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Peer	  Gynt	  from	  Kosovo.	  	  
Lärarhandledningsmaterial	  
Ett	  internationellt	  projekt	  mellan	  Teater	  De	  Vill,	  Staatstheater	  Wiesbaden	  och	  Quendra	  
Multimedia.	  Pjäsen	  framförs	  på	  engelska	  för	  högstadiet	  och	  uppåt.	  Fortsätt	  gärna	  att	  
samtala	  kring	  pjäsen	  på	  engelska.	  	  
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 Lärarhandledning för Peer Gynt from Kosovo 
 

 
 
PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL 
Peer Gynt från Kosovo är ett samarbete mellan Teater De Vill (Sverige), Quendra Multimedia 
(Kosovo), Staatstheater Wiesbanden (Tyskland), samt partners från delar av Balkan. 
Samarbetet är unikt och det första i sitt slag länderna emellan. Peer Gynt from Kosovo vill 
med teater som medel sätta ljus på integration, utanförskap och ”osynliga gränser” i Europas 
länder. Tillsammans vill grupperna undersöka de faktorer som gör att unga människor från 
fattiga förhållanden riskerar att hamna i utanförskap eller kriminalitet. Berättelsen är baserad 
på en verklig historia om en ung mans resa igenom Europa. Det övergripande målet och 
visionen för projektet är att lyfta fram olika länders syn på utanförskap och integration.  
 
BAKGRUND TILL PROJEKTET 
Bakgrunden till Peer Gynt from Kosovo var att vi upplevde/upplever debatten allt för svartvit. 
Politiker ägnar sig gärna åt att lägga ansvaret på individen. Massmedia dramatiserar gärna 
problem som har med invandring att göra. Sällan talas det om vad det är för faktorer som gör 
att människor hamnar i utanförskap. I vårt omfattande arbete med barn- och ungdomar på 
skolor runt om i landet kan vi konstatera att rasism och främlingsfientlighet inte omfattas av 
majoriteten. Tvärtom verkar majoriteten vara relativt vidsynt och öppen. Däremot noterar vi 
en oroväckande tendens. Vi har mött unga som inte känner del i ”för och emot retoriken”. 
Ungdomar som slutat reflektera, inte bryr sig och väljer att inte engagera sig. I det läget kan 
det bli farligt. Inte minst då agendan kan sättas av krafter med mörka motiv som för en 
aggressiv kampanj bl.a. på internet.  
Samarbetet mellan Quendra Multimedia (Kosovo), Staatstheater Wiesbaden (Tyskland), och 
Teater De Vill (Sverige), är unikt på många sätt då respektive land har olika tankesätt kring 
integration, utanförskap, diskriminering och rasism. Dessutom erbjuder respektive länder 
olika ekonomiska förutsättningar för sin befolkning.  
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Unga människor flyr från Kosovo till länder där de ses som illegala invandare då de enligt 
”White Schengen avtalet” inte har rätt att röra sig fritt inom Europas gränser. Övriga länder 
har andra erfarenheter kring utanförskap och illegal invandring. Vårt projekt ställer frågan hur 
lika/olika är vi i Europa kring vår syn kring integration och utanförskap? Hur ser vi på 
ansvarsfrågan, skuldfrågan mm? Hur långt/nära står vi varandra egentligen?  
 
Vårt projekt menar att ingen eller kanske alla bär på skuld kring utanförskapet. Därför vill vi 
inte ”peka finger” mot politiker, allmänhet, polis eller de människor som tvingas fly ifrån sitt 
hemland. Vi tror att de flesta gör så gott de kan. I projektet vill vi utforska vad för faktorer 
som spelar in, våra kulturella olikheter kring frågorna, politiska skillnader och synsätt. Vi är 
inte ute efter att dela ut lathundar på lösningar, vi vill skapa ett konstnärligt/upphöjt verk som 
inspirerats av Ibsens Peer Gynt, öppna dörrar för samtal, undersöka likheter/olikheter och 
berätta en historia som berör vår publik. Vi vill att unga ska reflektera över sina egna 
upplevelser av flykt och att hamna i nya sammanhang. Vi vill skapa förståelse kring 
människor som flyr sitt land och det utanförskap som de riskerar att hamna under. Vi tror att 
det är oerhört viktigt för ungdomar att få en plattform där en berättelse/erfarenhet har 
betydelse och kan fungera självstärkande och öppna för nya tankar. Vi vill berätta om en ung 
mans kamp mot sig själv och de murar som satts upp runt honom. Peer Gynt from Kosovo är 
en historia bygger på en sann berättelse. Vi vill visa på kriminalitetens baksida och synliggöra 
de ”osynliga murar” som finns inom Europas gränser.  
 
 
ATT	  PRATA	  OM	  TEATER	  	  
Som	  lärare	  behöver	  man	  inte	  vara	  expert	  på	  föreställningens	  innehåll,	  tematik	  eller	  
problemställningar.	  Du	  som	  lärare	  är	  också	  en	  åskådare	  och	  har	  precis	  som	  dina	  elever	  
egna	  upplevelser	  av	  det	  ni	  ser	  ihop.	  Det	  kan	  dock	  vara	  bra	  att	  förbereda	  eleverna	  på	  
teaterbesöket.	  
	  
En enkel mindmap/tankekarta på tavlan kan hjälpa till att ge barnen en samlad idé om vad just 
teater är och i ett efterarbete kunna agera som en utgångspunkt för samtalet/övningen.  
 
Det kan finnas en poäng i att prata om skillnaden mellan teater och film. Att teater är 
direktkommunikation och publiken är medskapande. Det som händer i salongen påverkar det 
som händer på scenen.  
	  
ETT	  BESÖK	  PÅ	  TEATER	  	  
Teater	  De	  Vill	  har	  en	  lång	  tradition	  av	  att	  möta	  barn	  och	  ungdomar	  i	  deras	  första	  
upplevelse	  av	  scenkonst.	  Ett	  möte	  teatern	  värdesätter	  högt.	  Som	  lärare	  får	  ni	  gärna	  
förbereda	  barnen	  på	  att	  de	  skall	  se	  teater,	  men	  väl	  på	  plats	  inne	  i	  salongen	  tar	  våra	  
skådespelare	  gärna	  över	  rollen	  som	  styrande.	  	  
	  
Era	  elever	  kan	  vara	  ”stökiga”	  och	  ”pratiga”	  men	  deras	  reaktioner	  är	  direkta	  och	  det	  stör	  
inte	  föreställningen.	  Skådespelarna	  är	  vana	  vid	  dessa	  reaktioner	  från	  sin	  unga	  publik	  
och	  använder	  sig	  av	  dem	  i	  föreställningen.	  	  
	  
Skulle	  behovet	  för	  att	  avbryta	  föreställningen	  uppstå,	  tar	  skådespelarna	  och	  
scenteknikerna	  hand	  om	  det.	  	  
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ATT	  PRATA	  OM	  EN	  TEATERUPPLEVELSE	  	  
När man ska hålla ett samtal om en föreställning efter man sett den så är det bra att man 
ställer så kallade ”öppna frågor”, det vill säga frågor som börjar med: när, var, vad, varför, 
vem, hur, på vilket sätt. När man håller ett samtal är det bra att variera frågor som riktar sig 
till huvudet (tanken), till kroppen (känslan) och den yttre världen (handlingen).  

Ett sätt att inleda samtalet är att starta med en minnesrunda där man ber alla att berätta något 
man kommer ihåg från föreställningen och varför man mindes just den scenen. Tänk på att det 
kan finnas många olika tolkningar av det man sett och att man inte kan utgå från ett färdigt 
”facit”.  

Bolla gärna tillbaka frågor från eleverna tillbaka till gruppen med ”Intressant! Bra fråga! Vad 
tror ni andra om det? Är det någon som tror något annat?” Om det känns bättre eller om man 
känner att gruppen är för stor går det alldeles utmärkt att be eleverna att återberätta 
föreställningen i smågrupper för varandra.  

Det kan också vara intressant att utgå från de teatrala elementen i föreställningen, såsom ljud, 
ljus, scenografi och kostym. Att prata utifrån symbolen. 

 

FÖRSLAG PÅ FRÅGOR EFTER (Peer Gynt from Kosovo).  

(För gärna samtalet på engelska). 
 

1. Hur upplevde ni engelskan på scenen? Var det enkelt att förstå vad skådespelarna sa? 
 

2. Vad tror ni en Albansk Besa är för något? (Sök gärna på internet). 
 

3. Varför tror ni den här sortens moral är så viktig? 
 

4.  Hur såg rummet ut? Vad tror ni att exempelvis lök, ull, boxar har för symbolik? (Det 
finns inga fel svar).  
 

5. Kosovo är en ung stat i Europa. Varför kan de inte vara med i EU? Ta reda på fakta. 
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6. Vad vet du om Balkan krigen? Samtala i grupp. Ta reda på fakta. Kan det bli krig i 
Europa igen? Varför? Samtala kring olika scenarier.  

 
7. Vad var det för projektioner och vad tror ni att de hade för betydelse? Symbolism? 

Beskrivning? Information? 
 

8. Var det svårt att följa med i föreställningen? Om så är fallet? Varför tror ni att det är 
så? Alla svar är rätt. 

 
9. Vad gillade ni i pjäsen och vad gillade ni inte? Samtala i klassen. 

 
10. Beskriv vad som händer i föreställningen? Känner du igen något ifrån ditt i eget liv? 

Har du varit med om samma situationer? Känner du någon annan?  
 

 

OLIKA SITUATIONER ATT REFERERA TILL 

1. Hur	  tror	  ni	  Peers	  liv	  skulle	  ha	  sett	  ut	  om	  han	  hade	  stannat	  kvar	  i	  Kosovo? 
 

2. Peer	  försökte	  att	  få	  uppehållstillstånd	  i	  flera	  länder.	  Varför	  tror	  ni	  att	  det	  är	  så	  
svårt	  för	  människor	  att	  få	  stanna	  kvar	  legalt	  i	  ett	  annat	  land?	   

	  
3. Vad	  tror	  ni	  krävs	  för	  att	  en	  människa	  ska	  få	  uppehållstillstånd	  exempelvis	  i	  

Sverige? 
	  

4. Varför	  väljer	  Peer	  att	  ge	  sig	  in	  i	  kriminalitet?	   
	  

5. Tror	  ni	  att	  det	  kommer	  att	  bli	  enklare	  för	  människor	  att	  komma	  till	  Sverige	  i	  
framtiden?	  	   

	  
6. I	  Libanon	  finns	  ca	  1	  miljon	  Syrier	  på	  flykt.	  Hur	  många	  har	  Sverige	  tagit	  emot? 
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FAKTA	  OM	  KOSOVO	  
(Fakta nedan är mer till för om ni vill uppdatera er historik, religion, politik med mera. Texten 
är omfattande men ni kan få ut en hel del information som ni kan samtala kring. Valet är ert)! 
För gärna samtalen på engelska med eleverna. Lycka till! 
 
Statsskick: Utropade sig som självständig republik den 17 februari 2008 men hade i början 
av september 2010 endast erkänts av 69 länder, däribland flertalet EU-länder och USA. 
Tidigare var Kosovo en självstyrande provins inom Serbien (i praktiken sedan 1999 styrd av 
FN genom UNMIK). Serbien vägrar, trots att Internationella domstolen i Haag i juli 2010 
förklarade självständigheten laglig, godta denna. Det har stora och viktiga länder som 
Ryssland, Kina och Indien inte heller gjort (och domstolens uttalande är icke bindande). 
Yta: knappt 11 000 km2 (ungefär som Skåne)  
Huvudort: Prishtina (Priština) 172 000 invånare (uppskattning 2012)  
Högsta berg: Gjeravica (Djeravica) (2 656 m ö h)  
Längsta floder: Ibar (Ibri), Vita Drin (Beli Drin/Drini i Bardhë)  
Invånarantal: cirka 1,8 miljoner (uppskattning 2011)  
Invånare /km2: 195 (uppskattning 2008)  
Läs- och skrivkunnighet: 92 %; lägre på landsbygden och bland kvinnor (2007)  
Folkgrupper: ca 88 % albaner, 7 % serber, 5 % övriga (bosnjaker, gorani, romer, turkar, 
ashkali, egyptier) (2007)  
Språk: albanska och serbiska är officiella språk  
Religion: de flesta albaner är muslimer (det finns också en liten grupp romerska katoliker); 
serberna är ortodoxt kristna  
Födelsetal: 2,7 %,  högst i Europa (2004)  
Beräknad livslängd: 67 år för män, 71 år för kvinnor (2003) 
  
EKONOMI	  
Kosovo	  hörde	  redan	  under	  den	  jugoslaviska	  tiden	  till	  de	  fattigaste	  delarna	  av	  Balkan	  och	  
mottog	  då	  stora	  bidrag	  från	  de	  rikare	  delarna	  av	  Jugoslavien	  för	  att	  klara	  sin	  ekonomi.	  
Bakom	  detta	  låg	  faktorer	  som	  korruption	  och	  vanskötsel	  men	  också	  höga	  födelsetal,	  
överbefolkning	  och	  en	  stor,	  relativt	  lågutbildad	  landsbygdsbefolkning.	  
  
Kosovo har stora områden med bördig jord och egentligen är förutsättningarna goda för 
jordbruk. Detta lider dock, som den övriga ekonomin, av brist på investeringar. 
Gammalmodiga brukningsmetoder och små jordlotter ger låg avkastning. Den viktigaste 
sektorn förutom jordbruket var gruvdriften (främst Trepca-gruvan i närheten av Mitrovica). 
Med Jugoslaviens sammanbrott försvann bidragen och kriget i slutet av 1990-talet förbättrade 
inte situationen. De illa skötta gruvorna skulle behöva omfattande investeringar för att 
fungera ordentligt. 
  
Idag är Kosovos ekonomi beroende av transfereringar från utlandet (kosovaner i främst 
Tyskland, Schweiz och de nordiska länderna står med sina pengasändningar för omkring 14 
procent av BNP, internationellt stöd och bistånd för runt 7,5 procent) men trots det är den 
ekonomiska situationen svår för många och Kosovos befolkning hör till de allra fattigaste i 
Europa. Den globala finanskrisen, som slog till hösten 2008, har också påverkat. Bland annat 
hade de summor som Kosovobor utomlands skickade hem till sina familjer sommaren 2009 
minskat med 8 procent. 
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Det finns en utbredd fattigdom, inte minst bland den romska men också den serbiska  
minoriteten. 30 procent av befolkningen beräknades 2010 leva under fattigdomsgränsen, och 
13 procent i extrem fattigdom. Albanerna har ofta klarat sig bättre tack vare hjälp från 
anhöriga utomlands och kanske också en större entreprenörsanda. 
  
Så länge inget beslut fanns om hur Kosovo skulle styras framöver var det svårt att få 
investeringar till området men förhoppningarna var att ett självständigt Kosovo lättare skulle 
kunna dra till sig nytt kapital. Frågan är dock hur mycket investeringsviljan utifrån ökar, då 
endast knappt 70 länder har erkänt Kosovo som en suverän stat (i augusti 2010). 
  
En utbredd byråkrati och omfattande korruption liksom brister i infrastrukturen (som 
elförsörjningen) avskräcker också. Arbetslösheten är hög (45 procent 2010). Omkring hälften 
av kvinnorna saknar arbete och ungdomsarbetslösheten kan på sina håll uppgå till så mycket 
som 80 procent och späds hela tiden på genom stora ungdomskullar. Många unga ger sig dock 
iväg utomlands eftersom de inte ser någon framtid i Kosovo. 
  
Den svarta ekonomin står för omkring hälften av BNP. I krigens spår har verksamheter som 
knarkhandel frodats (den s k Balkanrutten går genom Kosovo), liksom cigarrettsmuggling, 
prostitution och människohandel. 

BNP/invånare: 2 750 US dollar (uppskattning Internationella valutafonden, IMF 2010) BNP-
tillväxt: 3,5 % (uppskattning IMF 2010) Arbetslöshet: omkring 45 % (uppskattning 2010) 
 Valuta: euro; serbiska dinarer förekommer i de serbiska enklaverna Olika näringsgrenars 
andel av BNP: jordbruk 13 %, industri 22 %, tjänstesektorn 65 % (uppskattning 2009; i 
praktiken står den svarta sektorn för omkring 50 %) Naturtillgångar: mineraler (nickel, bly, 
zink, magnesium, lignit, kaolin, krom, bauxit), vattenkraft  

FÖRDJUPNING	  KOSOVO	  
Ett	  viktigt	  skäl	  till	  konflikten	  om	  Kosovo	  är	  att	  området	  har	  en	  central	  plats	  i	  Serbiens	  
historia.	  Här	  slog	  sig	  många	  av	  de	  serber	  ner	  som	  på	  600-‐talet	  började	  vandra	  in	  till	  
Balkan	  från	  nordöst.	  Enligt	  serberna	  var	  området	  då	  tomt,	  medan	  albanerna	  hävdar	  att	  
Kosovo	  var	  befolkat	  av	  deras	  förfäder,	  illyrierna.	  
Då det osmanska (turkiska) riket expanderade i Europa i slutet av 1300-talet stod ett 
mytomspunnet slag mellan de serbiska och osmanska arméerna just i Kosovo, på det så 
kallade Trastfältet 1389. Turkarna besegrade så småningom serberna och kom sedan att 
härska över Kosovo (och stora delar av Balkan) fram till strax före första världskrigets utbrott. 
  
Under turkarnas styre drevs många av de ortodoxt kristna serberna bort, samtidigt som 
albaner från omkringliggande områden uppmuntrades att flytta in. De flesta albaner gick 
också över till islam, vilket gav dem fördelar hos osmanerna. När det osmanska väldet 
slutligen föll sönder i samband med första världskriget önskade sig många albaner att Kosovo 
skulle utgöra en del av Albanien, som blev en självständig stat. Men Kosovo kom istället att 
ingå som en del i det Serbien som efter krigets slut gick samman med Slovenien och Kroatien 
i Serbers, kroaters och sloveners kungadöme under Serbiens regent Aleksandar 
Karađorđević. Vid denna tid var omkring en fjärdedel av Kosovos invånare serber, resten till 
största delen albaner. Serber lockades nu att flytta in till Kosovo genom särskilda förmåner. 
Samtidigt förtrycktes albanska nationalister och aktivister vilket fick albanerna att se serberna 
som förtryckare. 
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Under andra världskriget ingick en stor del av Kosovo i det Italienockuperade och utvidgade 
Albanien. Efter kriget inneslöts Kosovo i Jugoslaviska federationen som en provins i 
delrepubliken Serbien. Alla nyckelposter i förvaltningen gavs till serber eller montenegriner 
och albanska nationalister förtrycktes. Detta väckte förbittring bland albanerna och stärkte 
deras nationalistiska känslor. På 1970-talet ville den jugoslaviske ledaren Josip Broz Tito 
stävja Serbiens växande inflytande i Jugoslavien genom att stärka andra enheter inom 
federationen. Tito gav albanerna i Kosovo rätt att öppna albanskspråkiga skolor och 
universitet och både albanska och serbokroatiska blev officiella språk. Genom en 
författningsreform 1974 fick Kosovo i praktiken samma status som de andra delrepublikerna, 
men på pappret förblev Kosovo en autonom provins inom Serbien. Det var ett bakslag för de 
albanska nationalisterna som ville att provinsen skulle bli en egen delrepublik eller rentav ett 
självständigt land. När den nya författningen trätt i kraft började myndigheterna, som nu 
kontrollerades av albaner, att diskriminera serber och andra minoriteter. Många serber, turkar, 
romer och andra blev av med sina jobb inom förvaltningen. 
  

 
 
MILOSEVIC	  TAR	  ÖVER	  	  
Efter	  Titos	  död	  1980	  fortsatte	  albanerna	  kräva	  att	  Kosovo	  skulle	  bli	  en	  Jugoslavisk	  
delrepublik.1981	  förekom	  upplopp	  i	  Kosovo,	  som	  slogs	  ner	  av	  jugoslavisk	  militär.	  	  
Den serbiske politikern Slobodan Milošević utnyttjade Kosovokonflikten för att öka sin 
popularitet. 1987 höll han ett tal på Trastfältet till stöd för upprörda lokala serber, som ansåg 
sig vara förtryckta av myndigheterna. Milošević krävde minskad autonomi för Kosovo och 
skydd för den serbiska minoritetens rättigheter. 1989 valdes Slobodan Milošević till Serbiens 
president genom att lova att "återupprätta serbernas betydelse". Samtidigt hade andelen serber 
i Kosovo minskat till runt tio procent, bland annat därför att albanerna födde fler barn än 
serberna och därför att många serber lämnade Kosovo. Bland serberna fanns nu en rädsla för 
att albanerna helt skulle komma att ta över Kosovo.  
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1990 antog Serbien en ny författning som gjorde att självstyret för Kosovo (och för 
Vojvodina) avskaffades. Kosovo kom istället att styras direkt från Belgrad, den serbiska 
huvudstaden. Nu inleddes en kampanj för att göra Kosovo mer serbiskt: albanskspråkiga 
tidningar stängdes och all undervisning på albanska upphörde. Albaner på vissa positioner 
måste skriva under en lojalitetsförklaring till den serbiska regimen för att få behålla sina jobb. 
  
ALBANERNAS	  MOTSTÅND	  
Som	  svar	  på	  Milošević	  politik	  valde	  albanerna	  1992	  Ibrahim	  Rugova,	  ledare	  för	  partiet	  
LDK	  (Kosovos	  demokratiska	  förbund,	  Lidhja	  Demokratike	  e	  Kosovës)	  till	  "president"	  
och	  utsåg	  också	  ett	  "parlament"	  (som	  dock	  befann	  sig	  utanför	  Kosovo).	  Rugova	  ville	  
kämpa	  för	  albanernas	  sak	  med	  fredliga	  medel,	  och	  under	  hans	  ledning	  upprättade	  
albanerna	  ett	  eget,	  "parallellt"	  samhälle	  i	  Kosovo	  med	  egna	  skolor	  och	  kliniker,	  inhysta	  i	  
privata	  hem.	  Men	  när	  tiden	  gick	  och	  ingen	  verklig	  förändring	  kunde	  märkas	  började	  
många,	  framför	  allt	  unga	  albaner,	  tappa	  tålamodet.	  Mot	  mitten	  av	  1990-‐talet	  bildade	  
albaner	  från	  Kosovo	  som	  bodde	  utomlands	  (främst	  i	  Schweiz	  och	  Tyskland)	  
gerillarörelsen	  Kosovos	  befrielsearmé	  (Ushtrisë	  të	  çlirimtare	  të	  Kosovës,	  UCK).	  Målet	  
var	  att	  med	  våld	  befria	  Kosovo	  och	  upprätta	  ett	  självständigt,	  albanskt	  Kosovo.	  UCK	  fick	  
snabbt	  nya	  anhängare	  bland	  albanerna	  i	  Kosovo	  och	  låg	  bakom	  en	  rad	  attentat	  mot	  
serbiska	  myndighetspersoner	  i	  Kosovo	  och	  mot	  albaner	  som	  samarbetade	  med	  
serberna.	  I	  takt	  med	  att	  UCK:s	  attacker	  blev	  fler,	  ökade	  också	  antalet	  serbiska	  soldater	  
och	  poliser	  i	  Kosovo	  och	  många	  civila	  serber	  försågs	  med	  vapen.	  
  
KONFLIKTEN	  TRAPPAS	  UPP	  
Våren	  1998	  trappades	  konflikten	  upp,	  då	  serbisk	  polis	  och	  militär	  gick	  brutalt	  fram	  
bland	  albanerna	  för	  att	  komma	  åt	  UCK-‐gerillan	  och	  eventuella	  vapenförråd.	  Tiotusentals	  
civila	  flydde	  upp	  i	  bergen	  eller	  tog	  sig	  över	  gränsen	  till	  grannländerna.	  Omvärlden	  lät	  
införa	  ekonomiska	  sanktioner	  mot	  Serbien,	  men	  försöken	  att	  få	  Milošević	  och	  Rugova	  att	  
nå	  ett	  avtal	  misslyckades.	  Under	  sommaren	  1998	  utbröt	  krig	  i	  Kosovo.	  Ett	  stort	  antal	  
serbiska	  specialpoliser	  och	  militärer	  sattes	  in	  mot	  UCK-‐gerillan,	  som	  led	  svåra	  nederlag.	  
Husen	  i	  albanska	  byar	  brändes	  ner	  och	  ruinerna	  minerades	  så	  att	  befolkningen	  skulle	  få	  
svårt	  att	  flytta	  tillbaka.	  I	  sista	  minuten	  började	  serberna	  dra	  tillbaka	  sina	  styrkor	  men	  i	  
december	  blossade	  striderna	  upp	  på	  nytt.	  	  	  
  
NATOS	  BOMBNINGAR	  
Efter	  ännu	  ett	  misslyckat	  försök	  till	  förhandlingar	  började	  Nato	  den	  24	  mars	  1999	  
bomba	  militära	  mål	  i	  Jugoslavien,	  trots	  högljudda	  protester	  från	  Ryssland.	  Samtidigt	  
satte	  serberna	  igång	  ett	  våldsamt	  angrepp	  mot	  städer	  och	  byar	  i	  Kosovo.	  	  
Tiotusentals människor misshandlades, fördrevs eller mördades och deras hem brändes ner. 
Flyktingar i hundratusental begav sig till fots till grannländer som Makedonien och Albanien 
för att söka skydd. Efter elva veckors bombningar gav Milošević upp. Den 3 juni 1999 skrev 
han under nästan alla Natos ursprungliga krav. 
  
OMVÄRLDENS	  INSATSER	  
Uppgörelsen	  om	  Kosovo,	  som	  den	  stadgades	  i	  FN:s	  säkerhetsråds	  resolution	  1244,	  
innebar	  att	  serbisk	  militär	  och	  polis	  fick	  knappt	  två	  veckor	  på	  sig	  att	  lämna	  Kosovo,	  
samtidigt	  som	  en	  Natoledd	  internationell	  fredsbevarande	  styrka,	  KFOR,	  installerades	  på	  
mandat	  av	  FN.	  En	  provisorisk	  styrelse,	  godkänd	  av	  FN:s	  säkerhetsråd,	  upprättades.	  Den	  
fick	  namnet	  United	  Nations	  Mission	  in	  Kosovo	  (UNMIK).	  
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UNMIK:s uppgift var att se till att demokratiska självstyrande institutioner byggdes upp och 
att UCK-gerillan avväpnades. En så kallad stabilitetspakt för att få igång en ekonomisk 
utveckling skulle samtidigt upprättas för hela Balkan.  
 
Efter uppgörelsen i juni 1999 upphörde striderna i stort sett, men oroligheter blossade av och 
till upp på vissa håll. Särskilt oroligt var det i Mitrovica, där serber och albaner delat staden 
mellan sig och vägrade släppa in den andra folkgruppen på ”sitt” område.  
De albanska flyktingarna började nu återvända. UCK-gerillan kunde efter visst besvär 
åtminstone delvis avväpnas, men på vissa håll tog UCK kontroll över samhällena utan att 
KFOR-styrkorna kunde göra så mycket åt det.  KFOR hade också ibland svårt att skydda de 
civila serber och romer (som sägs ha samarbetat med serberna) som fanns kvar i Kosovo. En 
del av dessa dödades eller tvingades i sin tur fly från sina hus, som sedan brändes ner av 
albaner som tog chansen att hämnas. 
  
LOKALA	  OCH	  NATIONELLA	  VAL	  
Ett	  första	  steg	  på	  väg	  mot	  ett	  ”normalt”	  samhälle	  togs	  i	  oktober	  2000,	  då	  kommunalval	  
hölls	  för	  första	  gången	  sedan	  kriget.	  Över	  en	  miljon	  personer	  registrerade	  sig,	  men	  
nästan	  enbart	  albaner.	  Till	  mångas	  förvåning	  vann	  de	  moderata	  krafterna	  under	  Ibrahim	  
Rugova	  en	  överväldigande	  seger,	  medan	  representanter	  för	  den	  tidigare	  UCK-‐gerillan	  
under	  Hashim	  Thaqi	  endast	  fick	  omkring	  en	  fjärdedel	  av	  rösterna.	  	  
November 2001 hölls för första gången val till ett Kosovo-parlament, med 120 platser och 
med begränsad makt. Den slutliga makten skulle också i fortsättningen UNMIK-ledaren ha, 
men meningen var att mer makt gradvis skulle överföras till parlamentet. Alla albanska partier 
som ställde upp ville se ett självständigt Kosovo, åtminstone på sikt. Parlamentsvalet gick 
lugnt till och också nu blev Rugovas (LDK) största parti med 47 mandat. Det UCK-
dominerade Kosovos demokratiska parti (Partia Demokratike e Kosovës, PDK) fick 26 
mandat och en serbisk koalition, Povratak (Återvändande), 22 mandat.  
   
I parlamentsvalet i oktober 2004 blev LDK åter största parti men gick tillbaka något och 
valdeltagandet var lägre än tidigare; nästan alla serber bojkottade valet. Serbiens dåvarande 
president, den västvänlige Boris Tadić, och det internationella samfundet hade uppmanat 
serberna i Kosovo att gå och rösta medan andra serbiska politiker, som premiärminister 
Vojislav Kostunica, och den serbisk-ortodoxa kyrkan uppmanade serberna att stanna hemma. 
Den serbisk-ortodoxa kyrkan hör till dem som kraftigast motsatt sig ett självständigt Kosovo, 
eftersom den ser Kosovo som ”Serbiens heliga land” och ”den serbiska kyrkans och statens 
vagga”; den serbisk-ortodoxa kyrkan grundades 1219 i staden Pec/Peja i Kosovo). 
  
KOSOVOS	  STATUS	  
Under	  lång	  tid	  vågade	  ingen	  ta	  i	  den	  känsliga	  frågan	  om	  hur	  Kosovo	  skulle	  styras.	  Det	  
fanns	  en	  stor	  rädsla	  för	  att	  väcka	  alla	  gamla	  motsättningar	  till	  liv.	  Men	  när	  dansken	  
Søren	  Jessen-‐Petersen,	  med	  erfarenhet	  från	  bland	  annat	  Makedonien,	  tog	  över	  som	  
UNMIK-‐chef	  sommaren	  2004	  förklarade	  han	  att	  överläggningar	  om	  Kosovos	  framtida	  
status	  borde	  komma	  igång	  så	  snart	  som	  möjligt.	  Ett	  skäl	  till	  att	  påskynda	  processen	  var	  
de	  oroligheter	  som	  brutit	  ut	  i	  mars	  2004	  efter	  att	  ett	  par	  albanska	  pojkar	  drunknat	  i	  en	  
flod	  i	  staden	  Mitrovica.	  Enligt	  uppgifter,	  som	  aldrig	  bekräftats,	  hade	  pojkarna	  jagats	  i	  
floden	  av	  serbiska	  ungdomar.	  Händelsen	  ledde	  till	  våldsutbrott	  över	  hela	  Kosovo.	  	  
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På några dagar dödades minst 28 människor, hus och kyrkor brändes ner och omkring 4 000 
serber skrämdes iväg. Först sedan Nato sänt förstärkningar till KFOR-styrkorna upphörde 
våldet. Händelsen fick serberna att bojkottade arbetet i parlamentet och i regeringen. Efter 
många långa förberedelser kom dialogen igång våren 2006. Det stod genast klart att parterna 
befann sig mycket långt ifrån varandra och inte var beredda att kompromissa. Medan 
albanerna knappast kunde tänka sig något annat än självständighet som slutresultat, vägrade 
Serbien att släppa Kosovo; ett mycket långtgående självstyre för provinsen inom Serbien var 
så långt man kunde sträcka sig. 
  
Politiska händelser på Balkan kom också att påverka överläggningarna. Efter en 
folkomröstning lämnade det lilla Montenegro i juni 2006 Unionen Serbien och Montenegro 
(före detta Förbundsrepubliken Jugoslavien) och blev en självständig stat, vilket albanerna 
ansåg talade för deras sak.  
I Serbien antog parlamentet i november samma år ett förslag till ny författning som slog fast 
att Kosovo skulle vara en del av Serbien. 
  
AHTISAARIS	  PLAN	  FÖR	  KOSOVO	  
I	  mars	  2007	  lade	  den	  finländske	  tidigare	  presidenten	  Martti	  Ahtisaari	  fram	  en	  plan	  för	  
Kosovo	  inför	  FN:s	  säkerhetsråd.	  I	  sin	  rapport	  föreslog	  han	  att	  Kosovo	  skulle	  få	  
självständighet	  men	  att	  vägen	  dit	  skulle	  övervakas	  internationellt	  under	  en	  
övergångsperiod.	  Ahtisaariplanen	  omfattade	  ett	  antal	  riktlinjer	  för	  hur	  
samhällsfunktionerna	  i	  Kosovo	  skulle	  se	  ut.	  Planen	  omfattade	  också	  skydd	  för	  
minoriteter	  och	  förordade	  en	  långtgående	  decentralisering	  av	  makten	  till	  kommunerna.	  
Serbdominerade	  kommuner	  gavs	  till	  exempel	  rätt	  att	  själva	  sköta	  hälsovård	  och	  högre	  
utbildning.	  Kosovo	  skulle	  vidare	  ha	  rätt	  att	  ”ingå	  internationella	  överenskommelser	  och	  
söka	  medlemskap	  i	  internationella	  organisationer”.	  Vidare	  skulle	  Kosovo	  få	  en	  egen	  
författning,	  en	  egen	  flagga	  (som	  dock	  måste	  skilja	  sig	  från	  Albaniens)	  och	  en	  egen	  
nationalsång.	  Albanska	  och	  serbiska	  skulle	  vara	  officiella	  språk	  och	  den	  serbiska	  
minoriteten	  skulle	  få	  långtgående	  självstyre	  och	  rättigheter	  som	  gick	  långt	  utöver	  vad	  
som	  är	  vanligt.	  
  
Serberna avvisade förslaget som i stort sett accepterades av albanerna. USA gav sitt stöd till 
planen medan Serbien fick stöd av Ryssland (som hade egna skäl till att säga nej med tanke 
på upprorsbenägna minoritetsgrupper i till exempel Kaukasus).  
Nya samtal under ledning av Ryssland, USA och EU hösten 2007 ledde ingen vart. Samtidigt 
stod det klart att man inte kunde dra ut på ett beslut i statusfrågan hur länge som helst. Under 
den långa väntan på en lösning hade hopplösheten och frustrationen bland befolkningen i 
Kosovo bara växt och risken fanns att oroligheter skulle bryta ut igen. Många ansåg att ett 
beslut om områdets framtida status skulle göra det lättare att komma tillrätta med Kosovos 
svåra problem. Krig och fattigdom hade bidragit till en omfattande brottslighet, bland annat 
smuggling och människohandel. 
 Under ytan fanns stora motsättningar och en djup misstro mellan albaner och serber. Inom 
båda grupperna fanns också extremister som underblåste dessa känslor. Att det fanns ett stort 
antal vapen i omlopp i området gjorde inte saken bättre. 
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SJÄLVSTÄNDIGHET	  MED	  FÖRHINDER	  
I	  november	  2007	  höll	  Kosovo	  allmänna	  val,	  som	  vanns	  av	  den	  tidigare	  gerillaledaren	  
Hashim	  Thaqis	  parti	  PDK.	  Partiet	  tog	  35	  procent	  av	  rösterna,	  medan	  det	  mer	  moderata	  
LDK	  gick	  tillbaka	  och	  fick	  22	  procent.	  I	  januari	  2008	  utsågs	  Thaçi	  till	  ny	  premiärminister.	  
Thaçi	  förklarade	  att,	  eftersom	  förhandlingarna	  nu	  slutgiltigt	  brutit	  samman,	  tänkte	  hans	  
regering	  ”inom	  kort”	  ensidigt	  utropa	  Kosovos	  självständighet.	  Och	  den	  17	  februari	  2008	  
förklarade	  Thaçi	  inför	  parlamentet	  i	  huvudstaden	  Pristina	  att	  Kosovo	  var	  en	  självständig	  
stat.	  Det	  skedde	  ensidigt	  utan	  beslut	  i	  FN:s	  säkerhetsråd.	  Under	  den	  närmaste	  tiden	  efter	  
självständighetsförklaringen	  erkände	  en	  rad	  länder	  den	  nya	  staten,	  däribland	  USA	  och	  
ett	  flertal	  EU-‐länder;	  inklusive	  Sverige.	  
Medan kosovoalbanerna firade självständigheten var ilskan stor och bitterheten djup i Serbien 
och i de serbiska enklaverna i Kosovo. I Belgrad gick demonstranter till angrepp mot bland 
annat den amerikanska ambassaden. 
I den delade staden Mitrovica i norra Kosovo drabbade serbiska demonstranter och FN-
poliser samman i svåra kravaller i mars. Många skadades och en FN-polis miste livet. 
 
PLANENS	  GENOMFÖRANDE	  
I självständighetsförklaringen förband sig Kosovo att genomföra Ahtisaariplanen och 
välkomnade internationell övervakning. En internationell styrgrupp (ISG) inrättades på 
Kosovos begäran. Styrgruppen som bestod av USA och drygt tjugo länder i Europa, däribland 
Sverige, utsåg i sin tur en så kallad internationell civil representant (ICR) som skulle övervaka 
utvecklingen. Till sin hjälp fick representanten en stab (International Civilian Office, ICO). 
Tillsammans skulle de dels hjälpa till att genomföra	  Ahtisaariplanens civila del för att till sist 
lämna över ansvaret till Kosovos egna institutioner, dels förbereda Kosovo för ett eventuellt 
framtida EU-medlemskap.  Därutöver bidrog EU med en så kallad polis-, tull- och 
rättsmission, Eulex. Det vill säga ett antal tjänstemän som skulle hjälpa till att bygga upp och 
stötta Kosovos egna instanser inom rättsområdet. Den Natoledda fredsstyrkan KFOR blev 
också kvar i landet och skulle bland annat hjälpa till att bygga upp en multietnisk 
säkerhetsstyrka. 
 Planen var att EU skulle ta över efter UNMIK, men det gick inte riktigt som det var tänkt. 
Till problemen bidrog att Serbien (och serberna i Kosovo), med stöd av Ryssland, betraktade 
EU som en ”ockupationsmakt” i Kosovo. 
Det berodde på att EU saknade det stöd i en resolution från FN:s säkerhetsråd som FN-styret 
UNMIK alltid haft (resolution 1244) men som EU inte kunde få på grund av Rysslands 
vetorätt. Situationen gjorde att UNMIK blev kvar men i reducerad form. 
Serbien agerade som om självständighetsförklaringen inte ägt rum och gjorde allt för att 
stödja serberna i Kosovo och försöka övertyga dem om att de fortfarande hörde till Serbien. 
Bland annat vägrade serbiska poliser och gränsvakter i Kosovo att arbeta för den nya staten. 
Serberna i norra Kosovo upprättade så småningom, med stöd av Serbien, sitt eget styre och 
sina egna institutioner, skilda från Kosovos. Det gällde bland annat rättsväsen, utbildning och 
sjukvård. Serberna förmådde också FN att be Internationella domstolen i Haag undersöka om 
Kosovos ensidiga självständighetsförklaring var laglig eller ej. Domstolens utslag blev dock 
ett bakslag för serberna. Sommaren 2010 konstaterade domstolen att Kosovo inte hade brutit 
mot internationell lag genom att utropa sin självständighet. Efter domstolens utslag antog det 
serbiska parlamentet en resolution om att Serbien aldrig skulle erkänna Kosovo. 
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NÄRMANDE TILL SERBIEN 
Av de omkring 200 000 serber som bodde i Kosovo före kriget finns hundratjugotusen kvar. 
De flesta bor i södra Kosovo och har i allmänhet låtit sig integreras i den nya ordningen. Men 
i norra Kosovo där en tredjedel av serberna lever är det många som motsätter sig 
självständigheten och fortsätter kämpa för att Kosovo ska tillhöra Serbien. 
	  	  
Så sent om i februari 2012 höll serberna i norra Kosovo en folkomröstning där de sade nej till 
att underordna sig Kosovos styre. Men utvecklingen hade då tagit en annan vändning. 
  
I mars 2011 inledde Serbien och Kosovo förhandlingar under medling av EU i avsikt att nå 
någon form av kompromiss. För Serbien hägrade förhandlingar om EU-medlemskap och 
bättre relationer till Kosovo var en förutsättning för detta. Parterna enades om att samarbeta 
på en rad områden och en långdragen tvist om övervakningen av gränsen mot Serbien löstes. 
Under sommaren 2012 konstaterade den internationella styrgruppen (ISG) att Kosovo gjort 
tillräckligt med framsteg och genomfört så många villkor från Ahtisaari-planen (se ovan) att 
den internationella övervakningen kunde upphöra, och i september avslutade ISG sitt 
uppdrag. EU-organet EULEX och KFOR-styrkan blev dock kvar. 
  
Nya förhandlingar under EU:s överinseende utmynnade i april 2013 i en överenskommelse 
mellan Serbien och Kosovo om normaliserade relationer. Serbien gick inte så långt som att 
erkänna Kosovo som en självständig stat. men accepterade Prishtinas överhöghet över de 
serbdominerade områdena i norra Kosovo. 
 Genom avtalet skisserades en legal struktur för de serbdominerade kommunerna i hela 
Kosovo. Avtalet sade att kommunerna skulle ha självstyre i frågor som rör ekonomisk 
utveckling, utbildning, hälsovård och stadsplanering. De serbdominerade kommunerna i norr 
skulle själva få utse chefen för den lokala polisstyrkan, vilken skulle utformas så att den 
reflekterade befolkningens sammansättning i området. 
 
Serbernas juridiska institutioner i norr skulle integreras i Kosovos rättsliga system samtidigt 
som det inrättades en appellationsdomstol i staden Mitrovica med rätt att döma i fall som rör 
serbiskdominerade kommuner. En majoritet av domarna i domstolen skulle vara serber. 
Avtalet stipulerade vidare att ingen av parterna skulle hindra den andra från att söka 
medlemskap i EU. Genom avtalet kom Serbien ett steg närmare medlemskapsförhandlingar. 
För Kosovos del öppnades möjligheten till ett så kallat Stabiliserings- och associationsavtal 
med EU. 
  
Avtalet möttes av högljudda protester från nationalister på båda sidor och ledare för serberna i 
norra Kosovo svor på att de inte skulle foga sig i den nya ordningen. 
Sommaren 2013 antog Kosovos parlament, med stor majoritet, en lag som gav amnesti åt 
serber som motarbetat landets utbrytning från Serbien. Samtidigt utlystes borgmästar- och 
lokalval till den 3 november. Serbien uppmanade serberna i norra Kosovo att delta i valet men 
serberna planerade en bojkott. De upprättade samtidigt en egen regional styrande församling, 
ledd av Slavko Stevanović.  
  
Av de omkring 200 000 serber som bodde i Kosovo före kriget finns hundratjugotusen kvar. 
De flesta bor i södra Kosovo och de har i allmänhet låtit sig integreras i den nya ordningen 
men i norra Kosovo där en tredjedel av serberna lever är det många som motsätter sig 
självständigheten och fortsätter kämpa för att Kosovo ska tillhöra Serbien..  
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Så sent om i februari 2012 höll serberna i norra Kosovo en folkomröstning där de sade nej till 
att underordna sig Kosovos styre. Men utvecklingen hade då tagit en annan vändning. I mars 
2011 inledde Serbien och Kosovo förhandlingar under medling av EU i avsikt att nå någon 
form av kompromiss. För Serbien hägrade förhandlingar om EU-medlemskap och bättre 
relationer till Kosovo var en förutsättning för detta. Parterna enades om att samarbeta på en 
rad områden och en långdragen tvist om övervakningen av gränsen mot Serbien löstes. 

Under sommaren 2012 konstaterade den internationella styrgruppen (ISG) att Kosovo gjort 
tillräckligt med framsteg och genomfört så många villkor från Ahtisaari-planen (se ovan) att 
den internationella övervakningen kunde upphöra, och i september avslutade ISG sitt 
uppdrag. EU-organet EULEX och KFOR-styrkan blev dock kvar.Nya förhandlingar under 
EU:s överinseende utmynnade i april 2013 i en överenskommelse mellan Serbien och Kosovo 
om normaliserade relationer. Serbien gick inte så långt som att erkänna Kosovo som en 
självständig stat men accepterade Prishtinas överhöghet över de serbiskdominerade områdena 
i norra Kosovo. Genom avtalet skisserades en legal struktur för de serbdominerade 
kommunerna i hela Kosovo. Avtalet sade att kommunerna skulle ha självstyre i frågor som 
rör ekonomisk utveckling, utbildning, hälsovård och stadsplanering. De serbdominerade 
kommunerna i norr skulle själva få utse chefen för den lokala polisstyrkan vilken skulle 
utformas så att den reflekterade befolkningens sammansättning i området.  

Serbernas juridiska institutioner i norr skulle integreras i Kosovos rättsliga system samtidigt 
som det inrättades en appellationsdomstol i staden Mitrovica med rätt att döma i fall som rör 
serbiskdominerade kommuner. En majoritet av domarna i domstolen skulle vara serber. 
Avtalet stipulerade vidare att ingen av parterna skulle hindra den andra från att söka 
medlemskap i EU.  
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Genom avtalet kom Serbien ett steg närmare medlemskapsförhandlingar, och för Kosovos del 
öppnades möjligheten till ett så kallat Stabiliserings- och associationsavtal med EU. Avtalet 
möttes av högljudda protester från nationalister på båda sidor och ledare för serberna i norra 
Kosovo svor på att de inte skulle foga sig i den nya ordningen. 

Sommaren 2013 antog Kosovos parlament med stor majoritet en lag som gav amnesti åt 
serber som motarbetat landets utbrytning från Serbien. Samtidigt utlystes borgmästar- och 
lokalval till den 3 november. Serbien uppmanade serberna i norra Kosovo att delta i valet men 
serberna planerade en bojkott. De upprättade samtidigt en egen regional styrande församling, 
ledd av Slavko Stevanović. 
 
BESA 
Besa	  är	  ett	  kulturellt	  albanskt	  hedersord,	  som	  direkt	  översatt	  betyder	  "tro"	  eller	  "att	  
hålla	  löftet"	  och	  "hedersord".	  Ordet	  kommer	  ursprungligen	  ifrån	  Kanun	  av	  Lekë	  
Dukagjini,	  som	  är	  en	  samling	  av	  albanska	  traditionella	  seder	  och	  kulturella	  sedvänjor.	  
Besa	  är	  en	  viktig	  del	  av	  en	  albansk	  familjs	  stådpunkt.	  Ordet	  används	  ofta	  som	  ett	  
exempel	  på	  albanskhet.	  Någon	  som	  bröt	  sin	  besa	  kunde	  bli	  avvisad	  ifrån	  individens	  
samhälle.	  	  
Värdet av Besa:  

• Besa e shqiptarit nuk shitet pazarit (Besa av en alban kan inte säljas eller köpas) 
• Shqiptari kur jep fjalen therr djalin (en alban kan offra sin egen son för att hålla sitt ord, 

besa) 
• Shqiptaret vdesin dhe besen nuk e shkelin (albanerna skulle dö hellre än att bryta Besa) 
• Besa e shqiptarit si purteka e arit, etj (albanska Besa är värt mer än guld). 

 
Besa betyder också ta hand om dem som behöver och att vara gästvänlig. Under andra 
världskriget räddade albanerna (vilka är cirka 70% muslimer) mer än 2000 judar undan ifrån 
nazisternas förföljelser. Både kristna och muslimska albaner följde Besa och räddade judar 
under andra världskriget. Förutom att albanerna gömde dem på vindarna, hemma eller i 
skogen så gav albanerna dem kläder, albanska namn och behandlade dem som en del av 
familjen. Före andra världskrigets början så fanns det bara 200 judar i Albanien men efter 
kriget så bodde det ca 2000 judar.  

 

Vi hoppas att vi med denna information kan ge er ett bra material att fortsätta att samtala efter 
att ni sett föreställningen. Det går även bra att förbereda sig före ni ser pjäsen genom att ni 
exempelvis samtalar kring Balkan historia.  

 

Med vänliga hälsningar 

Robert Jelinek/Regissör för projektet. 

Telefon: 070-685 99 46, info@teaterdevill.com 
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