in Pristina 946.821 euro heeft
geconfisqueerd in 2019, wat Freedom House, gezien de zwakke staat van dienst op het gebied van
confiscatie van illegale activa, beschouwt als een van de moedigste gerechtelijke beslissingen ooit in
Kosovo.108
De EC verwijst in 2020, wat de strijd tegen de georganiseerde misdaad betreft, naar het SPO en de
twee nieuwe speciale departementen van het gerecht.109 Dit rapport verwijst eveneens naar een aantal
wijzigingen in de strafwetgeving die de strijd tegen georganiseerde misdaad ondersteunen. Zo is onder
meer de Law on Extended Powers of Confiscation sinds januari 2019 in lijn gebracht met het EUacquis.110
De speciale gezant van de VN vermeldt in zijn jaarlijkse UNMIK-rapport (2020) een aantal
onderzoeken, aanklachten en veroordelingen in highprofilezaken rond corruptie en georganiseerde
misdaad. Het gaat niet alleen over de zaak rond de privatisering van de Kosovo Energy Corporation
(zie 1.3.) maar ook over politieagenten (smokkel, illegale wapenverkoop). Maar ook dit rapport ziet
slechts trage vooruitgang in de aanpak van corruptie en georganiseerde misdaad, met lichte
bestraffingen in highlevelzaken.”111
Volgens de Belgrade Centre for Security Policy and Kosovar Security Studies (2021) wordt de
slagkracht en de capaciteit van Kosovo in de strijd tegen georganiseerde misdaad al jarenlang ernstig
gehinderd doordat het land geen lid is van Europol. Zowel Servië als Rusland voeren hiertegen immers
een agressieve lobbying. Niettemin is Kosovo erin geslaagd om in 2020 een aantal
samenwerkingsverbanden met Europol af te sluiten wat geleid heeft tot positieve ontwikkelingen.112
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In september 2020 worden minstens tien politieagenten gearresteerd in een zaak rond illegale
casino’s.113
In het Kosovo* 2021 report van de EC staat dat Kosovo (een weliswaar beperkte) vooruitgang heeft
geboekt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, met extra personeel en ook gespecialiseerde
trainingen bij de SPO. Ook wijst de EC op het belang van de werkovereenkomst tussen de Kosovaarse
politie en Europol (sinds juli 2020). Er is ook sprake van een positieve en groeiende trend van KPoperaties tegen de georganiseerde misdaad, met een aantal arrestaties en confiscaties tot gevolg.114
De speciale gezant van de VN schrijft in zijn jaarlijkse UNMIK-rapport (2021) dat de Kosovaarse
instellingen hun inspanningen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en corruptie
geïntensifieerd hebben. Er is sprake van grootschalige operaties en tientallen arrestaties in criminele
milieus. Er zijn ook een aantal highprofilepolitici (onder meer een voormalig minister, de
burgemeesters van Istog/Istok, Kllokot/Klokot en Malishevë/Malisevo) aangeklaagd en veroordeeld.115

1.5. Toetredingsproces tot de EU
Kosovo is een potentiële kandidaat-lidstaat van de EU. De EC beslist in april 2013 dat Kosovo voldoet
aan alle kortetermijnprioriteiten zoals die zijn vastgesteld in het haalbaarheidsonderzoek van 2012 op
het gebied van de aanwezigheid van een rechtstaat, democratie en het respecteren van de
mensenrechten en de rechten van de minderheden. Op 28 oktober 2013 starten de EU en Kosovo
onderhandelingen over een Stabilisatie- en Associatieovereenkomst (SAO).116
In mei 2014 zijn de onderhandelingen afgerond en op 25 juli 2014 volgt de parafering van de
overeenkomst.117 De EC ziet dit als een mijlpaal in Kosovo’s integratie in de EU. Cruciale elementen in
het integratieproces van Kosovo tot de EU zijn: de goede samenwerking met de European Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX) (zie 2.1.2.), het vervullen van een met voorwaarden omkleed actieplan
richting visumliberalisatie, de normalisatie van betrekkingen met Servië (zie 1.2.), de versterking van
de rol van het parlement, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht (zie 2.3.), de strijd tegen
georganiseerde misdaad en corruptie (zie 1.4. en 1.5.), de aanpak van de hoge werkloosheid en de
hervorming en de kwaliteit van het openbaar bestuur.118
Op 27 oktober 2015 ondertekenen de hoge vertegenwoordiger en de Kosovaarse autoriteiten een
nieuwe SAO. De EU zal via het stabilisatie- en associatieproces steun blijven verlenen aan de
vooruitgang van Kosovo op zijn Europese traject.119
De EC constateert in 2016 dat Kosovo in 2015 diverse besluiten genomen heeft die uiteindelijk moeten
leiden tot de oprichting van een speciale rechtbank buiten Kosovo voor ernstige misdrijven gepleegd
in de context van het Kosovo-conflict (zie 2.3.2.). Ook is vooruitgang geboekt in de dialoog met
Servië.120
In 2018 publiceert de EC een zogenoemd Credible enlargement perspective for an enhanced EU
engagement with the Western Balkans dat het belang van de implementering van de SAO en van een
definitieve normalisering van de betrekkingen met Servië nog een keer onderlijnt.121 Op zondag 24 juni
2018 vindt in de kantoren van de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de EU,

113
114
115
116
117
118
119
120
121

BBC News, 19/09/2020, url
EC, 19/10/2021, pp.5, 25, url
UNMIK, 08/10/2021, p.9, url
EC, 28/10/2013, url
Republic of Kosovo, 25/07/2014, url
Ministerie van Buitenlandse Zaken (Nederland), 31/10/2014, url
Council of the European Union, 02/10/2015, url
EC, 10/11/2015, url; EC, 09/12/2016, url
EC, 06/02/2018, pp.7-8, url

Pagina 17 van 65

KOSOVO, Algemene Situatie
2 mei 2022 (update)

Federica Mogherini, een ontmoeting op hoog niveau plaats tussen de presidenten van Kosovo en
Servië. Bedoeling is om de dialoog nieuw leven in te blazen. 122 In augustus 2018 bespreken de
presidenten Thaci en Vucic in Brussel achter gesloten deuren het idee van een aanpassing van de
grenzen tussen beide landen waarbij grondgebied zou worden uitgewisseld. De VS steunen het idee,
dat echter ook op weerstand botst.123
In 2019 schrijft de EC dat de European Reform Agenda nog steeds een nuttig instrument blijft bij het
doorvoeren van de vereiste hervormingen in het kader van de SAO. De EC uit wel haar bezorgdheid
over het opleggen destijds (zie 1.2.) van een invoertaks op goederen uit Servië en Bosnië en
Herzegovina tegen de geest van internationale afspraken in. De EC stelt ook vast dat Kosovo actiever
is geworden op het vlak van EU-wetgeving en substantiële vooruitgang heeft gemaakt met bepaalde
essentiële hervormingen in verband met de EU (bij voorbeeld bij de verbetering van het wettelijk
kader op het gebied van de rechtstaat). Toch heeft het rapport ook aandacht voor zwakheden en
beslissingen die niet in lijn zijn met aangekondigde hervormingen.124 Voor het Europese Parlement
(EP) (2019) blijft Kosovo onverminderd potentieel kandidaat voor lidmaatschap van de EU. Het
herhaalt eind 2019 dat een wettelijk bindend akkoord over een normalisering van Kosovo’s relatie met
Servië cruciaal blijft.125
De nieuwe regering Hoti heeft het ministerie voor Europese Integratie en de EU-coördinatiefuncties
ondergebracht bij het kabinet van de premier.126
Tijdens zijn tweede ambtstermijn als premier van Kosovo heeft Albin Kurti herhaald dat Kosovo geen
gemeenschappen kan vormen op basis van etnische gronden. Hierdoor is een gemeenschap van
Servische gemeentes (vooropgesteld door de EU en de VS) (zie 1.2. en 3.5) voor Kurti niet mogelijk.127
De dialoog tussen Servië en Kosovo heeft sinds het aantreden van Kurti in 2021 dan ook weinig
vooruitgang geboekt, ondanks twee topontmoetingen tussen Vucic en Kurti in Brussel. 128
Kosovo is er ook nog niet in geslaagd om van de EU een visumliberalisering te verkrijgen.129 In 2021
heeft de EU een aantal zogenoemde (niet ondertekende en niet gedateerde) non-papers gepubliceerd
die nieuwe oplossingen voor de vastgelopen dialoog formuleren met de bedoeling ze bij de
verschillende betrokken partijen in de Balkan te testen. Hierin is sprake van nieuwe grenzen voor
Albanië, Kroatië en Servië. Ook is er sprake van een autonoom district in Noord-Kosovo.130
In het Kosovo* 2021 Report van de EC is sprake van de lancering van een tweede fase van de European
Reform Agenda (ERA) om Kosovo verder te begeleiden bij de implementering van de hervormingen in
de context van de SAO. Ook is de EC van oordeel dat Kosovo aan alle voorwaarden heeft voldaan
inzake visumliberalisering. Volgens de EC ligt de bal hiervoor nu in het kamp van de Europese Raad.131
Bij de voorstelling van dit rapport heeft de EC opnieuw verklaard dat een normalisering van de
betrekkingen tussen Kosovo en Servië essentieel is.132
Eind 2021 roepen een aantal Kosovaarse en Servische burgermaatschappijorganisaties in een
gezamenlijk schrijven hun overheden op om meer werk te maken van de verbetering van de onderlinge
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relatie tussen beide landen omdat ze zich ernstige zorgen maken over de verslechterde situatie op het
terrein.133
In december 2021 hebben meer dan 56.000 Kosovaren een visum voor Duitsland gevraagd.134
Begin 2022 stelt het European Court of Auditors in een rapport geciteerd door EWB dat de 700 miljoen
euro die de EU in de voorbije jaren in de landen van de westelijke Balkan heeft gepompt om problemen
omtrent de rechtstaat (zie 2) aan te pakken, weinig effect hebben gehad als gevolg van een gebrek
aan politieke wil.135
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2. Rechtstoestand/rechtsbescherming
2.1. Wetgeving in verband met bescherming en toepassing in de praktijk
Zowel de mensenrechten als de fundamentele vrijheden zijn via artikel 21 stevig verankerd in de
Kosovaarse Grondwet. Ze vormen de basis van het wettelijk raamwerk van de Republiek Kosovo.136
Ook andere grondrechten zijn in de Kosovaarse Grondwet verankerd. Het gaat hierbij met name over
de vrijheid van meningsuiting alsook over de vrijheid van geweten en religie (inclusief de beperking
ervan in geval van gewelddadige en vijandige provocaties op raciale, nationale, etnische of religieuze
gronden).137 Verder voorziet de Grondwet ook nog in de vrijheid van vredevol samenkomen en
verenigen, de vrijheid van binnenlandse verplaatsingen, buitenlandse reizen, emigratie en
repatriëring.138
Kosovo is geen lid van de VN en ook niet van de Raad van Europa (RvE). Hierdoor kan het ook geen
partij zijn bij multilaterale verdragen (inzake mensenrechten). Kosovo is dus geen partij bij het
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).
Inwoners van Kosovo (inclusief mensenrechtenactivisten) hebben evenmin toegang tot het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te Straatsburg.139
Toch gelden volgens artikel 22 van de Grondwet de volgende internationale mensenrechtenverdragen
wel degelijk ook rechtstreeks in Kosovo en hebben ze voorrang op andere voorzieningen van de wet
of van openbare instellingen: de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens; het Europees
verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM); het
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, inclusief de aanvullende protocollen
(BUPO-verdrag); het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden; het
Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie; het Verdrag
inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW); het Verdrag inzake de
rechten van het kind; het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing (Antifolterverdrag).140 Kosovo heeft ook de Verklaring van Poznan
(Declaration of Western Balkans Partners on Roma Integration within the EU Enlargement Process)
onderschreven.141
Het Kosovo* Report van de EC (2019, 2020, 2021) bevestigt dat internationale
mensenrechteninstrumenten een integraal deel uitmaken van het wettelijk raamwerk in Kosovo en
dat het land doorlopend zijn wetgeving in lijn brengt met deze instrumenten. 142
Volgens het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2021) heeft de overheid de bovenstaande
rechten (algemeen gesproken) steevast gerespecteerd.143 Deze bron stelt dat er al jarenlang geen
berichten zijn van verdwijningen, ontvoeringen of kidnappings om politieke redenen. Er zijn ook geen
berichten over politieke gevangenen of gedetineerden, noch over willekeurige of onwettige moorden.
Willekeurige arrestaties en detenties zijn grondwettelijk verboden en ook dit verbod wordt nageleefd
door de overheid, EULEX (zie 2.1.2.) en de Kosovo Force (KFOR) (zie 2.1.3.).144
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De EC geeft in haar jaarlijkse rapporten aan dat er, wat het implementeren en afdwingen van de
mensenrechten betreft, nog uitdagingen zijn. Het rapport van 2019 vraagt bijvoorbeeld een sterker
politiek leiderschap om de interministeriële coördinatiegroep voor de mensenrechten bijeen te
roepen145; het rapport van 2020 stelt dat een tekort aan financiële middelen, een beperkte
prioriteitenstelling door de politiek en een gebrekkige coördinatie de implementering van de wetgeving
sterk ondermijnt. In 2021 stelt de EC dat er nog inspanningen nodig zijn op het gebied van de rechten
van de minderheden (3.1 en 3.3.) en de bescherming van de vrijheid van meningsuiting (zie ook
3.4).146 De EC wijst er in 2020 anderzijds wel op dat Kosovo met de aanname van de Wet op de
kinderbescherming tegemoet is gekomen aan haar aanbevelingen van 2019.147
Het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport maakt melding van ongeoorloofde restricties en
intimidaties op de pers (onder meer geweld op journalisten) door beleidsmensen, politici, zakenlui en
religieuze groepen (zie ook 3.4.) Ook worden corruptie en straffeloosheid (zie 1.3) en aanvallen op
etnische en gemarginaliseerde gemeenschappen (zie 3.1.) als belangrijke mensenrechtenproblemen
vermeld.148 Verder meldt deze bron nog dat de overheid stappen heeft gezet om
mensenrechtenschendingen door ambtenaren te identificeren, te onderzoeken en te vervolgen (zie
2.5.4. en 2.6.).149
Wat betreft de bescherming van vluchtelingen is het non-refoulement-beginsel opgenomen in artikel 7
van de Kosovaarse asielwet. Dit artikel wordt algemeen gesproken ook nageleefd, hoewel in maart
2018 zes Turken met verblijfsvergunning in Kosovo opgepakt zijn en vervolgens effectief uitgeleverd
aan Turkije. De zes worden ervan verdacht banden te hebben met de Gülenbeweging. 150
Volgens de ngo Civil Rights Defenders (2019) is er in Kosovo een wettelijke basis voor de grondrechten
maar is het raamwerk niet aangepast aan de specifieke noden van mensenrechtenactivisten op het
terrein (zie ook 3.4.).151 Deze organisatie meldt dat mensenrechtenactivisten zich niet gesteund of
beschermd voelen door de autoriteiten. Bovendien vertrouwen ze ook de instellingen van de
rechtsstaat niet blindelings als gevolg van de corruptie en de politieke druk die bij deze instellingen
voorkomt.152
Artikel 24 van de Kosovaarse Grondwet voorziet bescherming tegen alle vormen van discriminatie.153
Wat betreft de bescherming tegen discriminatie waren de EC en het EP meteen uitermate positief over
de aanname in mei 2015 van de antidiscriminatiewet.154 Volgens de EC werd er in 2017 nog meer
nieuwe wetgeving omtrent discriminatie aangenomen. Hierbij gaat de aandacht uit naar discriminatie
op het niveau van de gemeentes. Deze regelgeving definieert de plichten en verantwoordelijkheden
van overheidspersoneel (op centraal én gemeentelijk niveau) en definieert hun coördinatie,
rapportering en samenwerking met andere institutionele mechanismes voor de bescherming tegen
discriminatie.155
Het rapport van de ngo Civil Rights Defenders (2019) bevestigt dat de Wet op de bescherming tegen
discriminatie belangrijk is voor de specifieke groep van de mensenrechtenactivisten. Deze wet voorziet
voor hen immers in een kader om leden van alle minderheidsgroepen te beschermen telkens wanneer
een overheidsinstelling, natuurlijke of wettelijke persoon, openbare of privéorganisatie de rechten

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

EC, 29/05/2019, p.24, url
EC, 19/10/2021, p.5, url
EC, 06/10/2020, p.6, url
USDoS, 30/03/2021, pp.14-15, url; USDoS, 30/03/2021, url
USDoS, 30/03/2021, p.2, url
Balkan Insight, 20/04/2018, url; Prishtina Insight, 13/09/2019, url
Civil Rights Defenders, 12/2019, p.44, url
Civil Rights Defenders, 12/2019, p.43, url
Republic of Kosovo, 15/06/2008, url
EC, 10/11/2015, url; EWB, 06/02/2016, url
EC, 17/04/2018, p.24, url

Pagina 21 van 65

KOSOVO, Algemene Situatie
2 mei 2022 (update)

schendt, schond of kan schenden van om het even welke persoon, in om het even welke
omstandigheid. Volgens de ngo voorziet de wet in een wijd en concreet bereik voor de bescherming
tegen discriminatie in Kosovo.156
De EC stelt in 2019 dat de antidiscriminatiewetgeving over het algemeen in lijn is met de Europese en
internationale standaarden maar dat de implementering ervan nog beperkt is (zie ook 3.1. en 3.3.).
Instellingen en slachtoffers hebben het, volgens deze bron, soms moeilijk om situaties te identificeren
waarin ze een beroep kunnen doen op de wettelijke voorzieningen. Weinig gevallen komen effectief
voor de rechtbank waardoor er ook weinig jurisprudentie is. Er is ten slotte ook nog een gebrek aan
data over haatmisdrijven.157
De speciale gezant van de VN schrijft in zijn jaarlijkse UNMIK-rapport (2021) dat de regering intussen
twee verschillende kaders opgesteld heeft voor de monitoring van de Wet op de bescherming tegen
discriminatie én ook van de aanbevelingen van de ombudspersoon (zie 2.5.2) in verband met de
verbetering van de mensenrechten.158 Ook staat in dit rapport geschreven dat UNMIK alvast een
pilootinitiatief heeft gelanceerd om het aanzetten tot haat en haattaal op sociale en online media te
monitoren (in lijn met het United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech en het Rabat
Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes
incitement to discrimination, hostility or violence Action).159
De Bertelsmann Foundation schrijft in 2022 dat gevallen van huiselijk geweld (zie 3.2.), discriminatie
en haatmisdrijven tegen etnische minderheden (zie 3.1.) “gemeenzaam” zijn, maar slechts zelden
worden vervolgd. Etnische minderheden (zie 3.1.) klagen over de partijdigheid van het gerecht
wanneer ze misdrijven tegen hun gemeenschappen moeten beoordelen. De burgermaatschappij (zie
2.4.6.) is nog te zwak om hiertegen weerwerk te bieden.160
Deze COI Focus analyseert hieronder enerzijds een aantal specifieke aspecten van de ontwikkeling
van de rechtstaat (stand van zaken bij de veiligheidsdiensten (2.2.), het gerecht (2.3), de juridische
bijstand (2.4.2.), systeem van daadwerkelijk rechtsmiddelen (2.4) en ook nog enkele specifieke
situaties (van Roma, LGBTI, slachtoffers van huiselijk geweld, van journalisten en activisten (zie 3)).

2.2. Veiligheidsdiensten
De structuur van de binnenlandse veiligheidsdiensten bestaat uit drie componenten: de Kosovo Police
(KP), de internationale politietroepen (EULEX) en de KFOR-troepen. Deze drie veiligheidsdiensten
bieden bescherming volgens het principe van first responders (KP), second responders (EULEX) en
third responders (KFOR).161

2.2.1. KP
De politie van Kosovo (KP) staat onder toezicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.162 De KP
heeft de verplichting om alle klachten van burgers te onderzoeken. Volgens een EASO-rapport (2016)
heeft de multi-etnische samenstelling van de KP, die de samenstelling van de bevolking weerspiegelt,
geleid tot een groeiend vertrouwen van de bevolking in het werk van de politie. Volgens deze bron
kan elke burger van Kosovo zich indien nodig in vertrouwen wenden tot de Kosovaarse politie. Ook
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etnische minderheden zoals de Roma, Ashkali en Egyptenaren (RAE), de Bosniakken en de Gorani
kunnen in geval van moeilijkheden zonder problemen klacht neerleggen bij de politie.163 In het
jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2021) staat opnieuw geschreven dat de politie haar
aanwezigheid behoudt in de regio’s waar etnische minderheden en terugkeerders wonen om er
criminaliteit te verhinderen, het vertrouwen van de terugkeerders op te bouwen en hun eigendommen
te beschermen.164
Het periodieke Compact Progress Report van EULEX (2017) geeft een genuanceerd beeld van de KP.
Volgens dit rapport heeft de politie in het algemeen een hoog niveau van duurzaamheid en
verantwoording bij het voorzien in de ordehandhaving. Toch zijn er, volgens EULEX, nog een aantal
zwaktes, zoals onvoldoende getraind personeel en inadequate uitrustingen. Vooral in Noord-Kosovo
wordt de politie gehinderd door politieke tussenkomsten en onvoldoende wederzijds vertrouwen met
het hoofdkwartier in Pristina.165
Ook een rapport van de ngo Civil Rights Defenders (2019) geeft een genuanceerd beeld weer van de
KP, hoewel dit rapport enkel focust op de relatie tussen de KP en mensenrechtenactivisten. Volgens
dit rapport krijgt de politie wel veel meldingen van bedreigingen en aanvallen op
mensenrechtenactivisten maar vindt naderhand geen onderzoek of vervolging plaats. De politie houdt
eventuele slachtoffers ook nauwelijks op de hoogte van de stand van een onderzoek. Volgens het
rapport beschouwt de politie dit soort gevallen als gewone criminaliteit waardoor de aanpak inadequaat
is (zie 3.4.). Verder hebben wangedrag en passiviteit bij de politie in zaken van gendergerelateerd
geweld al geleid tot moord op vrouwen, aldus Civil Rights Defenders (zie ook 3.2.).166
Ook de Bertelsmann Foundation (2022) schrijft in genuanceerde bewoordingen over de KP: Hoewel
de KP intussen in principe wel degelijk multi-etnisch is samengesteld wordt, volgens deze bron, soms
nog beweerd dat ze niet steeds gepast handelt tegenover etnische minderheden (zie ook 3.1.).167
Uit de jaarlijkse EC-rapporten blijkt dat Kosovo over meer politieagenten per burger beschikt dan het
EU-gemiddelde en dat dezen relatief goed zijn getraind en uitgerust. De Kosovo Academy for Public
Safety verstrekt aan alle agenten een goede basis en ook voortgezette opleidingen. 168 De EC stelt in
2018 dat de KP het meest vertrouwde instituut blijft dat de rechtsstaat in stand houdt. De politie
beschikt over verschillende gespecialiseerde eenheden op zowel het centrale als het lokale niveau. 169
Het Kosovo* 2020 Report van de EC vermeldt een samenwerkingsovereenkomst tussen de Kosovaarse
politie en Europol en ziet dit als een grote stap vooruit in de strijd tegen de georganiseerde misdaad
(zie ook 1.4.). De samenwerking met Europol en andere EU-lidstaten ging van start in juli 2020 en
richt zich op de aanpak van terrorisme, extremisme en de georganiseerde misdaad.170 Verder gaat dit
EC-rapport (2020) ook uitgebreid in op een organisatorische herstructurering die geleid heeft tot meer
agenten op het terrein en zodoende een grotere slagkracht tegen de lokale misdaad. Er is in 2020
reeds een daling van het aantal gewapende overvallen vastgesteld.171
In 2020 verwijst de EC ook nog naar de Anti-Corruption Task Force (een gespecialiseerde eenheid
binnen de politie) en haar verwezenlijkingen (de vervolging van een aantal high profile cases).172 Op
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19 oktober 2020, kort na de publicatie van het EC-rapport van 2020, doekt premier Hoti de AntiCorruption Task Force echter op (zie 1.3.).
De KP is sinds 2012 bijzonder proactief geweest in het creëren en onderhouden van lokale
samenwerkingsverbanden met alle verschillende gemeenschappen en minderheden. De basis voor
deze benadering is de community policing-strategie en het bijhorende actieplan voor 2012– 2016. Een
belangrijke instantie binnen deze strategie zijn de Gemeentelijke Veiligheidsraden voor de
Gemeenschappen (Albanees: Komitete Lokale për Siguri në Bashkësi, KLSB; Servisch: Lokalne Odbore
za Javnu Bezbednost, LOJB; Romani : Lokalune Komisie vash Publikuno Siguripe). Deze
veiligheidsraden, voorgezeten door de plaatselijke burgemeesters en bestaande uit leden van de
minderheden binnen een gemeente, zijn overlegorganen die in alle gemeenten van Kosovo gevormd
zijn om de dialoog over veiligheid te bevorderen tussen de Kosovaarse politie, de gemeentelijke
overheden en de burgers.173
De KLSB/LOJB opereren op dorps- en wijkniveau en zijn, volgens EASO (2016), door de veelvuldige
contacten tussen de politie en de bevolking (vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen en
gemeenschappen) vooral belangrijk om de veiligheid van minderheden te verzekeren (zie ook 3.1.).174
Intussen heeft de Kosovaarse politie een nieuw Community Policing Strategy and Action Plan 20172021 opgesteld.175 Verder verwijst het Kosovo* 2021 Report van de EC naar nog een Strategic
Development Plan 2021-2025 dat eveneens de intentie weerspiegelt om een proactievere en
effectievere politiedienst aan de burger aan te bieden. In dezelfde zin wordt het Integrated
Intelligence-Led Policing and Community Policing Strategy and Action Plan 2021-2025 vermeld.176
Volgens info op de website van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zijn
de Gemeentelijke Veiligheidsraden voor de Gemeenschappen anno 2021 nog steeds operationeel.177

2.2.2. EULEX
De European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX) heeft sinds 9 december 2008 als taak de
ontwikkeling van de rechtstaat te controleren en te begeleiden. Het mandaat van EULEX wordt
periodiek verlengd.178 Sinds juni 2018 heeft EULEX ook een speciale politievertegenwoordiging in
Kosovo (Formed Police Unit, FPU) met de bedoeling de rol van second security responder te blijven
opnemen.179 In het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2019) staat dat de omstandigheden in
2018 niet van die aard waren dat EULEX is moeten overgaan tot bijstand van de KP als second security
responder.180 In de context van de COVID-19-pandemie is in juli 2020 besloten om het mandaat van
EULEX nog met één jaar te verlengen (tot 14 juni 2021).181 In juni 2021 beslist de Raad van de EU
om het mandaat opnieuw te verlengen. Ditmaal tot juni 2023.182
In 2021 functioneert EULEX nog steeds in de hoedanigheid van second responder. De FPU bestaat
momenteel uit 105 Poolse agenten. Ze voeren dagelijks verkenningspatrouilles uit en worden met de
KP en KFOR regelmatig in de rol van oproerpolitie ingezet bij oefeningen. EULEX speelt ook een
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belangrijke rol als facilitator bij de internationale contacten van de KP met Interpol, UNMIK en met
het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken.183

2.2.3. KFOR
De internationale, door de NAVO geleide KFOR bevindt zich sinds juni 1999 in Kosovo op basis van
VN-Veiligheidsraadresolutie 1244. De taak van KFOR bestaat onder andere uit de handhaving van de
openbare orde en veiligheid en het toezicht op de naleving van internationale verdragen. In november
2017 verklaart de KFOR-bevelhebber, generaal majoor Fungo, dat er geen tijdslimiet staat op de
aanwezigheid van KFOR.184 KFOR beschikt anno 2021 ook nog steeds over een inlichtingendienst, het
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Battalion (ISRBN), bevoegd voor de bescherming van
burgers en internationale soldaten.185

2.3. Gerecht
De rechterlijke macht in Kosovo is sinds 2008 ingrijpend hervormd. Aan de basis van deze hervorming
liggen de principes van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, verantwoording en efficiëntie. In 2010 is
hiervoor een uitgebreid wettelijk kader (Wet op de rechtbanken, Wet op de openbare aanklager, …)
aangenomen. Op 1 januari 2013 zijn een hele reeks andere nieuwe wetten in werking getreden. Ook
het Strafwetboek en het Wetboek van strafvordering zijn sindsdien aanzienlijk hervormd. Alle kleine
vergrijpen (tenzij anders bij wet geregeld) vallen nu onder de jurisdictie van de nieuw opgerichte
basisrechtbanken (rechtbanken van eerste aanleg) die de voormalige gemeentelijke rechtbanken en
districtsrechtbanken vervangen.186
De verloning in de rechterlijke macht is verbeterd sinds 2011. Dit maakt het, volgens het EASOrapport van 2016, mogelijk voor de sector om gekwalificeerde professionals aan te trekken en moet
helpen voorkomen dat externen invloed uitoefenen op het justitiepersoneel.187
Als aanvulling op de algemene gerechtelijke structuur zijn de Kosovo Judicial Council (KJC) en de
Kosovo Prosecutorial Council (KPC) opgericht.188 Beide instellingen staan in voor het management van
het gerechtelijke systeem en van de carrières van rechters en magistraten. Ze zijn, volgens de EC,
cruciaal voor het verzekeren van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het gerecht. Anno
2020 zijn bijna alle posities in beide raden ingevuld.189
Net als in de voorbije jaren blijkt uit het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2021) dat de
gangbare rechten van een moderne rechtstaat met betrekking tot een gerechtelijke procedure formeel
gelden voor alle burgers en dat de die rechten ook gerespecteerd worden. De wet stipuleert onder
meer het vermoeden van onschuld, informatieplicht in verband met aanklachten, het recht op een
openbaar en eerlijk proces, op een advocaat, op getuigen en tegengetuigen, op beroepsmiddelen, op
een rechtsgang in eigen taal, op stilzwijgen.190
In 2016 zijn Servische Kosovaren er voor het eerst in geslaagd om aan de slag te gaan in een
rechtbank in Mitrovica (Mitrovica North Basic Court).191 Op 24 oktober 2017 heeft president Thaci bij
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decreet 40 Servische rechters en 13 Servische openbaar aanklagers aangesteld waarna het
Kosovaarse gerecht in noordelijk Kosovo definitief “geïntegreerd” is.192
Volgens het EASO-rapport van 2016 is de scheiding der machten in Kosovo gegarandeerd. De
Kosovaarse wetgeving voorziet in een onafhankelijk rechtsapparaat.193 In de jaarlijkse rapporten van
de EC staat evenwel dat Kosovo zich nog maar in een vroeg stadium bevindt van de ontwikkeling naar
een goed functionerend juridisch systeem. Deze bron herhaalt jaarlijks dat de Grondwet en het
wettelijke kader wel de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het gerecht waarborgen, maar ook
dat meer inspanningen nodig zijn om het gerechtelijk systeem te beschermen tegen oneigenlijke druk
en politieke tussenkomsten. Zo stelt de EC in 2018 dat er een zekere vooruitgang geboekt is door de
integratie van Servische rechters en hun personeel, het onderzoeken en vervolgen van een paar
highlevelcorruptiezaken en het lanceren van een procedure die het mogelijk maakt om de status van
slachtoffer van seksueel geweld tijdens het conflict met Servië na te trekken en te erkennen.194 In
2019 maakt de EC nog steeds gewag van politieke invloed op het gerecht maar wijst ze ook op
verbeteringen (aanname van wetgeving omtrent de aansprakelijkheid van rechters en
parketmagistraten, verhoogd aantal stafmedewerkers bij parket en rechtbanken, integratie van
Servische rechters).195 In 2020 spreekt de EC van “een zekere vooruitgang” dankzij de gedeeltelijke
implementering van wetgeving in verband met de rechtsstaat. Toch blijft het gerecht kwetsbaar voor
ongeoorloofde politieke invloed. De beide Councils (KJC en KPC) zouden op een efficiëntere en
actievere manier moeten reageren op politieke tussenkomsten.196 In 2021 heeft de EC het opnieuw
over “een zekere vooruitgang” in de ontwikkeling van een goed functionerend gerechtelijk systeem.
Het verwijst hiervoor naar de aanname van een Rule of Law Strategy and Action Plan, e-justiceinitiatieven en de implementering van de Wet op Bemiddeling.197
Ook andere bronnen trekken de onafhankelijkheid van het gerecht al vele jaren in twijfel. In het
voorlaatste periodieke Compact Progress Report (9/2017) van EULEX komen de aanhoudende
problemen van politieke tussenkomsten en corruptie binnen het Kosovaarse gerechtelijke systeem aan
bod.198 Freedom House stelt in 2017 dat Kosovo, ondanks enkele positieve verwezenlijkingen sinds
2015, moeite heeft om in de praktijk te realiseren wat het constitutionele en wettelijke kader
voorziet.199 De organisatie kent Kosovo in 2019 een 1 op 4-score toe met betrekking tot de
onafhankelijkheid van het rechtssysteem. Volgens de organisatie blijft de onafhankelijkheid van de
uitvoerende macht een probleem omwille van politieke tussenkomsten. Een gebrek aan middelen en
aan gekwalificeerde rechters hindert de performantie van het gerecht.200 Ook in 2020 blijven politieke
inmenging, corruptie en een tekort aan middelen, volgens Freedom House, een probleem voor het
rechtsapparaat.201 Initiatieven van de regering zoals de Functional Review of the Justice Sector en
Justice 2020 waren, volgens Freedom House, niet succesvol en weerspiegelen het gebrek aan politieke
wil om het falende justitieapparaat te hervormen en verbeteren. 202 In 2021 en 2022 herhaalt Freedom
House opnieuw dat Kosovo door de blijvende politieke beïnvloeding van het gerecht, tekort komt bij
het verzekeren van de rechtsstaat, de gerechtelijke onafhankelijkheid en het justitiesysteem. In dit
rapport is wel sprake van de pogingen van premier Kurti (tijdens zijn eerste regeerperiode) om via
het installeren van een vetting procedure de rechtsstaat, de gerechtelijke onafhankelijkheid en de
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strijd tegen state capture (zie 1.1) beter te verzekeren. Deze initiatieven zijn teruggedraaid na de val
van zijn eerste regering (zie 1.2.) maar staan intussen weer op de agenda.203
Het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2017) vermeldt politieke inmenging (met betwiste
benoemingen en onduidelijke mandaten) en gerechtelijke achterstand eveneens als elementen die de
onafhankelijkheid van het gerecht blijven belemmeren.204 Volgens het USDoS-rapport van 2020 heeft
internationale bijstand de gerechtelijke achterstand intussen wel helpen verminderen. De
afhandelingscijfers voor strafzaken zijn duidelijke verhoogd en in vergelijking met 2018 is er een daling
van 65 % in de achterstand van straf- en handelszaken. Klachten tegen rechters worden, volgens deze
bron, nauwgezetter opgevolgd. USDoS wijst er ook op dat er intussen een disciplinair systeem in gang
is gezet waarbij rechters willekeurig uitgekozen worden om elkaar, onder auspiciën van de Kosovo
Judicial Council (KJC), te controleren.205 In 2021 herhaalt deze bron dat er sprake is van politieke
tussenkomsten, betwiste benoemingen en onduidelijke mandaten bij het gerecht. In vergelijking met
2016 is bij de rechtbanken van eerste aanleg de achterstand intussen weggewerkt met 85 %.206
In het jaarrapport over 2018 van de Dienst van de ombudspersoon (Ombudsperson Institution Kosovo,
OIK) (zie 2.4.3.) is sprake van een permanente stijging in de werkperformantie van het gerecht op
het gebied van professionalisme van rechters en magistraten. Maar ook deze dienst stelt vast dat een
aantal burgers nog steeds misnoegd zijn over het gerecht, vooral omwille van vertragingen in de
gerechtelijke procedures, het niet uitvoeren van gerechtelijke beslissingen, ineffectieve beslissingen
en twijfels over de objectiviteit van rechters.207
Volgens een rapport van de ngo Civil Rights Defenders (2019) zijn er geen onderzoeken geopend en
geen straffen uitgesproken tegen statelijke of niet-statelijke actoren die de rechten en vrijheden van
mensenrechtenactivisten (als specifieke groep) hebben geschonden. De straffeloosheid houdt, volgens
dit rapport, verband met de zwakke slagkracht van de instellingen van de rechtsstaat. Ook het recht
op verweer wordt, volgens dit rapport, op grote schaal geschonden. Dit laatste heeft te maken met
de gerechtelijke achterstand, met het feit dat mensenrechtenactivisten (zie 3.4.) niet als een aparte
categorie woerden beschouwd en met het beperkte budget van de KJC.208
Volgens de Bertelsmann Foundation (2020) blijft het gerecht verzwakt door de politieke autoriteiten,
en blijven ook corruptie en de bescherming van getuigen een probleem in het Kosovaarse
gerechtsapparaat. In dit rapport is ook sprake van discriminatie in de gerechtshoven ten aanzien van
etnische minderheden.209 In 2022 herhaalt de Bertelsmann Foundation dat discriminatie tegen
minderheden een persistent probleem bij het gerecht is, naast de grote gerechtelijke achterstand en
de vertragingen van de rechtszaken.210
In een case study over corruptie en georganiseerde misdaad in Kosovo (2021) door een aantal
burgermaatschappijorganisaties staat dat het vertrouwen in de gerechtelijke instellingen
(rechtbanken, parket en het Kosovo Anti-Corruption Agency) heel laag is.211
In juni 2021 raakt bekend dat premier Kurti, ondanks de vrees dat dit zal leiden tot disfuncties van
het systeem, wel degelijk werk zal maken van een vetting procedure (doorlichting) voor rechters en
procureurs.212 In het rapport van de secretaris-generaal van de VN overUNMIK van 8 oktober 2021
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staat dat het ministerie van Justitie intussen zijn werk is begonnen in verband met de doorlichting van
het gerechtelijk systeem. Dit rapport wijst erop dat dat de aanname van een rule of law strategy for
2021-2026 en het bijhorende actieplan belangrijke stappen zijn voor de versterking van het gerecht. 213
Begin 2022 heeft de KJC een rechter geschorst kort nadat deze gefilmd was tijdens onderhandelingen
met de betrokken partijen van een rechtszaak buiten de gerechtsgebouwen.214

2.3.1 EULEX
In juni 2018 is de rechterlijke macht van EULEX geëindigd en is de overdracht van haar rechterlijke
bevoegdheden aan de Kosovaarse autoriteiten gestart.215 In december 2018 zijn alle politiezaken,
gerechtelijke en strafrechtelijke zaken definitief overgedragen aan de Kosovaarse rechterlijke
macht.216 Het rechtssysteem in Kosovo bestaat sindsdien dus niet langer uit twee pijlers. EULEX heeft
enkel nog een monitorend en adviserend mandaat.217 In de context van de COVID-19-pandemie is in
juli 2020 besloten om dit mandaat nog met één jaar te verlengen (tot 14 juni 2021). EULEX zal zich
toeleggen op het verlenen van (technische) bijstand bij de uitbouw van de rechtsstaat.218 In juni 2021
beslist de Raad van de EU om het mandaat opnieuw te verlengen. Ditmaal tot juni 2023. 219 EULEX
verleent ook bijstand (logistieke steun) aan de Kosovo Specialist Chambers end Specialist Prosecutor’s
Office (2.3.1.).220

2.3.2. Kosovo Specialist Chambers (KSC) and Specialist Prosecutor’s Office (SPO)
Het Kosovaarse rechtsapparaat bevat ook een speciale rechtbank in Nederland. De rechtbank moet
ernstige misdrijven berechten die in de jaren 1999-2000 zouden zijn begaan door leden van het
Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) tegen etnische minderheden en politieke tegenstanders.221 De KSC
opereert volledig volgens de Kosovaarse wetgeving. Er is geen sprake van een internationaal
straftribunaal, maar van een speciale Kosovaarse rechterlijke instantie op Nederlands grondgebied.
Voor de KSC worden geen Kosovaarse rechters maar internationale rechters benoemd. De staf van de
KSC moet volledig bestaan uit EU-personeel.222 In 2020 zijn de werkzaamheden van de KSC van start
gegaan met aanklachten tegen toenmalig president Thaci, Kadri Veseli, Rexhep Selimi en Jakup
Krasniqi (zie 1.2.).223

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

UNMIK, 08/10/2021, pp.2, 13, url,
Balkan Insight, 28/01/2022, url
Council of the European Union, 08/06/2018, url
EULEX, 14/01/2019, url
EWB, 08/06/2018, url
EWB, 13/07/2020, url
Seenews, 09/06/2021, url
USDoS, 30/03/2021, url
JusticeInfo, 02/03/2016, url
Ministerie van Buitenlandse Zaken (Nederland), 15/01/2016, url
AI, 07/04/2021, url

Pagina 28 van 65

KOSOVO, Algemene Situatie
2 mei 2022 (update)

2.4. Systeem van daadwerkelijke rechtsmiddelen tegen schending van
rechten en vrijheden zoals neergelegd in het EVRM, BUPO-verdrag en
antifolterverdrag
2.4.1. Gewone rechtsgang
Het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2021) stelt expliciet dat de gewone rechtsgang in
Kosovo burgerlijke rechtsmiddelen voorziet voor wie geconfronteerd is met inbreuken tegen de
mensenrechten. Individuen kunnen steeds beroep aantekenen om schadeloosstelling voor of het
stopzetten van mensenrechtenschendingen te bekomen. Wanneer alle andere rechtsmiddelen zijn
uitgeput kunnen burgers zich ook wenden tot het Grondwettelijk Hof. Dit rapport schrijft echter ook
dat in 2020 bepaalde slachtoffers van mensenrechtenschendingen niet in staat waren om zich van
deze rechtsmiddelen te bedienen omwille van de bureaucratische procedures en omwille van de grote
gerechtelijke achterstand.224
Nog in dit rapport staat dat iedereen de wettelijkheid van zijn of haar arrestatie aan een rechtbank
kan voorleggen. Willekeurig arrestaties en detenties zijn verboden (zie ook 2.1.).225
Ook de OIK (2020) (zie 2.4.3.) stelt dat iedereen het grondwettelijk recht heeft op gerechtelijke
bescherming in geval van een inbreuk of ontzegging van een recht dat door de Grondwet is
gegarandeerd. Iedereen heeft ook recht op een onafhankelijke, onpartijdige en wetsconforme
rechtszaak. Een blijvende kwestie in Kosovo is wel dat de interpretatie van de mensenrechten en
basisvrijheden niet getoetst kan worden aan de beslissingen van het EHRM.226
Naast de wettelijke voorzieningen binnen de gewone rechtsgang zijn er ook nog onafhankelijke
instellingen die waken over de bescherming van de mensenrechten waartoe zowel burgers als
organisaties zich kunnen wenden (zie 2.4.3. tot 2.4.6.)

2.4.2. Juridische bijstand in de gewone rechtsgang
Wie te maken heeft met het Kosovaarse gerecht kan zich voor kosteloze rechtsbijstand beroepen op
het zogenoemde Free Legal Aid Agency (FLAA). Hiertoe koerde het parlement in februari 2012 de Wet
op de kosteloze rechtsbijstand227 goed. Op 16 december 2016 is met de hulp van UNDP een
memorandum of understanding afgesloten tussen de relevante actoren om de werking van dit
agentschap te optimaliseren.228
De ambassade van Noorwegen volgt het werk van de FLAA in Kosovo op en verleent steun aan lokale
afdelingen in Gračanica, Kllokot, Ferizaj, North Mitrovica, Skenderaj, Klina, Gjakova and Dragash.
Iedereen kan er terecht voor bijstand in administratieve, burgerlijke en strafrechtelijke zaken. 229
Het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2021) bevestigt dat gratis juridische bijstand een
grondwettelijk gegarandeerd mensenrecht is. Voor wie voldoet aan bepaalde wettelijke en financiële
criteria voorziet de wet gratis bijstand in burgerlijke, administratieve zaken, kleine zaken en
strafrechtelijke zaken. Volgens dit rapport zijn er in de loop van 2020 landelijke
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sensibiliseringscampagnes geweest om gemarginaliseerde en minder bevoordeelde gemeenschapen
te bereiken. Ook online is juridische bijstand beschikbaar gemaakt.230
In augustus 2021 heeft de regering een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij slachtoffers van huiselijk
geweld (zie 3.2.) gratis juridische bijstand aangeboden krijgen.231
In 2020 stelt de EC dat het systeem van juridische bijstand momenteel nog niet helemaal adequaat
werkt door tegenstrijdige wetgeving, een gebrek aan publieke bekendheid en de verschillende
systemen van (gratis) bijstand.232 In 2021 schrijft dezelfde bron dat slachtoffers van een misdrijf vaak
de mogelijkheid ontberen om hun rechten te laten gelden of te beschermen. Ze krijgen onvoldoende
informatie en worden nauwelijks bijgestaan door professionals tijdens een proces. Juridische bijstand
is wel al verbeterd maar de EC verwijst opnieuw naar de tegenstrijdige wetgeving, een gebrek aan
publieke bekendheid en de verschillende systemen van (gratis) bijstand.233

2.4.3. Dienst van de ombudspersoon
De Dienst van de ombudspersoon (Ombudsperson Institution Kosovo, OIK) is sinds november 2000
bevoegd voor alle klachten over mensenrechtenschendingen of ambtsmisbruik door de civiele
instanties in Kosovo. Klachten en verzoeken kunnen worden ingediend door individuen, groepen of
organisaties en worden vertrouwelijk behandeld. De OIK gaat alle aanwijzingen voor
mensenrechtenschendingen na. De OIK kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen (ex-officio).
Op basis van de onderzoeksresultaten doet de OIK aanbevelingen voor het verhelpen van
mensenrechtenschendingen. Deze aanbevelingen worden normaal gezien verzameld in een
jaarverslag aan het parlement. Ze zijn evenwel niet bindend.234
Sinds juli 2015 is de vernieuwde wet over de OIK van kracht waardoor het mandaat versterkt is en de
dienst ook bijkomende macht krijgt. Zo voorziet de vernieuwde wet voortaan ook een nationaal
mechanisme voor de preventie van foltering (National Preventive Mechanism against Torture, NPMT).
Ook voorziet de nieuwe wet strafmaatregelen voor wie samenwerking met de OIK weigert en de
mogelijkheid voor de OIK om als amicus curae op te treden in zaken die met discriminatie te maken
hebben. In 2017 beschikt de OIK over 60 personeelsleden met satellietkantoren in vijf regio’s.235
Ook in het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2021) staan alle bevoegdheden van de OIK
vermeld. Zo is de dienst bevoegd voor het onderzoeken van eventuele gevallen van
mensenrechtenschendingen of misbruik (van gezag) door de autoriteiten. De dienst handelt niet alleen
als preventiemechanisme tegen foltering maar verzorgt ook de monitoring van detentiefaciliteiten (zie
2.5.).236
De OIK noteert in het rapport over 2018 dat hij op basis van de Law No.06/L-057 on the Disciplinary
Liability of Judges and Prosecutors intussen ook beschikt over de bevoegdheid om rechtsreeks klacht
bij het Supreme Court in te dienen tegen rechters en magistraten. Dit is effectief gebeurd en de
klachten zijn naderhand ook daadwerkelijk behandeld.237
De ngo Civil rights Defenders schrijft in een rapport (2019) dat de OIK een grote rol speelt in het
bijstaan van journalisten en ngo’s die toegang willen tot openbare documenten.238
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In 2018 stelt de EC dat de OIK zijn slagkracht versterkt heeft en de best vertrouwde instelling van
Kosovo geworden is. Er zijn intussen vijf adjuncten aangeduid.239 Ook in 2019 schrijft de EC dat de
OIK haar mandaat is blijven uitspelen en dat ze haar capaciteit om zaken te controleren is blijven
uitvoeren. De dienst blijft de best vertrouwde instelling in Kosovo.240 Volgens het Kosovo* 2020 Report
van de EC heeft de dienst in de verslagperiode 225 aanbevelingen overgemaakt aan de autoriteiten.
Slechts 71 hiervan hebben een antwoord ontvangen van de aangesproken instellingen. De OIK heeft
nieuw goedgekeurde wetgeving ook doorverwezen naar het Grondwettelijk Hof.241 De OIK heeft haar
slagkracht verder uitgebreid en heeft haar inspanningen verhoogd om het bewustzijn rond het
respecteren van de mensenrechten te verbeteren. Op dat moment heeft de dienst 2.014 klachten
ontvangen, wat geleid heeft tot 943 geopende onderzoeken.242
In 2021 meldt de EC de benoeming van een nieuwe ombudspersoon voor een periode van vijf jaar.
De instelling heeft haar capaciteit verder versterkt om rechtszaken te herbekijken en om het
bewustzijn rond mensenrechten te verhogen. In 2020 heeft de dienst 1.419 klachten ontvangen
waarvan er 720 geleid hebben tot verder onderzoek. Er zijn ook 43 zaken geopend ex officio. Ook het
aantal antwoorden van de aangesproken instellingen is blijven stijgen. De EC meent dat de
veiligheidsdiensten en het gerecht meer betrokken moeten zijn bij de bescherming van kwetsbare
groepen zoals kinderen en personen uit minderheidsgroepen, inclusief Roma en Ashkali (zie 3.1.) en
slachtoffers van gendergerelateerd geweld (zie 3.2. en 3.3.). Ook brengt deze bron het groot aantal
klachten in verband met de gerechtelijke achterstand (zie 2.3.) onder de aandacht.243
Anno 2022 zijn er negen OIK-kantoren: in Prishtina, Prizren, Gjilan, Peja, Mitrovica (Noord & Zuid),
Ferizaj, Gjakova en Gracanica.244 Burgers in Kosovo die een klacht voor de OIK hebben, verkiezen om
in persoon naar een van de kantoren te komen. In de context van de pandemie heeft de OIK haar
kantoren echter lange tijd moeten sluiten. Dit heeft geleid tot een daling van het aantal klachten. De
dienst bleef wel telefonisch, per e-mail en per gewone post bereikbaar.245

2.4.4. Office of Good Governance (OGG)
Het Office of Good Governance, Human Rights, Equal Opportunities and Non-Discrimination (OGG)
controleert het naleven van de wet die discriminatie op grond van geslacht, leeftijd, seksuele
geaardheid, etniciteit, geloofsovertuiging, sociale afkomst en alle andere gronden verbiedt
(Antidiscriminatiewet). Het OGG werkt samen met instanties in alle ministeries die het naleven van de
mensenrechten moeten controleren. Het werkt ook met nationale en internationale partners als de
OVSE samen om het respect voor de mensenrechten en de bescherming tegen discriminatie bij alle
regeringsinstellingen, ministeries en gemeenten te garanderen.246
In 2019 stelt de EC echter dat dit bureau de nodige middelen en slagkracht ontbeert om haar breed
mandaat uit te voeren.247 Dit wordt in 2021 door deze bron herhaald.248
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2.4.5. Klachten in verband met de politie
Het Police Inspectorate Kosovo (PIK) is een onafhankelijk orgaan binnen het ministerie van
Binnenlandse Zaken dat toezicht houdt op de werking van de politie. Het PIK behandelt klachten en
schakelt de Professional Standards Unit (PSU) van de politie in wanneer disciplinair onderzoek nodig
is. Volgens het EASO-rapport (2016) is de samenwerking tussen het PIK en de PSU goed. Het PIK
heeft ook de bevoegdheid om een zaak naar het gerecht door te verwijzen (voor strafrechtelijk
onderzoek).249
Volgens gegevens geciteerd in de jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapporten ontvangt het PIK jaarlijks
een groot aantal klachten en maakt het ook voortdurend klachten over aan de PSU. Jaarlijks
onderzoekt de dienst het gedrag van tientallen agenten (in sommige gevallen ook strafrechtelijk). Heel
regelmatig worden criminele feiten vastgesteld en volgt een disciplinaire maatregel of soms ook
gerechtelijke vervolging.250 In het USDoS-mensenrechtenrapport van 2020 staat opnieuw dat het PIK
gevallen van misbruik, misdaden en criminaliteit door politieagenten onderzocht heeft en dat sommige
agenten naderhand ook gerechtelijk vervolgd zijn. Volgens deze bron zijn talloze agenten gearresteerd
op beschuldiging van corruptie, maar blijft straffeloosheid een probleem.251 In het USDoSmensenrechtenrapport van 2021 staat dat het PIK in de verslagperiode 360 politieagenten aan het
onderzoeken is in verband met 935 klachten van burgers. Het PIK heeft 545 van deze klachten
doorverwezen naar de PSU van de politie.252
Ook andere bronnen melden onderzoeken die het PIK tegen politieagenten heeft gevoerd.253 In 2021
bevestigt toenmalig premier Hoti in een verklaring het grote belang van de PIK voor de bevolking.254
Zelfs leden van de Servisch Orthodoxe Kerk hebben al op het PIK beroep gedaan.255

2.4.6. Lokale en internationale ngo’s
Op lokaal niveau zijn er tal van Kosovaarse ngo’s die actief zijn op het terrein van mensenrechten.
Deze organisaties kunnen over het algemeen zonder belemmeringen functioneren. 256 Dit wordt anno
2020 nogmaals bevestigd in het jaarlijkse USDoS mensenrechtenrapport. De overheid stelt zich
coöperatief op en reageert ook soms op de visies van deze organisaties.257
De EC vermeldt in 2020 en 2021 de belangrijke plaats die burgermaatschappijorganisaties innemen
in het democratische debat in Kosovo. Ze spelen een actieve rol bij het promoten van burgerlijke,
politieke, economische, sociale en culturele rechten. Ze doen dit vrij en zonder druk van de
autoriteiten. De regering erkent de cruciale rol van de burgermaatschappij in het democratische
systeem.258
In 2021 herhaalt ook Freedom House dat de burgermaatschappij en de ngo’s vrij actief kunnen zijn
en dat ze geen institutionele druk ondervinden. Ngo’s ervaren echter wel problemen bij het vinden
van fondsen.259 Freedom House schrijft in 2022 dat ngo’s vrij kunnen functioneren. Ngo’s die de
regering bekritiseren kunnen druk ervaren om hiermee op te houden, maar veel ngo’s blijven dit
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gewoon doen en blijven ook opkomen voor hun doelgroepen zonder dat de overheid hierbij
tussenkomt.260
Er zijn tevens diverse internationale organisaties aanwezig in Kosovo, waaronder het bureau van de
Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN (Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights, OHCHR), de EC en de Raad van Europa.261 De OVSE speelt een belangrijke rol op
het gebied van mensenrechten en goed bestuur, houdt onder andere toezicht op overheidsinstanties
en is betrokken bij de totstandkoming van wetgeving. Ook vandaag blijft deze organisatie in Kosovo
onverminderd actief bij het ondersteunen van de veiligheid in het algemeen, de fundamentele
vrijheden, de democratische processen, de versterking van wetgeving inzake de mensenrechten en
de rechten van de gemeenschappen, de strijd tegen discriminatie, corruptie en georganiseerde
misdaad.262

2.5. Detentieomstandigheden
Systematische mishandeling en foltering door de autoriteiten komen in Kosovo niet voor.263 In het
jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2019) is wel sprake van verschillende gevallen van
mishandeling van gedetineerden door politie en gevangenisautoriteiten (onder meer na een
studentenprotest). De autoriteiten voeren hiernaar een onderzoek.264 In 2020 en 2021 schrijft deze
bron dat de gevangenisomstandigheden in Kosovo tegemoet komen aan een aantal internationale
standaarden, maar dat er problemen blijven (geweld onder gevangenen, corruptie, blootstelling aan
radicale religieuze en politieke opinies en ondermaatse medische verzorging.)265
Volgens USDoS is de OIK (2.4.3.) de aangewezen instelling om de detentieomstandigheden te
monitoren.266
De EC maakt in 2019 melding van een nieuwe gevangenis in Pristina. Sinds de opening ervan bevinden
zich meer gevangenen in adequate voorzieningen.267 De EC beschouwt de situatie in het land op het
gebied van de preventie van folteringen of mishandeling in 2020 nog altijd als toereikend. De OIK
heeft in de gerapporteerde periode slechts vier gevallen van incorrecte behandeling in de gevangenis
moeten overmaken aan het PIK.268 In het Kosovo* 2021 Report van de EC staat dat de situatie inzake
de preventie van foltering en mishandeling in Kosovo bevredigend blijft. Er zijn in het voorbije jaar
zes klachten neergelegd bij de NPMT van de ombudsdienst waarvan er vijf nog onderzocht worden en
één is doorverwezen naar het PIK voor verder onderzoek.269
Freedom House stelt in 2020 dat langdurige periodes van voorarrest voorkomen als gevolg van de
inefficiëntie van het rechtsapparaat.270 De gevangenisomstandigheden zijn verbeterd maar er is toch
ook sprake van mishandeling van gedetineerden. Een verdacht overlijden van een Vetëvendosjeactivist in 2019 wordt onderzocht.271
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Van 6 tot 16 oktober 2020 heeft een delegatie van het Committee for the Prevention of Torture and
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) een werkbezoek afgelegd aan Kosovo. 272 In
haar rapport stelt het comité dat de meerderheid van de gedetineerden geen melding heeft gemaakt
van mishandeling door de politie. De wetgeving voorziet in principe ook fundamentele waarborgen
hiertegen. Gevallen van politiemishandeling zijn wel voorgekomen en het CPT oordeelt dan ook dat
verdere actie hiertegen nodig blijft.273
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3. Specifieke situaties
3.1. Roma, Ashkali en Egyptenaren (RAE)
De economische toestand van Roma, Ashkali en Egyptenaren (RAE) in Kosovo is anno 2016 precair te
noemen. Hun levensomstandigheden zijn, volgens het EASO-rapport, moeilijk. Ze krijgen vaak te
maken met sociale uitsluiting en discriminatie. Kinderarbeid en kindhuwelijken komen voor. De
toegang tot de arbeidsmarkt is moeilijk en het merendeel van de RAE overleeft via informele
werkgelegenheid. Leden van andere etnische minderheden (…) hebben veeleer toegang tot dezelfde
sociale en economische levensomstandigheden als de meerderheid van de bevolking. Volgens het
EASO-rapport is de veiligheidstoestand van deze personen stabiel. 274
In november 2015 hebben een aantal ngo’s in de zogenoemde Verklaring van Pristina regeringen en
internationale, intergouvernementele en maatschappelijke organisaties gevraagd om de beginselen
van non-discriminatie en gelijkheid grondiger toe te passen voor de RAE in de Westelijke Balkan.275
Ook het EP heeft zich achter deze verklaring geschaard.276
In december 2015 heeft de Kosovaarse regering haar nieuwe Draft-Strategy and Action Plan 20162020 for the Inclusion and Integration of Roma, Ashkali and Egyptian Communities in Kosovo 277
voorgesteld. Om zeker haar doelstellingen te behalen heeft de nieuwe strategie slechts betrekking op
vier domeinen (tegenover elf in de vorige strategie)278: onderwijs, werkgelegenheid en sociale
aangelegenheden, gezondheid en huisvesting. De nieuwe strategie stelt dat de vorige strategie (20092015) te ambitieus was en hierdoor slechts gedeeltelijk is geïmplementeerd.279
Het nieuwe Strategy and Action Plan is echter pas op 15 november 2016 definitief aangenomen en zal
dus betrekking hebben op de jaren 2017-2021.280 Bovendien zijn de Egyptenaren uitgesloten als
doelgroep.281
De Raad van Europa en de EU hebben in 2017 samen het zogenoemde ROMACTED-steunprogramma
opgezet voor RAE in de hele westelijke Balkan met als doel de implementering en de efficiëntie van
de nationale beleidsplannen met betrekking tot de RAE te ondersteunen op het lokale niveau. Bij de
implementatie van de nationale strategieën en beleidsplannen moet de aandacht voortaan gaan naar
de principes van goed bestuur en participatie.282
Op 31 mei 2018 heeft de officiële lancering plaatsgevonden van het ROMACTED-programma in Kosovo
met de ondertekening van een memorandum of understanding in Gjakovё/Ðakovica;
Gračanica/Graçanicё; Mitrovicё/Mitrovica South; Lipjan/Lipljan; Fushё Kosovё/Kosovo Polje;
Ferizaj/Uroševac; Istog/Istok en Obiliq/Obilić. In de daaropvolgende jaren (2018 en 2019) was
ROMACTED de drijvende kracht bij het opzetten van workshops voor een betere lokale implementatie
van het nationale actieplan in acht gemeentes. Het ROMACTED-programma is gericht op de opbouw
van politieke wil en betrokkenheid bij beleid van lokale autoriteiten om democratisch lokaal bestuur
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van lokale Romagemeenschappen te versterken. De organisatie Advancing Together is hierbij de
centrale speler.283
Concreet betekent dit ook dat in de periode 2018-2019 een groot aantal lokale initiatieven,
samenwerkingsverbanden en synergiën op poten zijn gezet, onder meer in verband met huisvesting,
energievoorzieningen, onderwijs, verkiezing van de Roma-vriendelijkste burgemeester van Kosovo en
de versterking van onderwijscapaciteiten voor Romakinderen.284
Een rapport van de Wereldbank (2019) bevat een overzicht van ngo’s (zie ook 2.4.6.) die op dat
moment op het terrein actief waren ten behoeve van de Roma-gemeenschap in Kosovo: Balkan
Sunflowers Kosova; Bethany Christian Services; Kosova Education Centre; Kosovo Education Centre;
Kosovo Foundation for Open Society; Nevo Koncepti; Syri I Vizionit; Shl-Kosova; The European Centre
for Minority Issues in Kosovo; The Roma, Askhalia Documentation Centre; the Network of Roma,
Askali, and Egyptian Women Organizations of Kosovo; Voice of Roma, Askhali, and Egyptians. Al die
organisaties zijn via allerhande projecten actief in de versterking van de sociale, educatieve,
professionele, juridische situatie of de gezondheidstoestand van RAE.285
Kosovo heeft in juli 2019 de Poznan-verklaring (Declaration of Western Balkans Partners on Roma
Integration within the EU Enlargement Process of Poznan Declaration) onderschreven inzake de
integratie van Roma. De opvolging en implementering hiervan was, volgens de EC, in 2019 en 2020
echter wel beperkt.286
Sinds januari 2021 is de tweede fase van het ROMACTED-steunprogramma van start gegaan.287 In
Kosovo zijn sindsdien twee nieuwe gemeentes in het programma opgenomen (Prizren en Kamenica).
In november 2021 heeft een voorbereidende workshop plaatsgevonden met de bedoeling de uitvoering
van de tweede fase te faciliteren en te implementeren. 288
De belangrijke mensenrechtenrapporten blijven in de loop van de voorbije jaren echter vooral wijzen
op de precaire omstandigheden waarin RAE in Kosovo leven. Er gaat in deze rapporten veel aandacht
naar de specifieke situatie terugkeerders uit de RAE-gemeenschappen:
HRW schrijft in 2018 dat RAE-gemeenschappen discriminatie blijven ondervinden. Ze blijven
problemen kennen bij het verwerven van identiteitsdocumenten wat invloed heeft op hun toegang tot
gezondheidszorg, sociale bijstand en onderwijs. De implementatie van de nationale strategie verloopt
langzaam. Er zijn ook nog steeds Roma-families die in informele woonsituaties verblijven. Ze genieten
hierbij niet van basisvoorzieningen en lopen het risico uitgezet te worden. 289 In 2020 en 2022 heeft
HRW deze vaststellingen herhaald.290
In een OVSE-rapport over de situatie van terugkeerders naar Kosovo (2019) staat dat hun situatie
traditioneel bemoeilijkt wordt door gemeentes die hun verplichtingen niet nakomen, door
eigendomsconflicten of door veiligheidsincidenten. Volgens dit rapport heeft de invoering van het
zogenoemde Skopje Process (Interinstitutional Initiative on Durable Solutions for Displaced Persons
from Kosovo) in 2014 wel een gunstige invloed gehad op de duurzaamheid van de situatie voor
terugkeerders. Kosovo heeft in januari 2018 ook de Regulation No. 01/2018 on the Return of Displaced
Persons and Durable solutions aangenomen om de problemen van RAE-terugkeerders aan te pakken.
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De Guidelines for Responses by local level mechanisms van januari 2018 zijn hierbij als hulpstrategie
bedoeld.291
Een uitgebreide studie van de OSVE (2020) over RAE in Kosovo komt tot het besluit dat de
meerderheid van deze personen te maken heeft met hoge werkloosheid, armzalige huisvesting en
discriminatie ervaart(vooral vrouwen). Deze studie noteert wel een zekere vooruitgang wat betreft de
toegang tot het onderwijs.292
Volgens het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport blijft de terugkeer van RE die voor de oorlog
waren gevlucht een uitdaging. Zo is de effectieve terugkeer van 400 RAE, die in 2020 bereid waren
om uit de buurlanden terug te keren, uiteindelijk verhinderd door sociale vooroordelen bij lokale
gemeenschappen.293 Volgens deze bron (2020) heeft de regering in 2019 wel de bouw van 108 huizen
voor terugkeerders (RAE én Serviërs) goedgekeurd.294 Nog volgens deze bron (2021) doet de overheid
wel degelijk inspanningen om ontheemden te begeleiden bij hun terugkeer (verzekering van veiligheid,
bijstand bij het terugkrijgen van eigendom, toebedeling van grond voor bewoning, en verbetering van
socio-economische vooruitzichten).295 Voor terugkeerders (inclusief terugkerende Serviërs) naar
Kosovo is ook in 2021 sprake van collectieve shelters en andere sociale huisvestingsmogelijkheden.
Er zijn anno 2021 tientallen huizen voor terugkeerders in opbouw. De KP (zie 2.2.1.) blijft ook steeds
aanwezig op het terrein om vertrouwen bij terugkeerders te creëren en om hun eigendommen te
beschermen.296
Ook in de jaarlijkse Kosovo-rapporten van de EC staat dat de situatie van Roma en Ashkali moeilijk
blijft.297 Het Kosovo* 2020 Report stelt dat er weerstand is bij sommige gemeentes om grond toe te
kennen aan terugkeerdersof om woon- en eigendomsrechten te erkennen van de plaatsen waar ze
vóór het conflict woonden. Anderzijds staat ook in dit rapport dat een aantal gemeentes grondgebied
ter beschikking heeft gesteld aan Roma (met het oog op huisvesting).298 In het Kosovo* 2021 Report
van de EC staat ook dat de regering sinds de ondertekening van de Poznan Declaration meer
engagement heeft getoond. Ze heeft ook een technische groep opgericht om beter te kunnen werken
aan de bescherming tegen discriminatie van de RAE-gemeenschappen. De 2017-2021 Strategy for the
inclusion of Roma and Ashkali is, volgens dit rapport, uiteindelijk wel maar gedeeltelijk
geïmplementeerd.299
Ondanks alle moeilijkheden vermelden de rapporten van de secretaris-generaal van de VN over UNMIK
van oktober 2020 en 2021 in die beide jaren nog steeds registraties van vrijwillige RAE-terugkeerders.
Het aantal terugkeerders uit de minderheidsgemeenschappen dat sinds 2000 in Kosovo een duurzame
oplossing heeft gevonden, bedraagt volgens deze bron intussen 28.957 (12.518 Serviërs, 7.723
Egyptenaren en Ashkali, 4.028 Roma, 1.878 Bosniakken, 1.464 Gorani, 1.302 Kosovaarse Albanezen,
21 Kosovaarse Montenegrijnen, 19 Kosovaarse Turken en 4 Kosovaarse Kroaten). Er verblijven,
volgens deze bron, nog 15.728 internally displaced persons (IDP’s) binnen Kosovo zelf en nog 69.627
ontheemden in de andere landen van de westelijke Balkan (hoofdzakelijk Servië).300
In het rapport van de secretaris-generaal van de VN over UNMIK (2021) staat ook nog dat de
gemeentelijke autoriteiten van Klina meetings op poten hebben gezet om de relaties tussen
terugkeerders en lokale gemeenschappen te verbeteren. UNHCR blijft, nog altijd volgens deze bron,
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duurzame oplossingen voor terugkeerders en IDP’s faciliteren.301 De VN-Vluchtelingenorganisatie is
RAE blijven bijstaan bij het verkrijgen van identiteitsdocumenten, het oplossen van problemen bij de
lokale burgerlijke stand, de facilitering van hun toegang tot openbare dienstverlening. UNHCR heeft
aan 63 personen juridische bijstand verleend en aan 55 personen bijstand bij hun toegang tot
onderwijs, sociale assistentie, eigendom en pensioenrechten.302
Eind 2021 en begin 2022 geeft Balkan Insight aan dat er nog steeds sprake is van discriminatie ten
aanzien van hooggediplomeerde jongeren uit RAE-gemeenschappen op de arbeidsmarkt en in het
openbare leven (restaurants).303

3.2. Huiselijk geweld
Volgens een rapport van de ngo Kosovo Women’s Network (geciteerd in Freedom House) zijn er tussen
2017 en 2020 74 vrouwen gestorven als gevolg van partnergeweld.304
In september 2010 heeft het Kosovaarse parlement de Wet op bescherming tegen huiselijk geweld
goedgekeurd, samen met een strategie en nationaal actieplan ter bestrijding van dit fenomeen. De
wet voorziet een reeks maatregelen die slachtoffers van huiselijk geweld beschermen.305 Volgens het
Progress Report van de EC (2015) heeft elk politiekantoor in Kosovo een Domestic Violence Unit
verantwoordelijk voor de behandeling van gevallen van huiselijk geweld. In januari 2014 heeft de
regering ook een actieplan goedgekeurd voor de uitvoering van VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325306
over vrouwen, vrede en veiligheid.
Volgens een bericht uit 2016 van UN Women (Kosovo) is er een succesvolle samenwerking tussen
gemeentelijke coördinatiemechanismen, de zogenoemde Municipal Coordination Mechanisms, die op
dat moment al in zeven gemeenten geactiveerd zijn, en de Domestic Violence Units van de politie.307
Volgens het EASO-rapport van 2016 dreigt sociale en economische isolatie voor alleenstaande vrouwen
in Kosovo die niet gesteund worden door hun familie. Overheids- of maatschappelijke instellingen die
dergelijke kwetsbare vrouwen zouden kunnen opvangen zijn er vrijwel niet in Kosovo. Algemeen wordt
van vrouwen verwacht dat ze ofwel naar de familie van hun echtgenoot ofwel naar de eigen familie
terugkeren. Wanneer dit niet mogelijk is of wanneer de eigen familie niet bereid is om haar op te
nemen, bestaat er nauwelijks een ander toevluchtsoord. Alleenstaande vrouwen en in het bijzonder
alleenstaande moeders hebben daarom in Kosovo geen solide levensbasis.308
Ook volgens het Office Française de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) (2016) blijft huiselijk
geweld een terugkerend probleem binnen de Kosovaarse samenleving en wordt slechts een klein deel
van de gevallen gemeld aan de autoriteiten.309 Ook het EP stelt in 2016 bezorgd vast dat er tot op dat
moment geen vooruitgang is geboekt in de strijd tegen huiselijk en gendergerelateerd geweld. Het EP
dringt er bij de autoriteiten op aan om publiekelijk beschermingsmechanismen en opvangmaatregelen
aan te moedigen en beter te ondersteunen voor vrouwen die de stilte verbreken en huiselijk geweld
aan de kaak stellen.310
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In april 2017 heeft de regering een nieuw actieplan aangenomen (ter vervanging van de 2011-2014
Strategy) en in mei 2017 heeft de regering het zogenoemde Crime Victim Compensation Program
gelanceerd waarbij slachtoffers van de overheid een tegemoetkoming voor verwondingen kunnen
eisen.311 Women against Violence meldt in 2017 dat er in Kosovo intussen twee nationale gratis
hulplijnen zijn voor vrouwen in nood en dat er zeven vluchthuizen zijn met ongeveer 140 beschikbare
bedden. Ook zijn er tien vrouwencentra.312 In juli 2018 hebben rechercheurs van de Domestic Violence
Units van de Kosovaarse politie een workshop (police response course) gevolgd over het aanpakken
en begrijpen van situaties van huiselijk geweld.313
Volgens een OVSE-rapport over vluchthuizen in Kosovo hebben in heel 2018 meer dan 400 vrouwen
met kinderen een plaats gevonden in een van de zeven vluchthuizen voor slachtoffers van huiselijk
geweld. Tussen januari en september 2018 ontving de politie meer dan 1.100 aangiften van geweld
(waarvan zeven met dodelijke afloop).314
Op 14 januari 2019 is de vernieuwde Kosovaarse Strafwet gepubliceerd waardoor huiselijk geweld en
seksuele pesterijen vanaf april 2019 expliciet als misdrijven erkend worden.315 Volgens UN Women is
dit een belangrijke stap en rapporteren sindsdien veel meer vrouwen gevallen van huiselijk geweld.
In 2019 zijn er 650 meer gevallen gerapporteerd dan in 2017. 316 Volgens een artikel uit 2019 in
Kosovopointzero is er echter nog altijd een systematische onderrapportering van partnergeweld tegen
vrouwen.317
In de laatste grote jaarlijkse mensenrechtenrapporten over Kosovo gaat veel aandacht naar een aantal
verbeteringen in de wetgeving over huiselijk geweld in het kader van de 2016-2020 Strategy and
Action plan on protection against domestic violence. De aandacht gaat vooral naar de invoering van
een geïntegreerde database. Deze rapporten geven evenzeer aan dat huiselijk geweld voortduurt:
De EC meldt in 2018 dat er een Nationale Coördinator tegen Huiselijk Geweld aangesteld is.318 In 2019
somt de EC een aantal andere verhoogde inspanningen van de regering op om de 2016-2020 Strategy
and Action plan on protection against domestic violence te implementeren. In zeven gemeentes zijn
er intussen coördinatiemechanismes voor de bescherming tegen huiselijk geweld opgezet. In
december 2018 is een geïntegreerde database gelanceerd voor gevallen van huiselijk geweld. Het
ministerie van Justitie en Sociale Zaken, het gerecht en de politie hebben een memorandum of
understanding getekend met de bedoeling deze database op een gecoördineerde manier te voeden én
de wetgeving beter toe te passen en af te dwingen. 319
Volgens de EC is sinds april 2019 een nieuwe strafwetgeving rond huiselijk geweld van kracht. Sinds
september 2020 is ook de Conventie van Istanboel320 in werking getreden. De EC meldt in 2020 dat
zowel politie als parket maar ook advocaten van slachtoffers en maatschappelijke werkers de
geïntegreerde database voor gevallen van huiselijk geweld kunnen raadplegen. Huiselijk geweld wordt,
volgens deze bron, nog altijd zelden maar wel steeds meer gemeld. De EC telt acht vluchthuizen voor
slachtoffers van huiselijk geweld. In de zomer van 2020 is een nieuw vluchthuis geopend in Zubin
Potok.321

HRW, 18/01/2018, url
Wave, 2017, pp.70-71, url
313
UN Women, 02/07/2018, url
314
OSCE, 01/2019, url
315
ERA 22/07/2019, url; Kosovo Women's Network, 28/01/2019, url
316
Un Women, 08/06/2020, url
317
Kosovo 2.0., 19/12/2019, url
318
EC, 17/04/2018, p.25, url
319
EC, 29/05/2019, p.28, url
320
Mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen
en huiselijk geweld dat op 11 mei 2011 in Istanboel werd opengesteld ter ondertekening
321
EC, 06/10/2020, p.35, url
311
312

Pagina 39 van 65

KOSOVO, Algemene Situatie
2 mei 2022 (update)

De EC stelt in 2021 vast dat politie, advocaten, rechtbanken, sociale assistenten en sociale
dienstverleningscentra de geïntegreerde database voor gevallen van huiselijk geweld en
gendergerelateerd geweld meer en meer gebruiken. In de context van de pandemie heeft de overheid
quarantainestructuren geopend voor slachtoffers van huiselijk geweld. Het wettelijke en institutionele
kader op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld beantwoordt intussen aan de EU-standaarden.
Maar de EC wijst nog op een aantal minpunten. De Wet over huiselijk geweld is nog niet in lijn met de
herziene Strafwet en ook nog niet met de Istanboelconventie. Er is ook nog geen opvolger voor het
2016-2020 Strategy and Action plan on protection against domestic violence. Er zijn ook nog relatief
weinig aangiftes van huiselijk geweld (1.632 gevallen in 2020). Er is maar beperkte vooruitgang in de
preventie van huiselijk geweld en de bescherming en herintegratie van slachtoffers. De werking van
de acht shelters voor slachtoffers van huiselijk geweld is ongelijk als gevolg van ondermaatse
financiering.322
HRW stelt in 2020 dat huiselijk geweld – ondanks alle positieve ontwikkelingen - een probleem blijft.
Er blijft sprake van inadequate politieaanpak, weinig vervolging en een blijvend falen van rechters om
beschermende maatregelen uit te vaardigen. De mensenrechtenorganisatie verwijst wel naar het
belang van de nationale, eengemaakte database die toelaat om gevallen van huiselijk geweld beter te
monitoren en te vervolgen.323 Ook in 2022 schrijft HRW dat slachtoffers van huiselijk geweld
geconfronteerd blijven met obstakels bij het verkrijgen van bescherming tegen misbruik, met
inadequate maatregelen en met rechters die nalaten beschermingsmaatregelen uit te vaardigen tegen
daders.324
Freedom House (2022) wijst in dit verband naar de vaststelling dat vervolgingen en veroordelingen
zeldzaam blijven. De organisatie wijst er ook op dat partnergeweld slechts als een burgerlijke zaak
geldt zolang er geen sprake is van fysiek geweld en dat verkrachting binnen het huwelijk niet vermeld
staat in het strafrecht.325
In het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2021) staat dat gendergerelateerd geweld in de wet
nog altijd niet juridische is gedefinieerd (bij burgerlijke en strafrechtelijke procedures). Verdachten
van huiselijk geweld worden hierdoor vastgehouden terwijl verdachten van seksuele aanranding vaak
worden vrijgelaten. In het licht hiervan vragen vrouwenrechtenorganisaties dat verdachten van
huiselijk geweld en van seksuele aanranding op dezelfde manier worden berecht. 326 USDoS stelt bij
het parket wel een verhoogde aandacht voor slachtoffers van huiselijk geweld vast. Er is nu sprake
van een Prosecution Victim Assistance Office en van een gespecialiseerde magistraat per parket. De
gespecialiseerde magistraten beschikken voortaan over tools om het risico voor nieuw misbruik in te
schatten, en kunnen ook strengere straffen eisen voor recidivisten en voor daders die de
beschermende maatregelen schenden. USDoS stelt verder dat de politie weliswaar snel werk maakt
van het doorsturen van zaken van huiselijk geweld naar het gerecht, maar dat vervolgens de snelheid
van gerechtelijke vervolging en de strafmaat laag blijven. De wetswijzigingen in april 2019 (zie supra)
hebben uiteindelijk wel geleid tot meer arrestaties, vervolgingen en veroordelingen voor huiselijk
geweld. De rechtbank van eerste aanleg in Pristina heeft (in de context van de coronapandemie) online
zittingen belegd voor dit soort misdrijven.327
Volgens AI is het aantal gevallen van huiselijk geweld gestegen in 2020. Er waren zeven dodelijke
slachtoffers van huiselijk geweld. De mensenrechtenorganisatie vermeldt ook een zaak waarbij de
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politie een vrouw niet heeft toegelaten om een klacht neer te leggen. Het slachtoffer heeft hierop een
klacht (zie ook 2.4.5.) tegen de politie van Pristina neergelegd voor discriminatie.328
Volgens het rapport van de secretaris-generaal van de VN over UNMIK (2020) heeft de COVID-19pandemie voor een stijging van huiselijk geweld gezorgd. Een zogenoemde Multi-Stakeholder Security
and Gender Group (met UNMIK als lid) heeft vrouwen bij de lockdownmaatregelen bijgestaan. Ook
heeft UNMIK een aantal vluchthuizen ondersteund, bewustmakingscampagnes over huiselijk geweld
gevoerd en slachtoffers aangemoedigd om geweld te rapporteren. Ook dit rapport verwijst naar de
opening op 29 juni 2020 van het eerste vluchthuis in Noord-Kosovo (Zubin Potok), gefinancierd door
UNMIK.329 In het rapport van 2021 over UNMIK gaat de secretaris-generaal van de VN in op de
gewelddadige dood van een jonge vrouw in augustus van dat jaar in Ferizaj/Uroševac. Haar echtgenoot
was al verschillende keren aangeklaagd voor huiselijk geweld (onder meer voor een moordpoging) en
kon na de dood van de vrouw uiteindelijk opnieuw beschikken. Toch stelt dit rapport ook dat de
Kosovaarse instellingen zich zijn blijven inspannen in de strijd tegen huiselijk geweld. Er wordt
verwezen naar de Kosovo Coordinator for Protection against Domestic Violence en naar een
interministeriële werkgroep tegen huiselijk geweld.330
Naar aanleiding van de vorming van zijn tweede regering heeft premier Kurti aangekondigd dat de
strijd tegen geweld op vrouwen voortaan een prioriteit van de regering is. 331 In augustus 2021 keurt
de regering een wetsvoorstel goed waarbij slachtoffers van huiselijk geweld gratis juridische bijstand
zouden aangeboden krijgen.332 In december 2021 heeft premier Kurti zich bijzonder kritisch uitgelaten
over de seksistische verwoordingen die waren opgedoken in een bevelschrift tot vrijlating van vijf
daders van huiselijk geweld.333
Volgens Balkan Insight (2021) worden vrouwen in Kosovo ook dermate vaak lastig gevallen online dat
ze terughoudend zijn om zich in het politieke en publieke leven te engageren.334
Op 24 november 2021 hebben de OVSE en de Kosovaarse politie een nieuwe, gezamenlijke
bewustwordingscampagne omtrent huiselijk geweld opgestart. De hoofdboodschap, nationaal
verspreid via reclamepanelen en TV, luidt: “One slap is violence; Violence is a crime”.335
Volgens BIRN is het aantal aangiftes van daders van huiselijk geweld de laatste jaren gestegen: 1.541
in 2018, 1.915 in 2019 en iets meer dan 2.000 in 2020. In 2021 zijn drie vrouwen door hun partners
vermoord. Vrouwenactivisten klagen aan dat nog teveel femicides uitlopen op gerechtelijk
uitstelgedrag en lage straffen.336

3.3. Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual and Intersexual Persons (LGBTI)
Volgens de Swedish Migration Board (2016) staat de moderne, Kosovaarse wetgeving in contrast met
de conservatieve en traditionele maatschappij, waarin homoseksualiteit nog altijd een zeer groot taboe
vormt. De meeste Kosovaren zien homoseksualiteit als een ziekte, en – indien het in hun eigen familie
voorkomt – als een grote schande. De meeste LGBTI verkiezen om hun geaardheid niet openbaar te
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maken en deze zelfs voor de eigen familie verborgen te houden uit vrees voor uitsluiting door de
maatschappij en door de eigen familie.337
Volgens het EASO-rapport van 2016 heeft het land onder invloed van de internationale gemeenschap
wel een moderne wetgeving, met een (grond)wettelijke bescherming tegen discriminatie van LGBTI.
Toch bestaat anno 2016 nog geen homohuwelijk, geen geregistreerd partnerschap, en ook geen
mogelijkheid voor adoptie door LGBTI-personen.338
De laatste jaren vertoont de LGBTI-gemeenschap zich steeds openlijker in het openbaar. Sinds 17 mei
2016 houdt ze in Pristina jaarlijks een Gay Pride-optocht in aanwezigheid van prominente politici,
waaronder de president.339 In 2018 treedt voor de eerste keer een transgender persoon in de
openbaarheid met zijn gevecht met de bureaucratie omtrent zijn genderidentiteit340 en er is sinds
2017 ook een kleine maar actieve drag queen-gemeenschap in Pristina.341
De algemene, jaarlijkse mensenrechtenrapporten wijzen steevast op de Kosovaarse wetgeving die
LGBTI-personen tegen discriminatie beschermt en sinds april 2019342 ook een betere wettelijke
bescherming tegen haatmisdrijven op LGBTI-personen voorziet. Een gendergerelateerd motief voor
een strafdaad is voortaan een verzwarend element (haatmisdrijf). Toch beschouwen ook deze
rapporten de aanpak van de politie van haattaal en -criminaliteit als onvoldoende:
In de jaarlijkse rapporten van de EC staat dat zowel de Grondwet als de antidiscriminatiewet uit 2015
LGBTI-personen beschermt tegen discriminatie op basis van genderidentiteit en seksuele
oriëntering.343 De EC verwijst in haar rapport van 2020 naar een nieuw actieplan 2019-2022 opgesteld
door de Advisory and Coordination Group voor de LGBTI-gemeenschap en ook naar een actiecomité
dat op initiatief van de president in januari 2020 is opgericht. Dit rapport wijst op de verbeteringen in
2019 aan de Strafwet die LGBTI-personen een betere wettelijke bescherming bieden. In 2019 liep
voor het eerst ook een rechtszaak op grond van haattaal tegen LGBTI-personen tegen een ambtenaar
van het ministerie van Justitie. Er vielen in de gerapporteerde periode ook twee gerechtelijke
uitspraken rond zelfbepaalde gendererkenning.344
Ook HRW wijst er in 2020 op dat de vernieuwde Strafwet, die sinds april 2019 misdrijven op basis van
seksuele geaardheid of genderidentiteit ook als haatmisdrijven beschouwt, de bescherming van leden
van de LGBTI-gemeenschap heeft versterkt.345
Volgens de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) (2016) komen
bedreigingen, beschimpingen en geweld tegen LGBTI voor, maar omdat de slachtoffers in de meeste
gevallen geen aangifte doen, is er weinig zicht op de prevalentie en de ernst ervan. Indien er wel een
aangifte volgt, verzwijgen de slachtoffers vaak de homofobe motieven van de daad, uit vrees om als
LGBTI te worden geout.346 In 2019 schrijft ILGA dat er een sterke samenwerking is tussen de LGBTIorganisaties en de Kosovaarse politie. Toch is er in 2018 ook een geval bekend geraakt van
politieagenten die LGBTI-individuen beledigd hebben. De agenten zijn geschorst en het PIK (zie 2.4.5.)
heeft een onderzoek naar hen geopend.347 Verder is ook sprake van een toekomstig nieuw vluchthuis
in Pristina voor LGBTI die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld en hierdoor dakloos zijn geworden.
De gemeente zal hiervoor nauw samenwerken met LGBTI-organisaties. Volgens ILGA is een transman
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er in 2019 voor het eerst in geslaagd om zijn gender en naam officieel te laten wijzigen. 348 In 2022
schrijft deze organisatie dat de implementering van het actieplan 2019-2022 gebrekkig is. Ook is de
bouw van het vluchthuis uiteindelijk uitgesteld tot in 2022. Ten slotte vermeldt ILGA ook nog een
bekende LGBTI-activist die fysiek is aangevallen en doodsbedreigingen heeft ontvangen. De politie is
er volgens ILGA niet in geslaagd om de dader te identificeren.349
Een artikel op Balkan Insight (2021) verwijst eveneens naar de aanbouw van de shelter in Pristina.
Volgens dit artikel wijken LGBTI momenteel soms nog uit naar Albanië wanneer ze een vluchthuis
nodig hebben.350
Het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport verwijst in 2021 eveneens naar de nieuwe Strafwet die
sinds 2019 een gendergerelateerd motief voor een misdaad voortaan als een verzwarende
omstandigheid beschouwt. Dit rapport onderstreept dat LGBTI-personen nog steeds te maken hebben
met discriminatie op het gebied van tewerkstelling, huisvesting, nationaliteitsbepaling en toegang tot
onderwijs en gezondheidszorg.351
HRW meldt in 2018 dat activisten de strikt heteroseksuele huwelijkswetgeving ter discussie gesteld
hebben omdat het karakter ervan in tegenspraak zou zijn met de grondwet. 352 Anno 2022 heeft het
Kosovaarse parlement een wetsvoorstel afgewezen dat het homohuwelijk op termijn mogelijk wilde
maken.353
Civil Rights Defenders stelt in 2019 dat mensenrechtenactivisten die zich bezighouden met de rechten
van LGBTI (of vrouwen) bedreigingen ontvangen of lastig gevallen worden (via sociale media,
telefoontjes,
e-mails).
Niet-officiële
religieuze
groeperingen
vormen
voor
(LGBTI)mensenrechtenactivisten een uitdaging. Er is soms ook sprake van fysieke aanvallen op deze
activisten. Dit gebeurt vooral in de periodes wanneer pride parades worden georganiseerd of op
momenten wanneer de zichtbaarheid van LGBTI-gemeenschap hoger is in de media.354 De heersende
sociale, culturele en religieuze normen leiden anno 2019 nog steeds tot een “negatieve aanpak” door
de politie (zie 2.2.1.) van mensenrechtenschendingen op LGBTI-activisten, en dit ondanks de
antidiscriminatiewet (zie 2.1.), aldus Civil Rights Defenders.355 De organisatie duidt ook de zwakte van
het gerechtelijke systeem als oorzaak aan voor het feit dat politie en gerecht (zie 2.3) criminele feiten
tegen LGBTI-activisten niet ernstig nemen.356
Ook volgens HRW blijft vooral online haattaal tegen LGBTI-activisten een probleem. De LGBTI-ngo
Centre for Equality and Liberty of the LGBT Community in Kosovo (CEL Kosovo) heeft meer dan 150
gevallen van online haattaal geregistreerd die allemaal bij de politie zijn aangegeven. Geen enkel geval
heeft geleid tot vervolging. Volgens HRW (2021 en 2022) duurt de haattaal in de sociale media tegen
LGBTI-activisten voort, zelfs door hooggeplaatste politici.357 HRW citeert in 2022 in dit verband
opnieuw de organisatie CEL Kosovo die het onderzoek naar dit soort haattaal inadequaat noemt.358
In juli 2021 hebben politie en parket een onderzoek geopend naar een incident waarbij een bekende
LGBTI-persoon vernederd is op straat.359
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3.4. Journalisten, activisten en vrijheid van meningsuiting
De Kosovaarse Grondwet garandeert de vrijheid van vergadering en van vereniging alsook de vrijheid
van meningsuiting en van pers.360 Freedom House stelt in 2020 dat het wettelijk kader rond de
persvrijheid en rond de vrijheid van meningsuiting de hoogste beschermingsstandaarden garandeert,
hoewel de implementering ervan nog maar weinig is opgeschoten. 361 Ook volgens de EC wordt de
vrijheid van meningsuiting gegarandeerd door de Grondwet en andere wetgeving. Mediawetten zijn in
lijn met de standaarden van de Raad van Europa en de jurisprudentie van het EHRM. De Wet op de
bescherming van journalisten is vatbaar voor verbeteringen in verband met de bescherming van
bronnen, aldus de EC. Er is ook een nieuwe Wet rond klokkenluiders die de bescherming van de
bronnen van journalisten versterkt. Deze wet moet wel nog geïmplementeerd worden. Smaad en
beledigingen vormen een inbreuk volgens het burgerlijk wetboek.362
Niettemin stellen de grote, algemene mensenrechtenrapporten al jarenlang dat journalisten te maken
(kunnen) krijgen met allerhande vormen van druk, intimidatie en agressie:
Civil Rights Defenders (2019) ziet een degelijk wettelijk kader en een pluralistische en levendige
omgeving voor de media, maar telt ook steeds meer bedreigingen en aanvallen tegen journalisten.
Het valt volgens deze organisatie af te wachten of deze gevallen grondig onderzocht, vervolgd en
veroordeeld zullen worden. De organisatie stelt ook dat de wetgeving rond smaad voor journalisten –
ondanks een aantal wettelijke ontwikkelingen – een risico voor vervolging van journalisten door politici
inhoudt.363
Volgens het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2017) komt de intimidatie jegens journalisten
van ambtenaren, politici en zakenmensen.364 Sommige journalisten doen hierdoor aan zelfcensuur.365
In 2020 schrijft deze bron dat de onafhankelijke media erg actief blijven maar dat er nog steeds
berichten opduiken over allerhande personen en entiteiten (ambtenaren, religieuze groepen,
misnoegde individuen, zakenmensen die banden hebben met de regering) die druk uitvoeren op
journalisten, met zelfcensuur als gevolg.366 In 2021 schrijft deze bron hetzelfde en ze voegt er aan
toe dat enkel zelfbedruipende media een echt onafhankelijke koers kunnen varen. Mediakanalen met
minder middelen zijn genoodzaakt positieve berichtgeving te brengen in ruil voor financiële steun.367
De EC schrijft in 2018 dat het aantal (doods)bedreigingen en aanvallen tegen journalisten is
toegenomen. De autoriteiten openen doorgaans wel een onderzoek, maar deze onderzoeken verlopen
traag. In 2017 zijn er maar twee veroordelingen geweest voor dreigementen en aanvallen op
journalisten.368
In 2019 stelt de EC dat gerechtelijke instellingen meer en meer bedreigingen en aanvallen op
journalisten opvolgen en dat er een daling is van het aantal incidenten. Er is nu ook sprake van een
systematischere aanpak en van coördinatie tussen politie, parket en rechtbanken.369 In het Kosovo*
2021 Report van de EC staat dat het land voordeel haalt uit een levendige en pluralistische mediaomgeving. Toch maakt ook dit rapport melding van een aantal bezorgdheden: zelfcensuur in Noord-
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Kosovo, lastercampagnes tegen journalisten en vertragingen bij verbeteringen aan de wetgeving. Niet
alle bedreigingen worden aan de politie gemeld.370
Freedom House bestempelt Kosovo’s press freedom status voor 2017 als “partly free”.371 Freedom
House stelt in 2020 dat het wettelijk kader rond de persvrijheid de hoogste beschermingsstandaarden
garandeert, hoewel de implementering ervan nog maar weinig is opgeschoten.372 Er is eveneens
sprake van druk en intimidatie op journalisten maar ook van een proactievere aanpak hiervan door de
instellingen van de rechtsstaat waardoor de frequentie van de aanvallen gedaald is, aldus Freedom
House.373 De organisatie verwijst in 2021 naar de diversiteit van het medialandschap maar ook naar
een aantal zaken waarbij journalisten in 2020 fysiek zijn aangevallen omwille van hun berichtgeving.
Journalisten riskeren hun veiligheid omdat individuen hen bedreigen en aanvallen. Freedom House
noteert een stijging van 19 naar 24 gerapporteerde gevallen.374 Ook in 2022 haalt Freedom House
aan dat regering en zakenwereld oneigenlijke druk uitoefenen op redacties en dat journalisten
regelmatig met pesterijen, intimidatie en (in Noord-Kosovo) fysieke aanvallen worden
geconfronteerd.375
Tussen januari en september 2018 heeft The Association of Journalists of Kosovo elf gevallen van
bedreigingen en geweld tegen journalisten gerapporteerd. Op het moment van de rapportering van
deze gevallen door HRW (2020) zijn er maar vier politionele onderzoeken aan de gang.376 HRW schrijft
dat journalisten in 2020 opnieuw het doelwit zijn geweest van intimidaties en bedreigingen op sociale
media en ook van fysieke aanvallen. Het onderzoek en de vervolging door de politie verlopen
langzaam.377 Tussen januari en september 2021 telt HRW achttien gevallen van bedreigingen,
intimidatie en geweld op journalisten. In negen gevallen is er een politieonderzoek bezig, maar
onderzoek en vervolging verlopen langzaam.378
Amnesty International (AI) vermeldt in haar rapport over 2020 een aantal zaken waarbij
hooggeplaatste politici journalisten voor de rechter hebben gedaagd voor smaad. Ook is er sprake van
een journalist in Mitrovica wiens auto beschadigd is door geweerschoten in oktober 2020.379 Ook
milieuactivisten zijn in 2021 voor smaad aangeklaagd.380
Politici, burgermaatschappijactivisten en journalisten hebben een snel onderzoek geëist naar de zaak
van de journalist wiens auto is beschoten. Volgens een artikel van Balkan Insight heeft premier Hoti
zelfs verklaard dat deze zaak met prioriteit moet behandeld worden.381
Volgens Freedom House (2022) kunnen politieke meningen in Kosovo vrij geuit worden en de
organisatie spreekt ook van een kleine opening naar het bespreken van gevoelige onderwerpen (zoals
etnische verhoudingen en LGBTI-onderwerpen).382
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3.5. Noord-Kosovo
De situatie in Noord-Kosovo wordt al sinds de onafhankelijk van Kosovo gekenmerkt door grote
spanningen die op hun beurt de spanningen tussen Kosovo en Servië weerspiegelen. Het belangrijkste
incident is de moord op Oliver Ivanovic, de leider van de Servische Kosovaren, die op 16 januari 2018
voor zijn kantoor in Noord-Mitrovica werd neergeschoten.383 Ivanovic, leider van het burgerinitiatief
Freedom, Democracy, Justice was geëvolueerd van een hardline nationalist naar een gematigde
politicus die pleitte voor een vreedzaam samenleven tussen beide gemeenschappen in Kosovo.384
Het onderzoek naar de daders van deze moord, dat aanvankelijk in handen is van openbare aanklagers
in Mitrovica waar de moord plaatsvond, wordt in maart 2018 overgedragen aan de Speciale Aanklager
van Kosovo in Pristina omwille van de “complexiteit” van de zaak. Eind oktober 2019 worden in NoordMitrovica enkele arrestaties verricht.385 Een maand later verklaart Albin Kurti (Vetëvendosje) dat de
naam van de moordenaar bekend is. Hij noemt de naam niet maar verklaart dat Servië een zekere
Milan Radoicic moet uitleveren. Deze is ondervoorzitter van de Srpska Lista en leeft ondergedoken in
Servië.386
In februari 2021 gaat het proces over de moord op Oliver Ivanovic van start. Zes Serviërs die van
betrokkenheid bij de moord beschuldigd worden, pleiten onschuldig387 In maart 2021 wordt het
aanhoudingsbevel tegen Milan Radoicic in deze zaak opgeheven zonder dat het parket hiervoor
duidelijke reden gegeven.388 In juli 2021 heeft Srpska Lista Milan Radoicic herverkozen tot
ondervoorzitter.389 In december 2021 blijkt dat Radoicic op een Amerikaanse zwarte lijst van
betrokkenen bij de georganiseerde misdaad staat.390 Wanneer Radoicic in februari 2022 een poging
doet om Kosovo binnen te rijden merkt hij dat hij op een lijst van gezochte personen staat waarop hij
rechtsomkeer naar Servië maakt.391
Behalve de moord op Ivanovic is doorheen de voorbije jaren ook voortdurend sprake van andere
incidenten als gevolg van de interetnische spanningen:
HRW heeft tussen januari en augustus 2017 een reeks van interetnische spanningen (het werpen van
stenen naar Servische bedevaarders, haatdragende graffiti, vernielen van gedenkstenen)
geregistreerd.392 Volgens HRW (2019) zijn er in 2018 opnieuw zo’n incidenten voorgevallen. De
Kosovaarse politie voert een onderzoek.393
Begin 2018 loopt een dispuut tussen de Servische gemeenschap in Noord-Kosovo en de Kosovaarse
overheid over de elektriciteitsbevoorrading uit de hand waardoor het hele Europese elektriciteitsnet
tijdelijk ontregeld geraakt.394
Op 26 maart 2018 arresteert Kosovo Marko Djuric, het hoofd van het zogenoemde Kosovo Kantoor
van Servië in Mitrovica. Hij wordt onmiddellijk naar Servië uitgewezen waarbij een inbreuk op het
Brussels Agreement (zie 1.2) wordt ingeroepen. De Servische president reageert furieus. 395
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Ook het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport over 2018 vermeldt een incident (een bestorming
van een bijeenkomst) in Noord-Kosovo.396 Verder is in dit rapport sprake van veiligheidsincidenten
(brandstichting, werpen van stenen, ….) gericht tegen Serviërs die uit het buitenland naar Kosovo
terugkeren.397 Volgens het jaarlijkse USDoS-mensenrechtenrapport (2021) gaat de Servische regering
intussen door met het opzetten van parallelle overheidsstructuren in de Servische gemeente van
Kosovo (en in de gemeentes met Gorani). 398 Volgens Freedom House (2022) zijn er berichten dat de
Civilna Zastita (Servische veiligheidsdienst) illegaal blijft opereren.399
De secretaris-generaal van de VN stelt in zijn rapport over UNMIK van oktober 2020 dat het aantal
beschadigingen van eigendommen van Serviërs in Kosovo tijdens de lockdownperiode gestegen is.400
Ook in het UNMIK-rapport van 2021 is opnieuw sprake van een stijging van incidenten (fysieke
aanvallen, vernielingen, graffiti, nationalistische liederen, tegenhouden van pelgrims, beschadigingen
van grafzerken, boycot van de rechtbanken door de Servische rechters). Een Servische vrouw heeft
speciale politiebescherming gekregen na een reeks van bedreigingen en pesterijen.401
Zowel in september als in oktober 2021 zijn er spanningen geweest over zowel het verbod op Servische
nummerplaten op auto’s die Kosovo binnenrijden402 als over een antismokkeloperatie van de politie.403
Op 13 oktober 2021 is een Servische vrouw overleden door het traangas dat de Kosovo Special Police
had afgevuurd.404
In februari 2022 duiken berichten op over veiligheidscamera’s in de openbare ruimte die niet
gecontroleerd worden door de Kosovaarse politie.405
Sinds het einde van de Kosovaarse oorlog weigeren de Serviërs in Kosovo hun elektriciteitsfacturen te
betalen. De regering in Kosovo dekt voorlopig de kosten in afwachting van een structurele oplossing
voor dit probleem.406 Anno 2021 blijven pogingen om deze kwestie op te lossen vruchteloos.407 In
november 2021 dreigt de Kosovaarse energieleverancier KOSTT de gratis stroomvoorziening voor de
Servische gemeentes te stoppen.408
Tegelijk houdt de Kosovaarse politieke klasse nog steeds het been stijf tegen een overeenkomst uit
2015 (zie 1.2.) in verband met de oprichting van een vereniging met verregaande, autonome
bevoegdheden voor alle gemeentes met een meerderheid van Serviërs in Kosovo.409
De EC ziet de situatie in Noord-Kosovo in 2019 nog steeds als een uitdaging, niet alleen op het gebied
van corruptie en georganiseerde misdaad (zie 1.3 en 1.4) maar ook op het vlak van vrijheid van
meningsuiting (zie 3.4.).410 Volgens een artikel in Le Courrier des Balkans controleert de Srpska Lista
alle instellingen in Noord-Kosovo en is kritiek hierop niet mogelijk.411
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3.6. Moslimextremisme
Volgens Freedom House (2022) zijn de interreligieuze relaties in Kosovo (algemeen gesproken)
vreedzaam.412 Ook volgens een studieproject rond gewelddadig extremisme in de Balkan (Preventing
Violent Extremism in the Balkans, Prevex) uit 2021 hebben radicale en extreme vormen van islam
historisch nooit ingang gevonden in Kosovo en werden ze ten tijde van het uiteenvallen van Joegoslavië
en de conflictjaren ook afgewezen door de militaire en politieke structuren van het Kosovo Liberation
Army (KLA). Maar in de context van de moeilijke socio-economische situatie na het conflict en van de
groeiende invloed van kapitaalkrachtige instellingen, groepen en individuen uit de Golfstaten heeft
Kosovo een opkomst van geradicaliseerde moslims en ook gewelddadig extremisme meegemaakt.
Kosovo is, samen met Bosnië-Herzegovina en Noord-Macedonië, zelfs het land met de meeste foreign
terrorist fighters (FTF’s) in Europa.413
In 2014 zijn ongeveer 135 FTF’s uit Syrië naar Kosovo teruggekeerd. In dat jaar heeft de Kosovaarse
politie ook een plan tot staatsgreep van een radicale moslimgroepering verijdeld. Volgens het Prevexrapport zijn vervolgens ook nog een aantal andere geplande aanslagen in Kosovo verijdeld. In verband
met de aanwezigheid van de politieke islam in Kosovo verwijst het Prevex-rapport ook naar de politieke
moslimpartij FJALA, die anno 2014 twee leden had in de regering, en naar radicale imams die toen in
Kosovo actief waren buiten de jurisdictie van de organisatie van de Islamitische Gemeenschap. Het
rapport heeft het in het bijzonder over twee radicale imams die veel invloed hadden in bepaalde
moskeeën (en in private huizen): Bedri Robaj (in de Termokosmoskee in Pristina) en Zeqirja Qasimi.
De geldschieter van de Termokosmoskee, Fatos Rizvanolli, en Qasimi zijn in 2014 gearresteerd en tot
lange celstraffen veroordeeld. Sinds 2014 hebben de autoriteiten het aantal gerechtelijke onderzoeken
naar en arrestaties van geradicaliseerde personen opgedreven.414
Ook een artikel in World Bulletin stelt dat in 2014 verschillende illegale moskeeën gesloten zijn en dat
een aantal imams (waaronder Bedri Robaj) gearresteerd zijn op beschuldiging van rekrutering van
Syriëstrijders en het aanzetten tot etnische, raciale en religieuze haat.415
In 2014 hebben de autoriteiten ook zestien ngo’s opgedoekt op verdenking van banden met
extremistische netwerken en rekrutering van FTF’s (onder het mom van humanitaire hulpverlening).
Daarnaast heeft de regering een Division for Prevention and Reintegration of Radicalized Persons
(DPRRI) opgericht met de bedoeling aan deradicalisering te werken op het niveau van de lokale
gemeenschappen.416
In september 2015 heeft de regering een National Countering Violent Extremism (CVE) Strategy
(2015-2020) en bijbehorend actieplan aangenomen. Sommige onderdelen van de strategie zijn erop
gericht om op het lokale niveau mechanismes te ontwikkelen waarbij lokale religieuze leiders,
psychologen en politieagenten informatie aan elkaar doorgeven en als de relevante actoren moeten
instaan voor deradicalisering. Maar, de regering heeft toen geen middelen voorzien voor de
implementering van de CVE-strategie en het bijhorende actieplan waardoor deze afhankelijk werden
van buitenlandse sponsors (o.a. IOM, Hedayah, OVSE, UNDP, USAID, of buitenlandse ambassades).
Ook in de gevangenissen zijn toen deradicaliseringsprogramma’s van start gegaan.417
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In 2016 blijkt dat een aantal van de in 2014 gearresteerde imams (waaronder Bedri Robaj) in Kosovo
nog steeds actief zijn en invloed hebben.418 In 2017 wacht Robaj nog steeds op zijn proces voor het
aanzetten tot terrorisme. Hij werd in dat jaar, in afwachting van zijn proces, niet onderworpen aan
veiligheidsmaatregelen, aldus een artikel van Resonant Voices Initiative.419 In 2018 bekomen een
aantal imams (waaronder Robaj) uiteindelijk de vrijspraak wegens gebrek aan bewijsmateriaal.420
Volgens het jaarlijkse USDoS-rapport over terrorisme werkt de Kosovaarse regering in 2020 aan een
nieuwe gecombineerde strategie en actieplan (tot 2025) tegen terrorisme en tegen gewelddadig
extremisme. Volgens USDoS beschikt Kosovo reeds over een goed ontwikkeld wettelijk kader om
personen te vervolgen die ervan verdacht worden terroristische activiteiten te steunen of te begaan.
Maar er rijzen ook vragen over de veiligheid op lange termijn wegens de korte straffen, vervroegde
vrijlatingen en het gebrek aan controles na vrijlating. USDoS maakt in haar rapport gewag van een
arrestatie van een man die doodsbedreigingen had geuit tegen de Franse ambassadeur en van twee
veroordelingen van moslims omwille van het aanzetten tot en/of deelname aan terrorisme.421
Ook in 2021 heeft het parket nog iemand aangeklaagd omwille van zijn deelname aan een
extremistische groep in Syrië.422
In april 2019 heeft Kosovo een tweede golf van 110 terugkeerders (10 mannen, 32 vrouwen en 74
kinderen) uit Syrië georganiseerd en in juli 2021 zijn nog eens 11 Syriëstrijders gerepatrieerd. Nog
steeds volgens het Prevex-rapport (2022) wordt Kosovo geprezen omwille van de deradicalisering en
herintegratie van Syriëstrijders. De onmiddellijke dreiging van de teruggekeerde Syriëstrijders is
intussen verdwenen maar er gaat wel nog een latente dreiging uit van het moslimfundamentalisme
van gedetineerde FTF’s en predikers.423
Volgens een artikel in Balkan Insight (2021) is er ook sprake van een arrestatie van een groepje dat
een gevaar vormde voor de constitutionele orde in Kosovo en van waarschuwingen voor een mogelijke
aanval van een geradicaliseerde lone wolf. In dit artikel wordt een researcher (Gezim Visoka) geciteerd
die stelt dat de Kosovaarse strategie tegen religieus extremisme nog zal moeten evolueren om de
nodige impact te hebben.424
De Bertelsmann Foundation maakt in 2022 eveneens melding van radicale moslimgroeperingen die
doodsbedreigingen hebben geuit aan het adres van journalisten die over het onderwerp hadden
geschreven.425
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Samenvatting
Kosovo is sinds de onafhankelijkheidsverklaring van 17 februari 2008 een soevereine republiek met
een parlementaire democratie. Het parlement wordt er verkozen op basis van regelmatige, vrije en
eerlijke verkiezingen met een geheime stembusgang gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht.
In de specifieke context van een land in een post-conflictsituatie garandeert de Grondwet expliciet de
bescherming van de minderheden en biedt ze ook verregaande mogelijkheden voor hun deelname aan
het politieke leven.
Het zogenoemde Brussels Agreement van 19 april 2013, dat een stelselmatige normalisering van de
relaties met Servië voorziet, is cruciaal voor Kosovo. Het akkoord zorgt voorlopig wel voor een grote
polarisering in de binnenlandse politiek tussen politici die de normalisering van de relaties met Servië
al dan niet genegen zijn. De politieke omstandigheden worden dan ook gekenmerkt door instabiliteit,
aanhoudende crisis, dysfuncties en voortdurende regeringswissels. Momenteel regeert voor het eerst
in de geschiedenis van het land een partij die niet behoort tot de oude elite en de mainstream politiek.
Het gaat over Vetëvendosje, een partij die gegroeid is uit een burgermaatschappijbeweging tegen
corruptie en georganiseerde misdaad. Vetëvendosje is verkozen met een sterk mandaat van 48 %.
Waarnemers beschouwen deze power shift als de laatste hoop van de bevolking in de politiek.
Verschillende, gezaghebbende bronnen brengen de staat van de democratie in Kosovo (net als in de
andere landen van de westelijke Balkan) in verband met het begrip state capture. Het gaat over een
sterke verwevenheid tussen politie en economische elites waarbij ook corruptie en georganiseerde
misdaad een fundamentele rol spelen. Het fenomeen gaat veel verder dan kleinschalige corruptie. Het
gaat over een systematisch misbruik van overheidsmiddelen. Cliëntelisme speelt volgens deze bronnen
een vitale rol bij state capture. Cliëntelistische netwerken, diep verankerd in alle geledingen van de
maatschappij, vormen de machtsbasis voor de politieke elites en maken het democratische principe
van de checks and balances onmogelijk. Het gevolg van state capture is dat de politiek op alle niveaus
uitgebreid tussenkomt bij het gerecht, de overheidsadministraties en de media. Het fenomeen geeft
aanleiding tot een gevoel van straffeloosheid en ongelijkheid in de samenleving.
Kosovo probeert niettemin voortdurend de strijd aan te binden tegen de alomtegenwoordige corruptie
en de georganiseerde misdaad. Er zijn instellingen, gespecialiseerde gerechtelijke instanties,
wettelijke mechanismes en voortdurende initiatieven. Sinds 2020 zijn er ook een aantal
samenwerkingsverbanden met Europol in voege. Momenteel richten de autoriteiten zich eerder op
kleinschalige corruptie en nog niet op gevallen van highlevelcorruptie. Regelmatig zijn er arrestaties
en veroordelingen in de context van georganiseerde misdaad.
De universele mensenrechten en de fundamentele vrijheden zijn stevig verankerd in de Kosovaarse
Grondwet. Ook internationale mensenrechtenverdragen gelden rechtsreeks in Kosovo en hebben
steeds voorrang. Tevens voorziet de Grondwet in bescherming tegen alle vormen van discriminatie.
De antidiscriminatiewetgeving is volledig in lijn met de Europese en internationale standaarden.
De Kosovaarse overheid respecteert over het algemeen haar eigen wetgeving in verband met de
mensen- en grondrechten en in verband met antidiscriminatie. Toch zijn er ook nog uitdagingen en
problemen vast te stellen bij de implementering van een aantal aspecten van deze wetgeving. In de
praktijk kunnen minderheden zich niet altijd op hun rechten beroepen. De pers en de
burgermaatschappij hebben regelmatig te maken met restricties en intimidaties. (Haat)misdrijven
tegen etnische en gemarginaliseerde gemeenschappen komen nog steeds voor. Gevallen van
discriminatie tegen minderheden worden slechts zelden vervolgd. Het gerecht toont zich soms partijdig
bij de beoordeling van misdrijven tegen minderheden, ook al garandeert de Grondwet gerechtelijke
onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
De KP is intussen uitgegroeid tot een goed uitgerust en vertrouwd instituut. Het is multi-etnisch
samengesteld en toegankelijk voor iedereen. De KP hecht veel belang aan haar lokale verankering en
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verwevenheid met de samenleving. Ze wordt ook nog steeds bijgestaan door EULEX en KFOR.
Eventuele gevallen van wangedrag en passiviteit door individuele agenten kunnen worden gemeld bij
het PIK en de OIK. Jaarlijks worden agenten aangeklaagd en vervolgd.
De gangbare rechten van een moderne rechtstaat met betrekking tot de gerechtelijke procedures zijn
formeel verworven en worden algemeen gerespecteerd. In Noord-Kosovo zijn Servische rechters
geïntegreerd in het gerechtelijke apparaat. Wie geconfronteerd wordt met inbreuken tegen de
mensenrechten beschikt over alle rechtsmiddelen en beroepsmogelijkheden binnen de gewone
rechtsgang. Kosteloze rechtsbijstand is een grondwettelijk gegarandeerd mensenrecht. Toch moet het
gerecht ook opboksen tegen politieke tussenkomsten, een gebrek aan gekwalificeerde rechters en een
tekort aan middelen.
Er zijn in Kosovo negen lokale kantoren van de Ombudsdienst waar burgers terecht kunnen met
eventuele klachten over mensenrechtenschendingen of ambtsmisbruik. Deze dienst kan ook
telefonisch, per post en per e-mail bereikt worden.
De overheid heeft in de voorbije decennia wetgeving, actieplannen en strategieën ontwikkeld om een
aantal specifieke situaties aan te pakken zoals discriminatie van Roma, huiselijk geweld, discriminatie
en haatmisdrijven tegen LGBTI, moslimextremisme of aanvallen op journalisten en activisten.
In het licht van de lacunes en tekortkomingen van de autoriteiten wijzen de bronnen op het belang
van de burgermaatschappij die vrij en robuust aanwezig is in Kosovo. Er zijn talloze ngo’s die eventuele
gebreken bij de autoriteiten monitoren. Verder kunnen deze ngo’s ook eventuele slachtoffers van
mensenrechtenschendingen bijstaan wanneer ze de bescherming van de veiligheidsdiensten en het
gerecht nodig hebben.
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