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Streszczenie

Niniejszy artykuł jest próbą wieloaspektowego opisania peryferyjnego położe-
nia Kosowa. Przedstawione zostaje położenie geograficzne tego obszaru oraz jego 
historia. Opisano także współczesne dzieje tego regionu wraz z analizą działań 
aktorów międzynarodowych zaangażowanych w Kosowie. Autor stara się wyka-
zać negatywne konsekwencje peryferyjności najmłodszego państwa na świecie 
zarówno w aspekcie geograficznym, jak i politycznym oraz strategicznym.

Słowa kluczowe 

Państwo peryferyjne, Kosowo, konflikty bałkańskie, NATO, UNMIK, EULEX.

*
Poniższy artykuł ma na celu omówienie czym jest peryferyjność 

w przypadku Kosowa i w jaki sposób wpływa ona na historię i stan 
obecny najmłodszego państwa w Europie. Pierwsza część zawiera 
przedstawienie położenia geograficznego oraz krótki opis populacji 
zamieszkującej tereny Kosowa, następnie omówiono jego historię wi-
dzianą przez pryzmat oddziaływania peryferyjności. Opisany został 
także okres, gdy Kosowo znajdowało się pod zarządem Organizacji 
Narodów Zjednoczonych oraz czas niepodległości, by w końcu dojść 
do czasów współczesnych, które najlepiej pokazują, jak trudno być 
państwem peryferyjnym w centrum Europy. 

* Jan Żmuda – asystent koordynatora projektu Peace and Development Studies realizowa-
nego w WSE, absolwent stosunków międzynarodowych (studia licencjackie) w WSE, student II 
roku stosunków międzynarodowych w WSE oraz II roku europeistyki na UJ (studia uzupełnia-
jące magisterskie), organizator i uczestnik studenckiej wyprawy badawczej do Kosowa w lutym 
2009 roku. Obszary zainteresowań: prawa człowieka, Bałkany Zachodnie, Kosowo, rola orga-
nizacji międzynarodowych w procesie powstawania państw, soft power, Europejska Polityka 
Bezpieczeństwa i Obrony i dyplomacja UE, zarządzanie projektami międzynarodowymi.
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Czym jest peryferyjność Kosowa?

Kosowo jest krajem skrajności. Największa misja UE w dziejach, 
najbardziej skomplikowana misja ONZ w historii tej organizacji, naj-
większa w Europie ilość pomocy rozwojowej przeznaczonej na odbu-
dowę, najwięcej międzynarodowych ekspertów i organizacji skupio-
nych w jednym miejscu na świecie, najmłodsze państwo Europy. Czy 
w ten sposób można określić peryferyjność? Czy tak można opisać 
niewielkie zainteresowanie wielkich tego świata tym małym kawał-
kiem Europy? A jak nazwać najwyższą w Europie stopę bezrobocia, 
najniższy PKB per capita, największą ilość dzieci przypadających na 
jedną kobietę, najmłodsze społeczeństwo na północ od Sahary, naj-
większe centrum handlu kobietami w Europie? Centrum, kraj rozwi-
jający się, przyszłość Bałkanów? Niestety nie. Kosowo to peryferie, 
ciągle nierozwiązany problem, z którym Europa od 11 lat nie jest so-
bie w stanie poradzić. 

Peryferyjność Kosowa ze względu na jego historię i położenie geo-
polityczne posiada zdecydowanie negatywne znaczenie, które objawia 
się w oddziaływaniu na rozwój najmłodszego państwa Europy. Oczy-
wistą bazą analizy peryferyjności w przypadku Kosowa jest jego geo-
grafia i historia, mająca ogromny wpływ na percepcję tego obszaru 
w polityce międzynarodowej jak i  polityce bezpieczeństwa najwięk-
szych światowych aktorów, w działaniach UE oraz innych państw eu-
ropejskich, a także w relacjach ludzi zamieszkujących ten kraj. 

Geografia i ludność Kosowa

Z pewnością bardzo duży wpływ na postrzeganie Kosowa jako te-
rytorium peryferyjnego ma jego położenie geograficzne. Jest to górzy-
sty obszar leżący między wzniesieniami Sar Planiny na południowym 
wschodzie, Górami Północnoalbańskimi i Mokrą Planiną na północ-
nym zachodzie a pasmem gór Kopaonik na północy. Zachodnią i po-
łudniowo-zachodnią granicę tego terenu stanowią góry Prokletije, na-
tomiast wschodnią wyznacza pasmo Goljak. Większość powierzchni 
liczącego ponad dziesięć tysięcy kilometrów kwadratowych obszaru 
zajmują dwie górskie kotliny: Kosowskie Pole na wschodzie i Meto-
chia na zachodzie (Kosowo (mapa fizyczna) skala 1:670000 1998). Koso-
wo, mimo iż leży w samym centrum Bałkanów, jest od nich natural-
nie oddzielone, przez co staje się odległe i izolowane. Obecnie, we-
dług danych CIA z The World Factbook, terytorium Kosowa zamieszku-
je około 2 milionów ludzi, z czego 88% stanowią Albańczycy, 7% Ser-

bowie (głównie na północ od rzeki Ibar oraz w małych enklawach), 
a 5% Bośniacy, Romowie, Turcy, Aszkali, Egipcjanie i Gorani.

Rysunek 1: Kosowo (mapa fizyczna) skala 1:670000, 1998 r. Źródło: http://www.lib.utexas.edu/
maps/europe/.

Zarys historii Kosowa do 1945 roku

Położenie geograficzne w bezpośredni sposób oddziałuje na histo-
rię Kosowa. W starożytności znajdowało się ono na pograniczu dwóch 
wielkich kultur: greckiej i rzymskiej, następnie stało się terytorium 
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granicznym między wschodnim a zachodnim Cesarstwem Rzymskim 
oraz królestwami wczesnośredniowiecznymi i Cesarstwem Bizantyj-
skim. Na początku XI wieku do podziałów państwowych dołączyła 
kolejna różnica: Kosowo częściowo dostało się pod wpływ chrześci-
jaństwa wschodniego, a jego zachodni sąsiedzi – Chorwacja i Bośnia 
– w sferze religii pozostali podporządkowani Rzymowi. Przełomo-
wym okresem okazał się wiek XIII, gdy obszar Kosowa stał się kultu-
ralnym i religijnym centrum Królestwa Serbskiego, które szybko pod-
bijało znaczne obszary Półwyspu Bałkańskiego. To właśnie tu powsta-
ły najwspanialsze serbskie klasztory prawosławne (Dečani, Gračani-
ca, Prizern) oraz założona została siedziba patriarchy Serbskiego Ko-
ścioła Prawosławnego (Peć). Wskutek ekspansji państwa Turków 
Osmańskich, podbijającego sukcesywnie obszary Cesarstwa Bizantyj-
skiego, musiało dojść do konfrontacji mającej fundamentalne znacze-
nie dla obszaru Kosowa – 28 czerwca 1389 roku na polach nieopodal 
Prisztiny odbyła się słynna bitwa na Kosowym Polu, w której wojska 
serbskie poniosły klęskę, co umożliwiło Imperium Osmańskiemu cał-
kowite opanowanie terytorium Kosowa do roku 1483 (King, Mason 
2006: 26-27). Od tej pory terytorium to stało się areną krwawej rywa-
lizacji o wpływy i rozwój dwóch wielkich religii – chrześcijaństwa i is-
lamu, czego efekty obserwujemy po dziś dzień. Warto przy tym zazna-
czyć, że przed drugą połową XX wieku na terytorium dzisiejszego Ko-
sowa nigdy nie istniało żadne państwo zwane Kosowem ani nawet nie 
odnotowano ruchów mających na celu utworzenie takiego podmiotu. 

Ze względu na włączenie terytorium Kosowa w skład Imperium 
Osmańskiego, ludność albańska uległa islamizacji, często spowodo-
wanej chęcią zdobycia przez Albańczyków pozycji społecznej i gospo-
darczej równej Turkom oraz innym muzułmanom. Jednak proces ten 
nastąpił dosyć późno – Rainer Hampel podaje orientacyjnie przełom 
wieku XVII i XVIII. Za jedną z przyczyn tego stanu rzeczy można 
śmiało uznać peryferyjne położenie na granicy Imperium (2008: 3). 
Jak bardzo oddalone od centrów ówczesnego świata było Kosowo 
może świadczyć fakt, iż osmańscy poborcy podatkowi dotarli i opisa-
li niektóre wioski kosowskie dopiero w połowie XIX wieku, a co wię-
cej dostarczyli informacji o tym, że mimo 400 lat okupacji i islamiza-
cji, chrześcijaństwo trwało tam nadal (Hampel 2004:10). 

Położenie geograficzne Kosowa wpływało także na częstotliwość 
i zaciętość konfliktów zbrojnych prowadzonych na jego terytorium. 
Znakomitym przykładem jest tu I wojna bałkańska oraz I wojna świa-
towa. W czasie tych dwóch konfliktów terytorium Kosowa było plą-
drowane przez Serbów, Albańczyków oraz Turków, co miało skutek w 
postaci bardzo licznej migracji ludności cywilnej (King, Mason 2006: 

32). Nie inaczej działo się w czasie II wojny światowej, gdy obszar 
Kosowa znajdował się pod okupacją włoską, niemiecką oraz bułgar-
ską, i w okresie tuż po jej zakończeniu, gdy podczas walk serbsko-al-
bańskich w latach 1945-47 dziesiątki tysięcy Serbów opuściły na za-
wsze swoje domy, a z powodu zakazu wprowadzonego przez marszał-
ka Josifa Broz-Tito nigdy już nie wróciły w swoje rodzinne strony 
(Wróblewski 2006: 1). Tito swoją decyzją starał się zahamować spira-
lę przemocy, która mogłaby się stać początkiem końca rodzącej się so-
cjalistycznej Jugosławii.

Kosowo a Jugosławia 

W okresie bezpośrednio po II wojnie światowej państwa zachodnie 
poprzez brak działań dyplomatycznych jasno zakomunikowały, że nie 
zamierzają interesować się terytorium, gdzie w czasie wojny działały 
kolaboracyjne oddziały wspierające wojska Osi (dywizja SS Skander-
beg złożona z kosowskich Albańczyków). Dodatkowym powodem bra-
ku zainteresowania Zachodu sprawami wewnętrznymi Jugosławii 
była chęć uzyskania poparcia lub neutralności Tity w rozpoczynającej 
się zimnej wojnie, co próbowano uzyskać m.in. poprzez włączenie Ju-
gosławii w działania planu Marshalla. 

Wskutek obowiązującego do 1968 roku stanu wojennego, mającego 
na celu utrzymanie porządku po walkach z okresu po II wojnie świa-
towej, Kosowo stało się najbardziej zacofanym i zaniedbanym regio-
nem Jugosławii, znajdującym się ewidentnie na peryferiach zaintere-
sowań rządu w Belgradzie, co było bardzo wyraźnie widać np. w ilo-
ści inwestycji w nowe obiekty przemysłowe czy w liczbie nowo po-
wstałych miejsc pracy (Vickers 1995: 165). Mimo przyznania w 1974 
roku Kosowu statusu regionu autonomicznego, podobnie działo się 
przez cały czas trwania rządów Tity. W 1981 roku bezrobocie wynosi-
ło około 30%, średnia pensja była około dwa razy niższa niż w innych 
częściach federacji (Wróblewski 2006: 1). Zmiana nastąpiła dopiero 
po jego śmierci, gdy w wyniku gwałtownych protestów albańskich, 
wywołanych tragiczną sytuacją gospodarczą prowincji, brakiem pra-
cy i fatalnym poziomem edukacji, zginęło około 1000 Albańczyków 
(Judah 2000: 40-41). Eksperci zachodni zaczęli wówczas określać Ko-
sowo najsłabszym ogniwem spajającym kruchą konstrukcję Federacji 
i jedną z przyczyn konfliktu, jaki wybuchł w 1992 roku, pieczętując 
upadek największego państwa na Bałkanach (Mason, King 2006: 35). 
Julia A. Mertus wskazuje tu dodatkowo na gwałtowne odrodzenie 
serbskiego nacjonalizmu, który po śmierci Tity był zręcznie podsyca-
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ny przez Slobodana Miloševicia, widzącego w nim szansę na przeję-
cie władzy i budowę Wielkiej Serbii (1999: 23). Jednakże mimo starań 
pewnej części opozycji albańskiej, by zwrócić uwagę światowych mo-
carstw na kryzys w tej części Federacji, ze względu na wojnę w Afga-
nistanie i coraz intensywniejszą rywalizację między USA i ZSRR, żad-
ne państwo zachodnie nie interesowało się kwestiami względnie w ich 
oczach stabilnej i neutralnie nastawionej Jugosławii. 

W chwili wybuchu konfliktu w Bośni i Hercegowinie w 1992 roku 
o Kosowie już nikt nie pamiętał. Wskutek serbskich represji powstała 
tam nowa siła polityczna – Liga Demokratyczna Kosowa (LDK), zało-
żona w końcu 1989 roku przez pisarza Ibrahima Rugowę, wokół któ-
rej skupiała się większość Albańczyków z tego obszaru. Pod naciskiem 
Ligi miejscowy parlament ogłosił 2 lipca 1990 roku Kosowo siódmą 
republiką Jugosławii. Ibrahim Rugowa wybrany został jej prezyden-
tem. W odpowiedzi, 5 lipca Serbowie zdymisjonowali rząd w Priszti-
nie oraz rozwiązali lokalny parlament. Jednocześnie doszło do pacy-
fikacji prowincji. Do Kosowa skierowano nowe jednostki wojska i po-
licji, dokonano setek aresztowań prewencyjnych. W 1991 roku kosow-
scy Albańczycy przeprowadzili niezależne referendum. Jego wyniki 
potwierdziły, że zdecydowana większość albańskich mieszkańców 
tego regionu (98%) opowiada się za secesją (Wróblewski 2006: 2). 
Proklamacja ta (z wyjątkiem Albanii) nie spowodowała żadnego mię-
dzynarodowego odzewu (Jansen 2008: 7, King, Mason 2006: 39). Po-
wyższa sytuacja wydaje się wyjątkowa, jeżeli wziąć pod uwagę fakt, iż 
w kwietniu 1992 roku, niespełna miesiąc po ogłoszeniu niepodległo-
ści przez Bośnię i Hercegowinę, kraje zachodnie zaczęły masowo 
uznawać rządy nowo powstałych państw.

24 maja 1992 roku odbyły się wybory, w których kosowscy Albań-
czycy wybrali swój parlament i prezydenta. Dominującą siłą politycz-
ną w wyniku wyborów, w których udział wzięły 22 partie polityczne, 
okazała się Liga Demokratyczna Kosowa, która uzyskała ponad 76% 
głosów, zaś jej lider Ibrahim Rugowa odniósł zwycięstwo w wyborach 
prezydenckich. Władze Serbii, zaangażowane w konflikt w Bośni, ze 
względu na brak odpowiednich sił nie przeszkodziły w wyborach, jed-
nakże nie uznały ich i zignorowały ich wyniki (Wróblewski 2006: 2). 

Albańczycy, przerażeni pogarszającą się sytuacją w Bośni, posta-
nowili stosować wobec przemocy serbskiej zasadę biernego oporu, 
mając nadzieję, że w ten sposób zwrócą na siebie uwagę demokra-
tycznego Zachodu. Jednak ich oczekiwania nie spotkały się z żadną 
konkretną reakcją. Wyjątkiem były ostrzeżenia prezydenta George’a 
Busha, powtórzone następnie przez Billa Clintona, informujące Bel-
grad, że w przypadku otwartego konfliktu w Kosowie USA nie zawa-

hają się użyć siły, aby przywrócić pokój. Spowodowane było to praw-
dopodobnie obawą amerykańskiej dyplomacji, że konflikt w tym rejo-
nie może spowodować rozprzestrzenienie się wojny na całe Bałkany 
(Sciolino, Bronner 1999). Jednak, jak pokazuje historia, brak oporu 
przyniósł jeszcze większą marginalizację i peryferyzację Kosowa w 
polityce największych graczy skali światowej. 

Kosowo było rejonem w miarę stabilnym w porównaniu do ogar-
niętej walkami Bośni, Somalii czy Rwandy, nie można było przekazy-
wać „krwawych relacji”, które przyciągnęłyby uwagę zachodnich od-
biorców, a tym samym zainteresowanie zachodnich rządów. Kosow-
scy Albańczycy nie posiadali też w tamtym czasie zorganizowanej dia-
spory, będącej w stanie oddziaływać na państwa zachodnie (tak na 
przykład postępowali Chorwaci mieszkający w Niemczech i Austrii). 
Dodatkowo Kosowo powoli stawało się jedną z kart przetargowych, 
mających zakończyć konflikt w Bośni i Hercegowinie. Slobodan Mi-
lošević wielokrotnie sygnalizował w czasie rozmów z dyplomatami 
zachodnimi, że kwestia kosowska to wewnętrzny problem Serbii, któ-
ry nie może być umiędzynarodowiony. Uzależnił on od tej sprawy 
wsparcie Belgradu w czasie rozmów pokojowych między bośniacki-
mi Serbami, muzułmanami i Chorwatami. W ten oto sposób w poro-
zumieniu z Dayton nie znalazło się ani jedno słowo poświęcone Koso-
wu (King, Mason 2006: 41). Co więcej, niektóre kraje Zachodu zdecy-
dowały się nawet na wydalenie uchodźców albańskich. Takie kroki 
podjęły Niemcy, które wydaliły 130 000 kosowskich Albańczyków, 
zmuszając ich do powrotu do Kosowa (King, Mason 2006: 42). Spo-
wodowało to odchodzenie od taktyki biernego oporu i na skutek in-
tensyfikacji represji serbskich zwiększanie się liczebności oddziałów 
partyzanckich (co było także możliwe z powodu napływu do Kosowa 
taniej broni z Albanii i Bośni). Sytuację dodatkowo zaogniały tysiące 
serbskich uchodźców z Chorwacji, przesiedlanych przez Belgrad do 
Kosowa (King, Mason 2006: 42). 

Wyjście z cienia – wojna kosowska 1998-1999

Dopiero masowy wzrost ataków zarówno serbskich, jak i albań-
skich przyczynił się do przeniesienia kwestii kosowskiej z peryferii za-
interesowań Zachodu na pierwsze strony gazet. Spowodowane było 
to przede wszystkim obawą o rozprzestrzenienie się konfliktu na wy-
cieńczone wojną tereny Bośni oraz do Macedonii, co mogłoby na 
dłuższy czas zdestabilizować region, który między innymi z powodu 
planów budowy gazo- i ropociągów z rejonu Morza Kaspijskiego sta-
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wał się coraz bardziej kluczowy dla bezpieczeństwa państw Europy 
Zachodniej. Unia Europejska, popierająca prace nad gazociągiem 
Nabucco, uzmysłowiła sobie wagę Kosowa do tego stopnia, że jej naj-
ważniejsze kraje członkowskie rozpoczęły próby poszukiwania roz-
wiązania konfliktu. Skutkiem tych działań było utworzenie grupy kon-
taktowej w składzie: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, USA i Rosja.

Mimo że pierwsze masowe migracje kosowskich Albańczyków 
(200 000 ludzi) do Macedonii i Albanii zaczęły się już na początku 
1998 roku, na reakcję Rady Bezpieczeństwa ONZ trzeba było czekać do 
23 września tego roku, gdy uchwalono rezolucję 1199 wzywającą Ser-
bię do wycofania wojsk i zaprzestania walk (King, Mason 2006: 43). 
W razie niewykonania rezolucji zagrożono użyciem siły w postaci wojsk 
NATO (Jansen 2008: 10). Mimo tego ostrzeżenia walki trwały nadal, 
a państwa zachodnie, z wyjątkiem prób mediacji, m.in. przez specjal-
nego wysłannika prezydenta USA Richarda Holbrooka czy wysłania 
misji obserwacyjnej OBWE, nie podejmowały stanowczych działań.

Punktem zwrotnym konfliktu okazała się masakra, jakiej dopuścili 
się 15 stycznia 1999 roku Serbowie we wsi Račak, gdzie znaleziono 
potem zwłoki 45 cywilów (Judah 2000: 193-194). 28 stycznia 1999 roku 
NATO ostrzegło Serbię, że jest gotowe użyć siły, aby wymusić pokój. 
Grupa kontaktowa wezwała obie strony do dialogu, który rozpoczął 
się 6 lutego w podparyskim zamku Rambouillet, jednak rozmowy 
szybko zakończyły się fiaskiem. Obrady wznowiono 15 marca 1999 
roku w Paryżu. Delegacja albańska podpisała kompromis wypraco-
wany przez amerykańskiego dyplomatę Christophera Hilla, ale „dele-
gacja serbska odmówiła złożenia podpisu, głównie z powodu żądania 
umożliwienia siłom międzynarodowym swobodnego poruszania się 
po całej Jugosławii oraz przystania na referendum niepodległościowe 
w ciągu 3 lat. OBWE postanowiła natychmiast wycofać swoich obser-
watorów” („Kosowo” 2008: 2). Próbując ratować sytuację, 22 marca 
1999 roku Christopher Hill przyleciał do Belgradu, aby namówić Mi-
loševicia do podpisania porozumienia. Do historii przeszedł fragment 
rozmowy, w którym serbski prezydent pytany o to, co się stanie, jeśli 
odmówi podpisu, ze spokojem odpowiedział: „zbombardujecie nas” 
(Judah 2000: 226). Dwa dni później NATO rozpoczęło operację Allied 
Force, czyli bombardowanie strategicznych obiektów w Serbii, aż do 
momentu wycofania wojsk serbskich z Kosowa. Eksperci z grupy 
G-17 oceniają, że zniszczenia spowodowane przez natowskie bom-
bardowania były porównywalne lub nawet wyższe od strat poniesio-
nych przez Jugosławię w czasie II wojny światowej (Żmuda 2007: 1). 

3 czerwca 1999 roku Belgrad zaakceptował plan pokojowy przygo-
towany przez Grupę G-8, w porównaniu z Rambouillet niezawierający 

postanowień o referendum i zakładający autonomię Kosowa w ramach 
Jugosławii. 9 czerwca 1999 roku w Kumanowej w Macedonii podpi-
sano porozumienie techniczne między NATO a armią jugosłowiańską. 
10 czerwca 1999 roku NATO zakończyło naloty na Jugosławię („Ko-
sowo” 2008: 2). Następnie Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła re-
zolucję 1244 o warunkach przywrócenia pokoju w Kosowie, zgodnie 
z którą odpowiedzialność za bezpieczeństwo prowincji przejęły woj-
ska Kosovo Force (KFOR) pod dowództwem NATO. W celu zarządza-
nia Kosowem powołano Misję Narodów Zjednoczonych w Kosowie 
(UNMIK), na czele której stanął Bernard Kouchner. Albańscy uchodź-
cy zaczęli masowo wracać do domów (a Serbowie emigrować). 

Kosowo a administracja międzynarodowa

Rok 1999 jednak nie okazał się końcem kilkusetletniego konfliktu. 
Był to dopiero początek problemów, jakim miała zaradzić międzyna-
rodowa administracja Kosowa. Podczas sześciu miesięcy region ten 
przeszedł z zupełnych peryferii do centrum zainteresowania świato-
wych potęg. Kluczowe okazało się następne pół roku, kiedy to do Ko-
sowa zaczęła płynąć strumieniem pomoc międzynarodowa i pojawili 
się eksperci, mający przez najbliższe 11 lat zarządzać tym obszarem. 

Pokonfliktowe zainteresowanie Kosowem skończyło się jednak 
równie szybko, jak się zaczęło. Uwagę świata przyciągnęła druga woj-
na czeczeńska, a po 11 września 2001 roku najbardziej liczący się 
gracz – USA – musiał zrewidować swoje cele w polityce zagranicznej, 
przez co Kosowo po raz kolejny znalazło się na marginesie zaintere-
sowania Zachodu. Widać to znakomicie w ilości pomocy, jaka była 
transferowana do Kosowa: w 2000 roku wyniosła około 1,6 mld euro, 
a w 2003 roku już niespełna 150 mln euro (Sörensen 2009: 244). 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003

pomoc zagraniczna
(w mln €) 313 975 570 324 120

dodatkowa pomoc 
rozwojowa (w mln €)

brak 
danych 635 brak 

danych
brak 

danych 270

Tabela 1: Pomoc zagraniczna dla Kosowa w latach 1999-2003. Opracowanie własne 
na podstawie: Sörensen 2009: 244.
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Pod koniec 1999 roku, jak napisał Jens Stilhoff Sörensen, po „miodo-
wych 6 miesiącach” działania UNMIK okazało się, że skomplikowana struk-
tura misji, w którą oprócz ONZ włączona była OBWE oraz UE, powoduje nie-
możność realizowania postawionych przed nią celów (2009: 244). Działania sił 
międzynarodowych były skrajnie nieefektywne, marnowano zasoby, a przede 
wszystkim zaufanie mieszkańców Kosowa. Sytuację komplikowała dodatko-
wo partyzantka UCK (Armii Wyzwolenia Kosowa, powstałej w 1993, walczą-
cej o niepodległość Kosowa także metodami terrorystycznymi), która w pierw-
szych miesiącach działania misji skutecznie zmuszała Serbów do opuszczania 
domów. Świeżo przybyłe oddziały KFOR jak i międzynarodowa policja w tym 
najważniejszym dla największej misji ONZ okresie w dziejach okazały się zu-
pełnie bezużyteczne. Brak profesjonalizmu, przypadkowość niektórych „eks-
pertów” pracujących w ramach UNMIK sprawiła, że w Kosowie zaczęła kwit-
nąć korupcja, a gigantyczne środki pochodzące głównie z UE i USA były na 
wielką skalę marnowane (King, Mason 2006: 86-92). Znakomitym przykła-
dem może tu być sprawa zarządzania lotniskiem w Prisztinie przez Islandczy-
ków czy wydanie ponad 100 milionów euro na użytkowanie numeru kierunko-
wego Monako jako numeru dostępowego Kosowa (Zaremba 2007). 

W ciągu 10 lat obecności międzynarodowej w Kosowie UNMIK prze-
chodziła liczne zmiany wymuszone sytuacją w regionie (pierwsze wy-
bory lokalne i parlamentarne, ustanowienie Constitutional Framework, 
wydarzenia z marca 2004 roku, a także ogłoszenie niepodległości). 
Niestety, za główną przyczynę porażki tej misji można uznać jej struk-
turę, uniemożliwiającą praktyczną współpracę między poszczególnymi 
organizacjami wchodzącymi w jej skład. Problem ten znakomicie opi-
sali dwaj byli pracownicy misji ONZ Iain King i Whit Mason w książ-
ce o znaczącym tytule: Pokój za wszelką cenę. Jak świat zawiódł Kosowo. 

Za największą klęskę misji ONZ, mimo oficjalnych oświadczeń 
władz misji, trzeba uznać brak promowania multietniczności w za-
rządzaniu prowincją. UNMIK zaadaptowała uformowany przed jej 
powołaniem system podziałów etnicznych i wprowadziła go do nowo 
powstałego systemu politycznego Kosowa, czyniąc niemożliwym fak-
tyczne pojednanie między mieszkańcami regionu. Poprzez ustanowie-
nie ograniczonego w swym działaniu rządu lokalnego i w praktyce ni-
czym nielimitowanej egzekutywy międzynarodowej UNMIK weszła 
w konflikt z długoterminowymi aspiracjami zarówno Albańczyków, 
jak i Serbów (Hannum 2007: 1-2). Jak pisze Hurst Hannum, „rola 
NATO jak i UNMIK w Kosowie wydaje się ograniczać z jednej strony 
do zapobiegania osiągnięcia przez Albańczyków niepodległości, 
z drugiej do wzbraniania Jugosławii kontrolowania jej własnej pro-
wincji” (2007: 5). Z pewnością ze stanem tym mieliśmy do czynienia 

do 17 lutego 2008, gdy parlament kosowski, w wyniku inicjatywy pre-
miera Hashima Thaci, ogłosił deklarację niepodległości Kosowa, ma-
jącą być, w mniemaniu kosowskich Albańczyków, sposobem na wyj-
ście z patowej sytuacji, zgodnie z którą Kosowo jest międzynarodo-
wym protektoratem bez konkretnych praw i wizji przyszłości. 

Niepodległe Kosowo?

Niepodległość sprawiła, że świat ponownie zainteresował się Ko-
sowem. Do dziś zaledwie 65 krajów uznało nowe państwo za pełno-
prawnego uczestnika stosunków międzynarodowych. Nawet w Unii 
Europejskiej będącej największym darczyńcą, a obecnie posiadającej 
także największą misję w Kosowie – EULEX – pięć państw członkow-
skich, z obawy przed zawirowaniami w swojej polityce wewnętrznej, 
nie uznało niepodległości Kosowa (Hiszpania, Słowacja, Rumunia, 
Grecja i Cypr) (Kobeszko 2008: 1). 

Od 2001 roku coraz większą rolę w rejonie Bałkanów Zachodnich 
zaczyna odgrywać UE. Spowodowane jest to przeniesieniem zainte-
resowania USA w rejon Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej, walką 
z terroryzmem oraz dynamicznym rozwojem Europejskiej Polityki Bez-
pieczeństwa i Obrony. W chwili, gdy UE powiększyła się o Bułgarię, 
Rumunię i Słowenię, jasnym stało się, że kluczową kwestią dla Bruk-
seli będzie ustabilizowanie tego rejonu Europy. Po 2008 roku status 
Kosowa spowodował rosnące napięcie na linii Bruksela-Belgrad i Mo-
skwa. Belgrad z oczywistych względów nie jest w stanie zaakcepto-
wać status quo, z drugiej jednak strony niezmiernie potrzebuje pomo-
cy finansowej UE, a członkostwo w Unii może okazać się szansą na 
odbudowanie i powrót na arenę międzynarodową zmęczonego pra-
wie dwudziestoletnią izolacją kraju. 

W ostatnio publikowanych raportach Komisji Europejskiej Kosowo 
znalazło się na ostatnim miejscu wśród krajów aspirujących do człon-
kostwa w UE. Z drugiej strony, Serbia, która do tej pory nie liczyła się 
w tym wyścigu, po złożeniu wniosku o członkostwo (22.12.2009) sta-
je się znowu liderem i prawdopodobnie najsilniejszym graczem na 
Bałkanach Zachodnich. Na negatywną opinię Kosowo zasłużyło sobie 
między innymi bezrobociem wahającym się między 40% a  60%, 
ogromnym uzależnieniem od pomocy zagranicznej, brakiem zdecydo-
wanych wewnętrznych reform, problemem z urzeczywistnieniem za-
sad państwa prawa i ochroną praw mniejszości etnicznych. Paradok-
salnie, za obecny stan rzeczy odpowiedzialna jest też sama UE, która 
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nie umiała rozliczyć władz lokalnych jak i międzynarodowych z efek-
tywnego wykorzystywania wsparcia ekonomicznego (Zaremba 2007). 

Skutkiem bardzo powolnych zmian w najmłodszym państwie świa-
ta jest też konieczność dalszego przedłużenia obecności misji EULEX, 
która pierwotnie miała się zakończyć w czerwcu 2010 roku. Jednak 
przyszłość tej misji jest po części uzależniona od dwóch członków 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, którzy od 1999 roku bardzo niechętnie 
patrzyli na wzrost obecności USA i UE w rejonie Bałkanów Zachod-
nich. Rosja i Chiny są motorem kampanii na rzecz nieuznawania Ko-
sowa za niepodległe państwo. W toczącym się obecnie procesie przed 
Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, mającym odpowie-
dzieć na pytanie, czy proklamacja niepodległości Kosowa była zgod-
na z prawem międzynarodowym, oba kraje zaprezentowały argumen-
ty służące wykazaniu nieprawomocność deklaracji z 18 lutego 2008 
roku (Kobeszko 2008: 1).

Mimo największej misji realizowanej w ramach Wspólnej Polityki 
Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Kosowo staje się coraz mniej istot-
nym obiektem uwagi ze strony UE. Obecnie Unia zaabsorbowana jest 
kwestią wychodzenia z kryzysu finansowego i walki z globalnym ocie-
pleniem. Bałkany Zachodnie, w tym Kosowo, zdają się schodzić na 
dalszy plan, zwłaszcza że następczyni Javiera Solany na stanowisku 
wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych 
i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton wykazuje małe zaintere-
sowanie tym rejonem Europy. 

Po wielkim boomie medialnym spowodowanym ogłoszeniem nie-
podległości w 2008 roku, najmłodszy kraj Europy ponownie przesta-
je zajmować wielkich tego świata. Mimo stawiania pomników Billo-
wi Clintonowi, mimo proeuropejskich i proamerykańskich deklaracji 
ze strony rządu w Prisztinie, wydaje się, że Kosowo nie wykorzystało 
swoich „5 minut” obecności na ustach świata. Kraj, którego władze 
nie są w stanie samodzielnie podejmować kluczowych decyzji, nie po-
trafi przeprowadzić koniecznych reform zmierzających do zmniejsze-
nia bezrobocia, zwalczenia korupcji i przestępczości zorganizowanej. 
Dodatkowo niebezpieczna staje się peryferyzacja w samym Kosowie. 
Rząd w Prisztinie nie ma możliwości kontrolowania północnych tere-
nów kraju zamieszkałych przez mniejszość serbską. Pomimo starań 
administracji ONZ i UE, jakakolwiek próba podporządkowania tych 
terenów rządowi Hashima Thaciego jest z góry skazana na niepowo-
dzenie. Także działania w celu rozwiązania tego problemu z udziałem 
Serbii nie przynoszą konkretnych ustaleń, mimo iż strona albańska 
otwarcie proponuje sąsiadowi z północy przejęcie odpowiedzialności 
za rejony zamieszkałe przez Serbów (Kobeszko 2010: 1). 

Podsumowanie

Peryferyjność Kosowa, zwłaszcza obserwowana przez pryzmat jej 
negatywnych konsekwencji, jest faktem. Zarówno w sferze geogra-
ficznej, politycznej, jak i psychologicznej ten najmłodszy kraj na świe-
cie spychany jest na margines zainteresowania Europy oraz reszty 
świata. Unia Europejska, zwłaszcza jej Wspólna Polityka Zagraniczna 
i Bezpieczeństwa, nie jest stanie poradzić sobie z problemem, jaki sta-
nowi niepodległość byłej serbskiej prowincji. Bruksela nie okazuje się 
na razie na tyle silna, by móc zmienić obecną sytuację, choć aktualna 
polityka stosowana wobec Serbii i innych krajów Bałkanów Zachod-
nich zaczyna przynosić wymierne rezultaty w postaci reform gospo-
darczych i społecznych. Niemoc UE powoduje, że w samym Kosowie 
jako najważniejsze i najbardziej przychylne nowo powstałemu pań-
stwu postrzegane są USA. Mimo miliardów euro wpompowanych w 
kosowską gospodarkę przez Unię, to Stany Zjednoczone uważane są 
przez mieszkańców Kosowa za głównego protektora i partnera. Być 
może dlatego, że w Kosowie znajduje się jedna z największych amery-
kańskich baz w Europie – Camp Bondsteel. Nie bez powodu zlokali-
zowano ją w niewielkiej odległości od planowanych gazociągów So-
uth Stream i Nabucco, co w przypadku realizacji tych projektów 
może przyczynić się do nadania nowego znaczenia strategicznego tej 
części Bałkanów. Nie zmienia to jednak faktu, że w polityce zagra-
nicznej Baracka Obamy Kosowu przypada bardzo odległe miejsce. 

Czy Kosowo będzie potrafiło wyzwolić się ze swojego piętna pery-
feryjności? Czy będzie potrafiło zmienić sposób, w jaki jest postrzega-
ne przez Europę i świat? W obecnej sytuacji przełamanie negatyw-
nych skutków peryferyjności wydaje się być odległą przyszłością. 
Przed rządem w Prisztinie stoją ogromne wyzwania w postaci ko-
nieczności przeprowadzenia reform mających w końcu sprawić, by 
Kosowo funkcjonowało jak nowoczesne państwo przy jak najmniej-
szym udziale wsparcia międzynarodowego. Ogromny wysiłek będzie 
też musiał zostać włożony w rozwiązanie sporu z Serbią w sprawie 
statusu Kosowa. Być może w tej ostatniej kwestii kluczowe okaże się 
wsparcie UE, o wstąpienie do której zabiegają oba kraje.

Dla społeczności międzynarodowej, a w szczególności organizacji 
dbających o zapewnienie światowego pokoju i bezpieczeństwa, Koso-
wo stało się wyjątkową lekcją, mówiącą, że stabilna władza i prospe-
rująca gospodarka nie powstają same z siebie, lecz muszą być zbudo-
wane poprzez wspólny wysiłek i dogłębne zrozumienie problemów 
danej społeczności. Jak powiedział Michael Steiner, były Specjalny 
Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ w Kosowie, „polityczna 
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wola oraz wiara w nasze własne możliwości są mocno połączone: je-
śli wiemy, że istnieje rozwiązanie, jest bardziej prawdopodobne, że 
w końcu do niego dojdziemy” (King, Mason 2006: 264).
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Abstract

Kosovo. The Peripheral State in the Center of Europe 
The purpose of this article is to describe the multifaceted peripheral location 

of Kosovo. The paper presents the geographical location of this area and its hi-
story. The article also describes the actual situation of this region with an analy-
sis of the international actors involved in this part of Europe. The author also 
tries to demonstrate the negative consequences of the peripheral location of the 
youngest country in the world, in its strategic, political and geographical aspects.
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