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Van oorlog naar onafhan-
kelijkheid
Het Europese Kosovo heeft
een bepaald niet gemakkelij-
ke historie. Kosovo was
lange tijd onderdeel van
Servië, dat op zijn beurt
weer onderdeel uitmaakte
van Joegoslavië. Het over-
grote deel van de
Kosovaarse bevolking is
Albanees. Nadat de
Albanezen in Kosovo jaren-
lang werden onderdrukt
stichtten zij in 1996 het
Kosovaarse Bevrijdingsleger
(UÇK). Zij streden tegen het
Servië van president
Slobodan Milosevic. 
Op zijn beurt streed
Milosevic hard terug, door
Kosovo ‘etnisch te zuive-
ren’. Duizenden Kosovaren
sneuvelden en een kwart
werd dakloos. De Kosovo-
oorlog was een feit. De Navo
greep in door van maart tot
juni 1999 luchtaanvallen
tegen Joegoslavië uit te voe-
ren. Hierbij vielen veel
onschuldige slachtoffers. 
De oorlog eindigde en
Kosovo viel jarenlang onder
het bestuur van de Verenigde
Naties. In 2008 werd Kosovo
dan eindelijk onafhankelijk.
Dit onder het bewind van de
huidige Kosovaarse presi-
dent Hashim Thaçi. Tot nu
toe hebben slechts 62 landen
Kosovo officieel als autono-
me staat erkend. 20 landen

hebben aangegeven binnen-
kort hun erkenning te geven.

Flying for Kosovo
James Berisha, van beroep
piloot en afkomstig uit het
Kosovaarse Brestovac, reist
al sinds 25 mei door Latijns-
Amerika om aandacht te vra-
gen voor deze kwestie. Dit
doet hij onder het motto
‘Flying for Kosovo’. De
afgelopen maanden bezocht
hij vele landen in Latijns-
Amerika. Afgelopen dagen
was hij in Suriname, één van
de laatste landen op zijn
lijstje. Times of Suriname
sprak met hem. 
“Ik begrijp niet waarom
Suriname ons land niet als

onafhankelijke staat wil
erkennen. Suriname is zelf
ook onafhankelijk van
Nederland geworden in
1975”, vindt de Kosovaar.
Nederland heeft Kosovo wel
als zelfstandige staat erkend.
“Ook vind ik het vreemd dat
Nederland Suriname niet
erop heeft geattendeerd
Kosovo te erkennen.” In
Suriname is James Berisha
naar de minister van
Buitenlandse Zaken gegaan
om te praten over dit pro-
bleem.

Motivaties
Berisha doet deze reis niet
voor officiële instanties,
maar vanuit zijn idealen. Hij

financierde de reis voor een
groot deel zelf. Een ander
deel kwam uit donaties van
veelal Albanezen. “Ik doe dit
ook voor mijn vader, die op 1
maart 1999 (red. in de
Kosovo-oorlog) is omgeko-
men. Ik doe dit ook voor de
mensen die zijn overleden in
het dorp waar ik ben opge-
groeid, Brestovic. Het is een
klein dorp met maar 2000
mensen. Tijdens de Kosovo-
oorlog zijn er echter 60 ver-
moord.”

Moeizame erkenning
Van alle 27 EU-landen heb-
ben er 22 de Europese staat
als onafhankelijk erkend.
Spanje, Griekenland, Cy-
prus, Slowakije en Roemenië
hebben hier echter niet aan
deelgenomen. Deze staten
hebben veelal zelf ook te
kampen met problemen met
volken die een eigen staat
willen oprichten.
Voorbeelden hiervan zijn de
Spaanse Basken en Cata-
lanen. “Als een land als
Spanje de onafhankelijkheid
van Kosovo erkent, zullen
deze volken meer druk uitoe-
fenen om ook onafhankelijk
te worden”, legt Berisha uit.
Zolang deze landen Kosovo
echter blijven weigeren, kan
het land geen lid worden van
de Europese Unie.
In Latijns-Amerika gaat het
proces volgens hem erg lang-
zaam. Al is de meest recente
erkenning afkomstig van de
Dominicaanse Republiek (10
juli 2009) en was Costa Rica
het tweede land dat Kosovo
als onafhankelijk erkende,
toch hebben slechts acht van

de 26 landen de onafhanke-
lijkheid erkend. Landen als
Bolivia en Venezuela zijn
zelfs niet van plan om
Kosovo te erkennen.
“Sommige landen hebben
natuurlijk hun eigen politie-
ke problemen, zoals Bolovia
met Santa Cruz”, begrijpt
Berisha. “Maar de afgelopen
vier maanden heb ik met heel
veel mensen gesproken die
niet weten waarom hun rege-
ring ons land niet als zelf-
standig erkent.”

Kosovaarse belangen
Voor Kosovo is het volgens
Berisha van  groot belang om
als zelfstandige staat erkend
te worden. “Het is goed voor
onze internationale import-
en exporthandel”, vertelt
Berisha. Ook ziet hij een

voordeel voor Suriname.
“Toerisme, bijvoorbeeld.
Iemand van Kosovo kan nu
bijvoorbeeld niet naar
Suriname komen, omdat
Suriname onze zelfstandig-
heid niet erkent. Het heeft
me dagen gekost om in
bepaalde landen toegelaten te
worden.” 

Toekomstbeeld
Toch ziet de Kosovaar de
toekomst rooskleurig in. “Ik
denk dat in vijf à tien jaar 95
procent van de landen ons
wel heeft erkend als autono-
me staat.” Hij denkt niet dat
zijn invloed daarin groot is.
“Ik denk niet dat ik werkelijk
besluiten in mijn eentje kan
beïnvloeden, maar wat ik wel
kan doen is aandacht vragen
voor dit probleem.”

James Berisha zal nog onge-
veer twee maanden blijven
reizen. Op het internet houdt
hij een reisdagboek bij,
waarin hij zijn bezoeken aan
de verscheidene landen
beschrijft. Ook valt er op
deze website een lijst te zien
met landen die Kosovo al de
zelfstandigheid hebben ver-
klaard. De URL van zijn
website is www.flyingforko-
sovo.com. Hij is de afgelo-
pen tijd bezig geweest met
een documentaire over zijn
reis. Het is zijn bedoeling
deze wereldwijd uit te
geven. James vliegt nu nog
door naar Guyana,
Venezuela, de Caribische
eilanden en vliegt vervol-
gens terug naar Europa.

Reis door Latijns-Amerika
voor Kosovaarse 
zelfstandigheid

door Jelmer Luimstra

PARAMARIBO - Suriname erkent Kosovo nog steeds niet als een zelfstandige staat.
Kosovo, dat op 17 februari 2008 de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen, wordt door veel
meer landen niet als autonome staat erkend. Kosovaar James Berisha reist Latijns-
Amerika af om te pleiten voor de jonge natie. 

James Berisha (rechts) reist Latijns-Amerika af om zijn boodschap te verkondigen: de erkenning van een zelfstandig Kosovo.
(Foto: Fabian Gerad)

James Berisha in een restaurant in Argentinië. Hij doet tijdens
zijn reis een heleboel landen aan, waaronder afgelopen week
ook Suriname. (Uit: www.flyingkosovo.com)

Het donkergedrukte ‘vlekje’ is Kosovo. De lichtgekleurde vlek eromheen is Servië. Kosovo wordt
momenteel door wereldwijd 62 staten erkend als zelfstandige staat.
(Plaatje: David Liuzzo)


