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Izvleček
Srbske enklave na Kosovu
Zaključna seminarska naloga opisuje fizičnogeografske in družbenogeografske
značilnosti Kosova ter srbske enklave na Kosovu. Poudarek je na predstavitvi enklav.
Opisana je njihova lokacija, življenje v njih ter razlike med enklavami na severu in jugu
Kosova. Enklave severno od reke Ibar se teritorialno stikajo s Srbijo in je zato življenje v
njih povsem drugačno, kot v enklavah južno od te reke. Na severu je še vedno precej
prisotno prepričanje, da se bodo ponovno priključili Srbiji. Le-ta jih tudi finančno
podpira, zato prebivalci nimajo interesa za vključitev v kosovsko družbo, saj jim le-ta ne
more zagotoviti take finančne stabilnosti. Na jugu pa je situacija povsem drugačna. Srbi
so kar nekako pozabili na te prebivalce, zato ti ne dobivajo veliko pomoči iz Srbije. Ker
so bili prisiljeni sodelovati z albansko okolico, so nekako sprejeli idejo o neodvisnem
Kosovu in so se pripravljeni vključiti v novo kosovsko družbo.
Ključne besede: politična geografija, enklave, Kosovo, Srbi, Albanci

Abstract
Serb enclaves in Kosovo
This final paper describes physical and human geographic characteristics of Kosovo and
the Serbian enclaves in Kosovo. The main focus is on presentation of enclaves, where is
described the location of enclaves in Kosovo, life in them and the difference between
enclaves in the north and those in the south of the country. Enclaves north of the river
Ibar have territorial connection with Serbia, therefore life in those areas is completely
different than in the enclaves south of this river. In the north, there is still quite present
belief that they will reconnect to Serbia. Serbia is supporting them financially; therefore
the inhabitants do not have an interest to be included into the Kosovo society, which can
not provide them financial stability. In the south, the situation is completely different.
Serbs have somehow forgotten on their population in the south of Kosovo; therefore they
do not get a lot of support from Serbia. Because they have been forced to cooperate with
Albanian society, they accepted the idea of independent Kosovo and they are willing to
include in the new Kosovo society.
Key words: political geography, enclaves, Kosovo, Serbs, Albanians
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1. UVOD
V politični geografiji se izraz enklava nanaša na državo ali del države, ki v celoti leži
znotraj meja druge države. Izraz eksklava pa opredeljuje ozemlje, ki pripada drugi državi,
vendar z njo po kopnem ni povezano in je obkroženo z drugimi državami. Mnoge entitete
so tako enklave kot eksklave, toda izraza nista sinonima (What are enlaves?, 2014).
Enklave lahko nastanejo iz različnih zgodovinskih, političnih ali geografskih vzrokov
(Enclaves of the World, 2009):
 v mnogih primerih predstavljajo zapuščino lastninskih pravic, ki so obstajale pred
razvojem moderne nacionalne države;
 druge so nastale na območjih, kjer se državne meje niso pokrile z etničnimi;
 manj pogosto pa lahko enklave nastanejo tudi zaradi fizičnih sprememb v
pokrajini, kot je na primer sprememba struge mejne reke.
Vinokurov je v svojem delu A Theory of Enclaves (2007) enklave razdelil v tri glavne
skupine. To so enklave-suverene države, internacionalne enklave in enklave na
poddržavnem nivoju. Glede na kriterij dostopa jih je nadaljnje razdelil na enklave-države
in maritimne države-enklave ter prave enklave, maritimne enklave, funkcionalne enklave
in zgolj eksklave. Enklave države so suverene države, kot so Lesoto, San Marino in
Vatikan. Maritimne enklave-države so tudi suverene države, ki imajo dostop do morja (na
primer Monako in Gambia). V obeh primerih enklave niso tudi eksklave. Prave enklave
so nesuvereni teritoriji, ki jih popolnoma obdaja druga država in so tako ločeni od
matične države. Primera pravih enklav sta Baarle na Nizozemskem in v Belgiji ter Llivia
v Franciji. Maritimne enklave so prav tako nesuvereni teritoriji, ki so ločeni od matične
države, a imajo izhod na morje. To sta na primer enklavi Ceuta in Melila. Funkcijske
enklave so teritoriji, ki so z matično državo teritorialno povezani, vendar imajo zaradi
fizičnih in drugih ovir dostop do nje preko tujega ozemlja. Primer funkcijske enklave je
hrvaško ozemlje Brezovica pri Metliki, ki je dostopno le preko Slovenije. Zgolj eksklave
pa so ozemlja, ki so teritorialno ločena od matične domovine, vendar niso v celoti obdana
le z eno tujo državo. Tipičen primer je Kaliningrad.
Poleg zgornje klasifikacije, pa Vinokurov v svojem delu (2007) opiše tudi ekonomske,
etnične in verske enklave. Primer ekonomske enklave je na primer prevlada tuje
industrije v nacionalnem gospodarstvu. To se nanaša predvsem na razvoj malih
gospodarstev, kjer tuje naložbe enega ali nekaj tujih podjetij prevladujejo v izvozu.
Verske enklave predstavljajo območja, kjer obstajajo strnjena naselja ljudi, ki so
pripadniki neke vere, obkroženi pa so z ljudmi druge vere. V smislu preučevanja srbskih
enklav na Kosovu pa je potrebno poleg ekonomskih in verskih enklav omeniti še tako
imenovane etnične enklave. Etnična enklava je definirana kot kraj stalnega prebivališča z
visoko koncentracijo podobno identificiranih posameznikov in družin. Primarni
pokazatelj identifikacije so etnične vezi med prebivalci, le-ti pa morajo živeti izven svoje
matične države. Poleg tega mora biti na nekem območju skoncentriranih veliko število
prebivalcev neke etnične skupine, da lahko govorimo o etnični enklavi (Elek, 2013, str.
5).
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Preučevanje enklav je pomembno predvsem iz dveh razlogov. Kot prvo zaradi
prebivalcev enklav in njihovih problemov, kot drugo pa zaradi mednarodnih odnosov.
Enklave imajo veliko težo v mednarodnih odnosih in so pogosto predmet političnih
sporov. Ti mali teritorialni drobci imajo moč, da miroljubne odnose med državami v
trenutku spreobrnejo v spore. Ko preučujemo enklave moramo biti pozorni predvsem na
naslednje kazalce (Vinokurov, 2007):
 oddaljenost od matične države;
 možnost in kvaliteta dostopa;
 velikost populacije;
 relativna moč matične in tuje države;
 narodnostna, verska in jezikovna struktura v odnosu do matične države, tuje
države in glede na odnos med njima;
 kulturne sorodnosti v odnosu do matične države, tuje države in glede na odnos
med njima;
 relativna ekonomska moč;
 stopnja odprtosti glede na prehodnost blaga, ljudi, uslug in delovne sile;
 kakovost odnosov med matično in tujo državo.
Enklave na Kosovu so posledica kriznih razmer ob koncu 20. stoletja. Nasprotja med Srbi
in Albanci pa se vlečejo že bistveno dlje, od 15. stoletja dalje. Takrat je srbsko
prebivalstvo predstavljalo 90% večino, danes pa je razmerje obrnjeno, oziroma še bolj v
korist Albancev. Po vojaških akcijah sil NATO v letu 1999, so se morale srbske vojaške
sile iz Kosova umakniti. Več kot polovica Srbov se je po teh dogodkih iz Kosova izselila,
preostali pa so ostali omejeni na življenje v enklavah.

CILJI, METODE IN VIRI
Glavni cilji pri izdelavi zaključne seminarske naloge so bili:
 predstaviti fizičnogeografski oris Kosova;
 predstaviti družbenogeografski oris Kosova;
 predstaviti pojem etničnih enklav na Kosovu;
 predstaviti življenje v teh enklavah, opisati s katerimi problemi se srečujejo,
kakšna je njihova perspektiva in vloga v življenju tamkajšnjih prebivalcev.
Glavni viri so naslednji: fizičnogeograski oris temelji na podlagi različnih knjig, ki
opisujejo Kosovo in Evropo, knjižni viri pa so dopolnjeni tudi z internetnimi viri; večino
podatkov za družbenogeografski oris je pridobljenih na statističnemu uradu Kosova, pri
interpretaciji pa so bile v pomoč različne preglede knjige Kosova; za opis etničnih enklav
na Kosovu so bili glavni viri razna mednarodna poročila iz Kosova ter strokovni članki iz
interneta.
Pri delu so uporabljene kabinetne metode dela. Glavni metodi dela sta bili zbiranje in
nato prebiranje literature in poročil na temo Kosova in srbskih enklav na Kosovu.
Literatura je bila v glavnem v angleškem jeziku, nekaj virov pa je tudi v srbskem jeziku.
Statistični podatki so interpretirani in nekateri predstavljeni tudi grafično.
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2. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KOSOVA
2. 1. RELIEF IN GEOLOGIJA
Relief Kosova predstavljata dve kotlini z nadmorsko višino med 400 m in 700 m, obdani
z nizom visokih gorskih verig z nadmorsko višino od 2000 m do 2500 m. Najvišja točka
Kosova je Đeravica z 2656 m nadmorske višine (Kosovo, 2014).
Planinsko-kotlinsko področje Kosova sestavljata dve veliki kotlini. Kosovska kotlina, ki
se razteza v dolini Ibra in Sitnice, in Metohijska v področju Belega Drima. Kotlini
obkroža niz gorstev. Na severu se nahaja Kopaonik, na jugu Šarsko gorstvo, na zahodu
Prokletije, ki so del Dinarskega gorstva in nižje gore na vzhodu (Jugoslavija, 1986, str.
178).
Slika 1: Fizičnogeografska karta Kosova

Vir: Veliki atlas sveta, 2005, str. 76.
Skrajni sever Kosova predstavlja gorski masiv Kopaonik. Gorska veriga Kopaonik se
nahaja med rekami Ibar in Sitnica na zahodu, Lab na jugovzhodu ter Jošanica in
Kozaniča na severu, medtem ko njegov vzhodni rob določajo rečni dolini Rasina in
Toplica. Kopaonik predstavlja prehodno območje med Dinarskim gorstvom in Rodopi.
Glavne reliefne poteze so nastale pred približno 70 milijoni let. Za Kopaonik je značilna
velika raznolikost geoloških materialov, zaznamujejo pa ga tudi številna naravna
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bogastva (železo, baker, svinec in srebro). Relief je bil kasneje preoblikovan z rečno
erozijo in ga danes zaznamujejo globoke rečne doline (The Mountain…, 2007).
Prokletije, ki ležijo na zahodu Kosova so del Notranjih Dinaridov. Notranji Dinaridi
imajo pestro geološko zgradbo, za katero je značilno menjavanje jurskih in triasnih
apnencev, peščenjakov ter paleozojskih magmatskih in metamorfnih kamnin. Značilne so
globoke kanjonske rečne doline, ki potekajo prečno na dinarsko slemenitev (SV-JZ) ter
ločujejo obsežne planote in masive. Med masivi so tudi posamezne večje kotline, kot sta
Kosovska in Metohijska na Kosovu (Rebernik, 2009, str. 140). Prokletije se raztezajo v
dolžini 70 km. Masiv sestavlja 40 manjših gorskih skupin s 47 vrhovi, višjimi od 2000 m.
Na območju Prokletij je bila prisotna tudi zelo izrazita poledenitev, kar se odraža v
številnih ledeniških dolinah, krnicah in ledeniških jezerih. Đeravica, najvišji vrh Kosova,
je z 2656 m drugi najvišji vrh Prokletij (Vujisić, 2007, str. 5).
Reka Drim loči Prokletije od Šarskega gorstva, ki se vrinja med Kosovsko in Metohijsko
kotlino na severu in kotlino Polog. Šarsko gorstvo je gorska veriga, ki se nahaja v treh
državah Jugovzhodne Evrope: 56% gorstva se nahaja v Makedoniji, 43% na Kosovem in
1% v Albaniji (Šar Mountains, 2014). Na Kosovu se Šarska gorska veriga razprostira na
jugu vzdolž meje z Makedonijo. V dolžino meri 85 km, v širino pa 10-20 km. Več kot sto
vrhov je višjih od 2000 m nadmorske višine. Šarsko gorstvo sestavljajo paleozojske
skrilave kamnine. Severni del na Kosovu, v Albaniji in Makedoniji je bogat z rudami
(Zupančič, 2012, str. 11). Na območju Šarskega gorstva je veliko ledeniških jezer,
značilna je tudi velika pestrost živalskih in rastlinskih vrst, zato se na tem območju
nahaja tudi edini nacionalni park na Kosovu (Alija, 2011). Za gorstvo je značilna
slemenitev v smeri sever-jug. Na severu prevladujejo paleozojske magmatske in
metamorfne kamnine. Površje je razčlenjeno z globokimi rečnimi dolinami (Rebernik,
2009, str. 144).
Tako Kosovska kot Metohijska kotlina sta del širšega rodopskega masiva, ki zajema vse
območje Balkanskega polotoka s hercinsko orogenetsko preteklostjo (Zupančič, 2012, str.
12). Kosovska kotlina se razprostira med Šraskim gorstvom na jugu in Kopaonikom na
severu. V celoti je široka 10-15 km in dolga 84 km (Šarski predeo, 2014). Kosovsko
podolje v dinarski smeri sestavljajo manjše pokrajinske enote: Velika kosovska kotlina,
predgorski območji kopaoniško-ibarsko in siriniško-šarsko, Malokosovska kotlina in
Dreniška planota (Pak, 1990, str. 7).
Velikokosovska kotlina je 84 km dolga in 7-15 km široka kotlina na nadmorski višini
med 500 m in 580 m. Spada med najbolj prostrane in najvišje kotline. Nastala je v
oligocenu z ugrezanjem dna in dviganjem obrobja. Kotlina je bila dolgo časa zalita z
jezerom, o čemer govorijo debeli sloji jezerskih sedimentov in lignita. V srednjem
kvartarju se je na kotlinskem dnu oblikovalo rečno omrežje. Za ves ravninski del Kosova
so značilni jezerski sedimenti, pesek, grušč in glina. Obrobje kotline je geološko gledano
nekoliko starejše. Tam prevladujejo skrilavci, fliš in apnenec (Pak, 1990, str. 7). Kosovo
je v osrednjem delu bogato z nahajališči rjavega premoga in lignita, obenem pa je to tudi
eden največjih vodonosnikov daleč naokrog (Zupančič, 2012, str. 13).
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Kopaoniško-ibarska regija obsega srednji del porečja reke Ibar z južnimi deli Kopaonika.
Le ponekod ob Ibru je nekoliko širša dolina z aluvialno ravnico in z ostanki mehkejših
jezerskih usedlin. To je hkrati tudi eno najbolj rudonosnih območij v Evropi. Siriniškošarska regija pod Šar planino je sestavljena iz Siriniške kotline in Kočanskega predgorja
Šare. Dno je prekrito z aluvialnimi prodi in nanosi. Rudno bogastvo je posledica geološke
zgradbe. Malokosovska kotlina je prav tako tektonska udorina. Dolga je 13 km, široka pa
12 km. Leži na nadmorski višini 640 m. Dno je na debelo zapolnjeno s prodom in
finejšimi prodnimi nanosi. Dreniška planota pa leži med Velikokosovsko kotlino in
Metohijo. Obsega razgibano, do 1000 m visoko planoto, ki jo je razrezala reka Drenica
(Pak, 1990, str. 8).
Metohijska kotlina, največja kotlina na Kosovu, se nahaja zahodno od Kosovske. Od nje
je krajša, a precej širša. Njeno dno leži na nadmorski višini med 350 m in 450 m (Šarski
predeo, 2014). V veliki Metohijski kotlini izstopajo sekundarne kotline: Pećkodjakoviška
Prizrenska in Miruška kotlina, na jugu Poljsko polje ter nekatere manjše in manj izrazite
enote. Osnovne značilnosti reliefa so prelomi na obrobju, vzdolž katerih se je kotlina
pogrezala v času alpidske orogeneze in kasneje zapolnila z vodo. Značilni so debeli
nanosi jezerskih usedlin, ki so jih kasneje razrezale razne reke. Reke so ustvarile valovito
površje z obsežnimi aluvialnimi ravninami. Južno in vzhodno obrobje sta zapolnjena s
prodnimi vršaji z visokega in strmega obrobja (Pak, 1990, str. 8). Beli Drim je edini rečni
sistem v tej kotlini. Vsi drugi vodotoki so njegovi pritoki (Šarski predeo, 2014).

2. 2. PODNEBJE
Podnebje Kosova je pretežno celinsko. Značilen je preplet celinskih in sredozemskih
podnebnih značilnosti. Klima Kosova je lahko sredozemsko mila, topla in vlažna tudi
pozimi, lahko pa se uveljavijo pretežno celinski vplivi z dokaj mrzlimi in suhimi zimami
(Zupančič, 2012, str. 17). Najhladnejša meseca sta december in januar, najtoplejša pa julij
in avgust. Najmanj padavin pade med oktobrom in decembrom. Snežne padavine lahko
zajamejo celo državo, tudi najnižje dele. Veliko količino snežnih padavin prejmejo
predvsem višje ležeči gorski predeli (Climatic Conditions, 2005).
Slika 2: Klimogram Prištine
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Glede na podnebje lahko Kosovo razdelimo na tri območja. Prvo je podnebno območje
Kosova. Za ta del je značilno, da je pod vplivom kontinentalnih zračnih mas. Zime so
zelo hladne, s povprečnimi temperaturami okoli -10 °C, lahko pa se spustijo tudi do -26
°C. Poletja pa so topla, s povprečnimi temperaturami okoli 20 °C, lahko se dvignejo tudi
do 37 °C. Povprečna letna količina padavin v tem delu države je 600 mm. Drugo
klimatsko območje na Kosovu je območje Dukagjini. To območje na zahodu Kosova je
pod vplivom toplih zračnih mas, ki prihajajo iznad Jadranskega morja. Povprečne
temperature pozimi so malo nad lediščem (0,5 °C), povprečna poletna temperatura pa je
22,8 °C. Povprečna letna količina padavin znaša 700 mm. Za zime so značilne obilne
snežne padavine. Tretje klimatsko območje Kosova je območje gora. Za gorske predele je
značilna velika količina padavin, ki se giblje med 900 mm in 1300 mm na leto. Poletja so
kratka in hladna, zime pa mrzle in z veliko snega (Climatic Conditions, 2005).

2. 3. VODNE RAZMERE
Kosovo je bogato z vodnimi viri. Reke se odtekajo v tri morja. 51% površja spada v
Črnomorsko povodje, 43% v Jadransko in 6% v Egejsko povodje. Največje reke so Beli
Drim, Ibar in Lepenac. Druge manjše reke pa so Sitnica, Binačka Morava, Pećka Bistrica
in Dečanska Bistrica. Kosovo ima tudi veliko kraških izvirov, termalnih in mineralnih
vrelcev in jezer (Hydrology, 2005).
Največja kosovska reka je Beli Drim. Teče v južnem delu države in se izteka v Jadransko
morje (Hydrology, 2005). Reka je dolga 175 km, od tega je 156 km toka na Kosovem, 19
km pa v Albaniji. Tam je sotočje Belega in Črnega Drima, reka pa se od sotočja dalje
imenuje Drim. Beli Drim izvira v obliki gorskega izvira Rusolije v Metohiji. V zgornjem
delu ima značaj ponikalnice, ki se nato prebije na površje v obliki 25 m visokega slapu.
Srednji del reke teče skozi rodovitno in gosto poseljeno centralno območje Metohije. Beli
Drim ima veliko pritokov: Pećka Bistrica, Dečanska Bistrica, Erenik, Istočka reka,
Klina… Spodnji tok reke je plodna ravnica, ki je bila poseljena že zelo zgodaj. Ob reki je
v 13. stoletju nastala srbska država, reka pa ima zato simbol zibke srbskega naroda (Beli
Drim, 2011).
V Šarskem gorstvu in ponekod na Prokletijah je veliko manjših ledeniških jezer. V
Šarskem gorstvu je okoli 16 ledeniških jezer, vključno z najvišje ležečim jezerom Kosova
– Lidvačko jezero. Na Prokletijah je najbolj znan niz Đeraviških jezer pod goro Đeravica.
Najbolj znani med njimi so Črno, Rdeče in Bezdansko jezero (Gaši, Folić, 1978, str. 15).
Največje jezero na Kosovem je jezero Gazivoda. Nastalo je z zajezitvijo reke Ibar.
Nahaja se na meji med Srbijo in Kosovem. Globoko je okoli 105 m, po površini pa meri
9,1 km2 (Gazivoda Lake, 2011). Zelo veliko je tudi Batlavsko jezero. Nahaja se v
vzhodnem delu države. Napaja ga reka Batlava. Njegova površina meri 3,27 km2,
globoko pa je do 48 m. Ima značilno podolgovato obliko. Dolgo je približno 6 km, široko
pa le 700 m. Jezero služi kot glavni vir pitne vode za širšo okolico Prištine. Je tudi eno
izmed najbolj obiskanih turističnih točk na Kosovu (Batllava Lake, 2011).
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2. 4. PRST IN RASTJE
Kljub temu, da je ozemlje Kosova relativno majhno, na njem najdemo veliko število
različnih tipov prsti. Raznovrstnost je posledica prepleta pedoloških dejavnikov, kot so
relief, kamninska podlaga, rastlinstvo, podnebje, voda, čas in človek (Kamberi, 2009).
Pedološka sestava Kosovske kotline je zelo raznovrstna. Prevladujejo oglejene in
psevdogleje prsti, najdemo pa tudi rankerje in rendzine. Za Metohijsko kotlino so
značilne rendzine na apnencu, podzoli in obrečne prsti. Na Prokletijah in Šarskem
gorstvu pa najdemo rendzine in ranker (Pak, 1990, str. 9).
Ocenjuje se, da ima Kosovo 15% visoko kakovostnih prsti, 29% srednje kakovostnih
prsti in 56% prsti slabe kakovosti. Prsti visoke in srednje kakovosti se nahajajo večinoma
na dnu kotlin, prsti slabše kakovosti pa na hribovitih in gorskih območjih. Velik del
najbolj rodovitne prsti je bil izgubljen zaradi gradnje prometne infrastrukture in
stanovanj. Velik del površja je tudi onesnaženega z minskimi polji (Kamberi, 2009).
Za Kosovo je značilna bogata flora in favna. Prevladujoče rastlinske vrste so hrast,
bukev, različne vrste iglavcev in kostanj. Gozd pokriva preko 446.000 ha površin. Največ
gozdov je na Prokletijah, Šarskem gorstvu, Kopaoniku in drugih višje ležečih predelih
države (Gaši, Folić, 1978, str. 17).

3. DRUŽBENOGEOGRAFSKI ORIS KOSOVA
3. 1. POSELITEV
Gostota poselitve na Kosovu znaša 171 prebivalca/km2. Kosovo se tako uvršča med
najgosteje poseljene evropske države (Total Population, 2014). Poselitev je zelo
neenakomerno razporejena. Na podeželju živi 61% vseh prebivalcev (Kosovo Agency…,
2014).
Po krizi konec 20. stoletja se je način poselitve močno spremenil. Zaradi varnosti so
nekatera podeželska območja (zlasti tam, kjer so bili prej Srbi) močno poškodovana ali pa
so povsem opustela. Nasprotno pa se je delež mestnega prebivalstva močno povečal. Na
ta način se širi divja, nenačrtovana urbanizacija. Nove stanovanjske hiše rastejo na
mestnem obrobju in znotraj mestnega jedra ter na ravninskih kmetijskih območjih.
Načrtovanja prostorskih ukrepov je zelo malo. Prostorsko obnašanje je prilagojeno
trenutnim varnostnim razmeram in iznajdljivosti posameznikov (Zupančič, 2006, str.
175).
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3. 2. PREBIVALSTVO
3. 2. 1. ŠTEVILO, ETNIČNA IN VERSKA SESTAVA PREBIVALSTVA
Število in etnična sestava prebivalstva sta podatka, ki sta za Kosovo precej
problematična. Dokaj podrobno ju poznamo glede na rezultate popisov iz preteklih
desetletij, npr. za leto 1921, 1931, 1948, 1953, 1961, 1971, 1981 in 1991, medtem ko po
tem času ni bilo več ustreznega popisa in podatki temeljijo zgolj na ocenah statističnega
urada na Kosovu in raznih mednarodnih organizacijah, kot je CIA.
Prebivalstvo Kosova je po prvi svetovni vojni naraščalo hitreje kot drugod v Jugoslaviji.
Leta 1921 je na Kosovem živelo 439.010 prebivalcev, leta 1931 pa 552.064 prebivalcev.
Pri obeh popisih še niso beležili etnične sestave prebivalstva. Po podatkih iz popisa leta
1991, je na Kosovem živelo že 1.956.196 prebivalcev, leta 2006 pa po ocenah
statističnega urada na Kosovu okoli 2.100.000 prebivalcev (Demographic changes…,
2008, str. 7).
Graf 1: Gibanje števila prebivalcev na Kosovu v obdobju 1921-20061
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Vir podatkov: Demographic changes…, 2008, str. 7.
Na Kosovem so že stoletja živele različne skupnosti. Najštevilčnejši etnični skupini sta že
dolgo Albanci in Srbi. Romi so se na območje Kosova preselili v 13. stoletju. Leta 1961
so se slovansko govoreči muslimani lahko prvič opredelili za Muslimane v etničnem
smislu. Večina teh, ki jih danes poznamo pod imenom Bošnjaki, govori bosansko.
Posebna skupino slovansko govorečih Muslimanov so tudi Gorani, ki živijo na območju
Gore, južno in vzhodno od mesta Prizen. Turki so se na območje Kosova prvič priselili v
1

Za leto 2006 ni uradnega podatka o številu prebivalstva na Kosovu in gre zgolj za oceno statističnega
urada na Kosovu.
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14. stoletju, ko se je Otomansko cesarstvo širilo na Balkanu. Judi in Vlahi so v zadnjih
petdesetih letih izginili iz etnične sestave Kosova. Večina Judov je bilo ubitih med drugo
svetovno vojno ali pa so se takoj po njej izselili v Izrael. Vlahi pa so se asimilirali in se
danes večinoma opredeljujejo za Srbe (Warrander, Knaus, 2007, str. 31).
Spremembe v narodnostni sestavi prebivalstva Kosova so rezultat različnega naravnega
prirastka po narodnostih in selitev, še posebej Srbov v novejšem obdobju, Turkov in
Albancev po vojni in še posebej živahnih selitev v preteklosti. Razlike v številčnosti so
tudi odraz različnih metodologij in tehnik popisa, različnega narodnega opredeljevanja in
tudi v različni nataliteti.
Slika 3: Narodna sestava prebivalstva na Kosovu leta 1991

Vir: Spatial Thinking, 2007.
Etnična sestava prebivalstva na Kosovem je bila prvič zabeležena ob popisu prebivalstva
leta 1948. Takrat je na Kosovu živelo 498.244 Albancev, 176.715 Srbov, 1.320 Turkov,
11.230 Romov in 45.522 pripadnikov preostalih etničnih skupin. Do leta 1991 se je
etnična sestava prebivalstva že precej spremenila. Na Kosovem je živelo 1.596.072
Albancev, 194.190 Srbov, 10.445 Turkov, 45.745 Romov in 109.744 preostalih
prebivalcev. Po podatkih Statističnega urada na Kosovu je leta 2006 na Kosovu živelo
1.932.000 Albancev, 111.300 Srbov, 8.400 Turkov, 23.512 Romov in 24.788 prebivalcev
ostalih etničnih skupin, kot so Bošnjaki, Hrvati in Gorani pa tudi Egipčani (Demographic
changes…, 2008, str. 7).
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Verska sestava Kosova je v glavnem odraz etnične sestave. Albanci so večinoma
islamske veroizpovedi, Srbi in del Romov je pravoslavne veroizpovedi, manjši del
Albancev pa pripada katoliški veroizpovedi (Religion, 2014). Danes je okoli 90%
prebivalcev Kosova muslimanov, 7% pravoslavcev in 3% katoličanov. V zadnjih letih se
je na Kosovu pojavila tudi protestantska vera (Warrander, Knaus, 2007, str. 35).

3. 2. 2. STAROSTNA IN SPOLNA SESTAVA PREBIVALSTVA
V starajoči se Evropi je Kosovo izjema. Prebivalstvo je zelo mlado. Skoraj tretjina
prebivalstva je mlajšega od 15 let in več kot polovica prebivalstva je mlajšega od 30 let.
Povprečna starost je 27,8 let. Le 7% prebivalstva je starejšega od 65 let. Delavno
aktivnega prebivalstva (med 15 in 64 let) je okoli 61% (Kosovo and its Population, 2013,
str. 3).
Slika 4: Starostna piramida Kosova leta 20112

Vir: Women and Men 2011, 2013.
Starostna piramida je trikotne oblike kljub povečanju izseljevanja družin z majhnimi
otroki. Naslednja zanimivost v starostni piramidi je relativno malo število moških med
2

Starostna piramida Kosova za letu 2011 temelji na ocenah statističnega urada na Kosovu in ne na
rezultatih uradnega popisa prebivalstva.
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dvajsetim in petdesetim letom starosti. Razlog za to je odseljevanje mladih moških zaradi
ekonomskih razlogov (Kosovo and its Population, 2013, str. 3).

3. 2. 3. NARAVNO GIBANJE PREBIVALSTVA
V naravnem prirastku se kaže nizka stopnja gospodarske in družbene razvitosti Kosova.
Zaostali gospodarski razvoj Kosova ni mogel spodbuditi pomembnejše spremembe v
demografskih gibanjih (Pak, 1990, str. 11).
Po drugi svetovni vojni in do 90. let prejšnjega stoletja je rodnost na Kosovem ves čas
naraščala. Po letu 1990 pa je število novorojenčkov začelo upadati. To je povezano s
spremembami v strukturi prebivalstva ter socio-ekonomskimi in kulturnimi
spremembami. Te spremembe je povzročil postopen proces industrializacije, urbanizacije
in dvig izobrazbenega ter kulturnega nivoja (Analysis of…, 2008, str. 8).
Smrtnost je na Kosovu nazadovala mnogo hitreje od rodnosti in je najnižja v Evropi.
Kosovo ima mlado sestavo prebivalstva kot posledico ekonomskega napredka, boljšega
zdravstvenega varstva in podaljšane življenjske dobe (Analysis of…, 2008, str. 9).
Graf 2: Naravno gibanje prebivalstva na Kosovu3

Vir: Analysis of…, 2008, str. 8.

3

Podatki za leta 1993, 1996, 1999 in 2002 temeljijo na ocenah statističnega urada na Kosovu in niso
rezultat uradnega popisa prebivalstva.
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3. 2. 4. NOTRANJE IN ZUNANJE MIGRACIJE NA KOSOVU PO 2. SVETOVNI
VOJNI
Selitveni tokovi so Kosovo pretresali dolga stoletja in spreminjali število ter sestavo
prebivalstva. Vendar so novejše selitve prebivalstva močno zaostajale za drugimi, bolj
razvitimi deli Balkana. To še posebej velja za notranje migracije. Na relaciji podeželje –
mesta so se razmahnile šele v 80. letih. Na Kosovu lahko govorimo o horizontalnem
premikanju prebivalstva z višjih nadmorskih višin proti nižjim predelom. V zunanjih
migracijah Kosovo beleži negativni selitveni saldo (Pak, 1990, str. 13).
Kosovo je predvsem močno zaznamovalo izseljevanje. Emigracije na Kosovu lahko
razdelimo na tri faze. Prvi val migrantov je zapustil Kosovo v 60. letih prejšnjega stoletja
in se odselil predvsem v Zahodno Evropo v iskanju boljših možnosti za zaposlitev. Drugi
val izseljevanja se je začel leta 1989. Zaradi Miloševićevega terorja se je izselilo več
tisoč Albancev. Tretji val emigracij pa se je začel po letu 1998 in je posledica vojne
(Vathi, Black, 2007, str. 8).
Vračanje v domovino je močno zaznamovalo post-konfliktno obdobje na Kosovu.
Vračanje je variiralo od prostovoljnega do prisilnega. V obdobju 2000-2003 se je na
Kosovo vrnilo okoli 39.000 kosovskih Albancev. Do leta 2005 se je na Kosovo vrnilo
tudi okoli 13.000 Srbov in pripadnikov drugih etničnih skupin. Po ocenah pa je še več kot
100.000 prebivalcev Kosova ostalo v tujini. Brezposelnost in slabi življenjski pogoji so
močno vplivali na to, da se ljudje ne želijo vrniti v domovino (Vathi, Black, 2007, str.
13).

3. 3. ADMINISTRATIVNA RAZDELITEV
Republika Kosovo je samostojna, suverena in demokratična država. Samostojna je
postala 17. 2. 2008, ko se je odcepila od Srbije. Je le delno priznana država, saj njene
samostojnosti še vedno niso priznale vse države. Pravni sistem v državi se šele razvija in
je nekakšna zmes zakonodaje Kosova, zakonov UNMIK-a in drugih predpisov ter
veljavnih zakonov, ki so na Kosovu veljali v času Jugoslavije (Kosovo, 2014).
Temeljne teritorialne enote lokalne samouprave na Kosovu so občine. Na Kosovu je 37
občin: Dečane, Dragaš, Đakovica, Gnjilane, Glogovac, Gračanica, Elez Han, Istok, Junik,
Kačanik, Kosovska Kamenica, Klina, Klokot, Kosovo Polje, Leposavič, Lipljan,
Mališevo, Mamuša, Mitrovica, Novo Brdo, Obilič, Orahovec, Parteš, Peč, Podujevo,
Priština, Prizen, Ranilug, Srbica, Suva Reka, Štimlje, Štrpce, Vitina, Vučitrn, Uroševac,
Zubin Potok in Zvečan. V nastajanju je tudi 38. občina: občina Severna Mitrovica
(Kosovo, 2014).
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Slika 5: Občine v Republiki Kosovo

Vir: Kosovo, administrative divisions…, 2013.

3. 4. STRUKTURA IN RAZVOJ GOSPODARSTVA NA KOSOVU
Kosovo je bilo zaradi neugodnih zgodovinskih, ekonomskih in družbenih razmer najbolj
nerazvit del nekdanje Jugoslavije. Tradicionalno je bilo Kosovo agrarna država, v kateri
so prevladovale male samooskrbne kmetije. Industrializacija je prišla pozno in se je v
glavnem koncentrirala na razvoj težke industrije (Warrander, Knaus, 2007, str. 28).
V času po drugi svetovni vojni se v gospodarskem razvoju omenjajo tri obdobja. Za prvo
obdobje, med leti 1945 do 1956, je značilna počasna gospodarska rast, ki jo spremlja tudi
počasna gospodarska rast v Jugoslaviji. V drugem obdobju hitrejšega gospodarskega
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razvoja od leta 1957 do 1965 je Kosovo dobilo bistveno višje investicije, v večji meri kot
prej namenjene industriji in s tem predvsem večjim industrijskim središčem. Tretje
obdobje po letu 1966 pa pomeni predvsem močno povečanje investicij v gospodarsko in
negospodarsko sfero Kosova, hkrati pa tudi bolj umirjeno rast družbenega proizvoda.
Industrijska politika je v 60. in 70. letih postavila v ospredje razvoj industrije in prometa
ter še posebej gradbeništva. Razvoj ostalih gospodarskih panog pa je močno zaostajal. V
80. letih so se ob industriji najhitreje razvijala kmetijstvo in promet, medtem ko so
trgovina, gostinstvo in gradbeništvo močno nazadovali (Pak, 1990, str. 19).
Po letu 1990 je Kosovo prizadel propad industrije. Leta 1988 je 45% BDP prišlo iz
industrijskega sektorja, danes pa le še 17% BDP. Gospodarstvo po letu 1990 je
zaznamovala hitra rast terciarnega sektorja. Trenutno storitveni sektor predstavlja 60%
BDP. Od leta 1999 je na Kosovu zabeležen velik gospodarski napredek. Prvotni položaj
te mlade države je bil dramatičen. Potrebne so bile velike obnove in t.i. dvojni prehod: iz
socialističnega v tržno gospodarstvo in iz vojnega gospodarstva v gospodarstvo miru
(Economic…, 2006).
V zadnjih nekaj letih je kosovsko gospodarstvo pokazalo bistven napredek pri prehodu na
tržno gospodarstvo in ohranjanju makroekonomske stabilnosti, vendar je še vedno močno
odvisno od mednarodne tržne pomoči in pomoči diaspore. Z mednarodno pomočjo je
Kosovu uspelo privatizirati večino svojih državnih podjetij (Kosovo Economy Profile
2013, 2013).
Po ocenah je BDP leta 2013 na Kosovu znašal 51,68 mio €. BDP se je iz leta 2012 do leta
2013 povišal za 2,5%, na prebivalca pa je leta 2013 znašal 5500 €. K BDP-ju največ
prispevajo storitvene dejavnosti, in sicer 64,5%, industrija prispeva 22,6%, kmetijstvo pa
12,9%. Kosovo je v letu 2013 veliko več izdelkov uvozil kot izvozil. Glavni artikli izvoza
so rude in predelovalni kovinski izdelki, usnjeni in tobačni izdelki, pijače in tekstil.
Glavni uvozni izdelki pa so nafta, kemikalije in električne naprave (Kosovo, 2014).

3. 5. KMETIJSTVO
Kmetijstvo je zelo pomemben sektor v državi. Do 60. let je bilo kmetijstvo na Kosovu
gonilna sila gospodarstva, vendar pa je v razvoju le malo napredovalo. Stopnja
opremljenosti s kmetijsko mehanizacijo je ostala nizka, hkrati pa se je še naprej večala
agrarna prenaseljenost. Opažati se je začela drobitev posesti. V začetku 60. let je Kosovo
ob večjih investicijah v kmetijstvo doživelo hitrejši gospodarski razvoj. Investicije so v
kmetijstvu povečale delež zemljišč predvsem z melioracijami in kultiviranjem slabših
zemljišč. Povečala se je tudi stopnja mehanizacije in uporaba umetnih gnojil ter s tem
hektarski donos. V 70. letih je gospodarska politika kmetijstvo precej zapostavila,
medtem ko se je stanje v 80. ponovno izboljšalo (Pak, 1990, str 21).
Od celotne površine Kosova, je 45% gozda, 41% njiv, 14% travnikov in pašnikov, 4%
urbanih površin, 6% površin pa je nerazvrščenih (Kamberi, 2009). Kmetijski sektor se
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trenutno sooča s štirimi velikimi izzivi: izguba kmetijskih zemljišč na račun gradnje nove
infrastrukture, razdrobljenost parcel, industrijsko onesnaževanje in divja odlagališča, ki
se širijo v bližini kmetijskih območij (Agriculture, 2014).
Graf 3: Raba tal na Kosovu leta 2009

Vir: Kamberi, 2009.
Najbolj kvalitetne površine so vezane na obrobje kotlin, kajti na dnu so ogrožene zaradi
urbanizacije. Povprečna velikost kmetije na Kosovu je 3,2 ha. Pred vojno na Kosovu
konec 20. stoletja, je bilo skoraj 80.000 ha obdelovalnih površin namakanih. Ta številka
pa se je zmanjšala na 23.000 ha zaradi pomanjkanja vzdrževanja in uničenja med vojno
(Statistics on agriculture, 2001, str. 13).

3. 6. RUDARSTVO IN INDUSTRIJA
Kosovo spada med najbolj bogate rudonosne predele na Balkanu, saj rude najdemo
domala po vsej državi. S 14,7 milijona ton je na petem mestu na svetu v rezervah lignita
(Kosovo's Economy, 2014). Poleg lignita so osnova kosovske industrije tudi drugi
naravni minerali. Kosovo je bogato s cinkom, svincem, nikljem, srebrom, zlatom,
kadmijem in bizmutom (Investing in Kosovo, 2014).
Trenutno 98% energije na Kosovem proizvedejo termoelektrarne, ki temeljijo prav na
velikih zalogah lignita. Kosovo ima tudi velik potencial za izkoriščanje obnovljivih virov
energije (Investing in Kosovo, 2011, str. 14).
Razvoj industrije sega v drugo polovico 19. stoletja, ko so zgradili železniško progo
Beograd – Skopje. Po ustanovitvi Jugoslavije so začeli izkoriščati nekatera naravna
bogastva. Med drugo svetovno vojno so bili uničeni ali poškodovani skoraj vsi obstoječi
industrijski obrati. V prvih letih po drugi svetovni vojni je Kosovo dobivalo le simbolična
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sredstva za razvoj. Po letu 1957 se je začela zlata doba industrije na Kosovu. Večina
industrijskih objektov je iz tega časa. Dominantno vlogo je imela barvna metalurgija,
industrija gradbenega materiala, industrija tobaka, lesna in tekstilna industrija. Po letu
1966 se je začela razvijati kovinsko predelovalna industrija, elektro in kemična industrija.
Ob močnejši industrializaciji so se začela industrializirati tudi manjša središča. Po vojni
1999 se je Kosovo znašlo v resnih gospodarskih in socialnih razmerah. Leta 2003 se je
začel proces privatizacije in ponovnega oživljanja industrije (Kosovo's Economy, 2014).

3. 7. PROMET IN TURIZEM
Prometni sektor ima pomembno vlogo pri gospodarskem razvoju Kosova. Sestavljen je iz
treh podsektorjev: ceste, železnice in letalski promet (Buza, Duraku, 2009, str. 4).
Glavna značilnost kosovskega prometnega omrežja je ta, da je z njim pokrajina odprta
proti severu in jugu ter vzhodu, medtem ko manjkajo povezave proti zahodu in
severozahodu. Najmlajša oblika prometa na Kosovu je letalski promet. Kosovo ima dve
uradni letališči: mednarodna letališče Priština in vojaško letališče Đakova (Buza, Duraku,
2009, str. 4).
Turizma je zaradi obubožanosti domačega prebivalstva, močno prisotne zaprte družbe in
slabega slovesa zelo malo. Kosovo se sooča še s številnimi drugimi težavami, kot so
slaba in zastarela infrastruktura in splošno pomanjkanje turistične tradicije. Postopno
izboljšanje infrastrukture pozitivno vpliva na turizem, vendar pa Kosovo na področju
turizma še vedno močno zaostaja za sosednjimi državami (Travel and Tourism…, 2014).
Preglednica 1: Število turistov in nočitev na Kosovu v obdobju 2008 – 2011
Število turistov Število nočitev
leto domači
tuji
domači
tuji
2008 19.678 24.616 22.602 46.910
2009 52.631 36.318 54.876 76.042
2010 44.662 34.382 45.123 76.394
2011 42.044 30.349 44.757 65.584
Vir: Hotel Statistics, 2012, str. 6.
V letu 2008 je največ tujih turistov prišlo iz Albanije. Na drugem mestu so bile ZDA, na
tretjem pa Turčija. Več kot 1000 turistov je prišlo še iz Velike Britanije, Grčije, Italije,
Makedonije, Slovenije in Švice (Hotel Statistics, 2012, str. 19). Leta 2011 je bila
struktura tujih obiskovalcev podobna. 4050 turistov je prišlo iz Albanije, sledita Nemčija
in Turčija. Več kot 1000 turistov je prišlo še iz Velike Britanije, Italije, ZDA, Srbije,
Slovenije in Švice (Hotel Statistics, 2012, str. 22).
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4. SRBSKE ENKLAVE NA KOSOVU
4. 1. SRBSKO-ALBANSKI KONFLIKT
Kosovo sodi med najstarejša in najbolj zapletena krizna območja na svetu. Nasprotja med
srbskim in albanskim prebivalstvom se vlečejo že od 15. stoletja dalje. Tedaj je srbsko
prebivalstvo predstavljalo 90% večino, danes pa je razmerje obrnjeno. Kosovo ima zaradi
zgodovinskih in kulturnih razlogov za Srbe poseben pomen, zato je tudi njegovo
izgubljanje skozi zadnja desetletja pomenilo veliko nacionalno travmo (Zupančič, 2006,
str. 172).
Za razumevanje nastanka srbskih enklav na Kosovu je zelo pomembno razumevanje
srbsko-albanskega konflikta na Kosovu. Srbsko-albanski konflikt je že zelo star, saj sega
globoko v 19. stoletje, v čas, ko so se začele graditi nacionalne države. Ustanovitev
neodvisne Albanije je uspela pozneje kot njihovim sosedom. Nastanek Jugoslavije je
kasneje Albance razdelil na tri dele: Albanijo kot nacionalno državo, številčno skupnost v
Jugoslaviji in manjšino v Grčiji. Ko je v začetku 80. let zaostrovanje gospodarske in
politične krize v Jugoslaviji vodilo v odprt medetnični konflikt, so se stopnjevale tudi
zahteve kosovskih Albancev (Zupančič, 2008, str. 8).
Po ustavi iz leta 1974 je bil status Kosova močno podoben statusu republik. Kljub vsemu
pa se je albanski nacionalizem začel povečevati in leta 1980 prvič privedel do izgredov in
pozival k neodvisnosti Kosova. Leta 1989 je Srbija z novo ustavo preklicala status
Kosova kot avtonomne pokrajine Srbije. Po pričetku razpada Jugoslavije je marsikdo
pričakoval, da se bo odprla najprej prav kosovska fronta, vendar je konflikt na Kosovu
izbruhnil nekoliko kasneje. Leta 1998 so srbske vojaške, policijske in paravojaške sile
izvedle kruto proti-uporniško akcijo, katere rezultat je bil pokol in množični izgon več sto
tisoč Albancev. Mednarodne sile so se odzvale z vojaško akcijo letalskih sil NATO.
Srbijo so prisilili, da je umaknila svoje enote iz Kosova. Kosovo je tako prešlo pod
nadzor mednarodnih sil Združenih narodov (UNMIK) in bilo razdeljeno na pet con:
ameriško, angleško, francosko, nemško in italijansko. Albanski begunci so se vrnili,
veliko Srbov pa je Kosovo zapustilo. Preostali so se zaprli v enklave (Kosovo, 2014).
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Slika 6: Karta prikazuje razdeljenost Kosova na pet operativnih con mirovnih sil in kje
živi srbsko prebivalstvo

Vir: Zupančič, 2007, str. 10.
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4. 2. LOKACIJA ENKLAV NA KOSOVU
Ko so se po koncu vojne na Kosovu (leta 1999) srbske enote umaknile, je sledilo
množično izseljevanje preostalih Srbov. Pred vojno je na območju Kosova živelo več kot
200.000 Srbov, po vojni pa jih je ostala približno polovica. Preostali del srbskega
prebivalstva se je skoncentriral v več mestih v osrednjem Kosovu, ki so že prej imela
večinsko srbsko prebivalstvo, ali pa so ostali na severnem delu Kosova, kjer so že v
preteklosti večino predstavljali Srbi (Elek, 2013, str. 25).
Nekoč precej razpršene skupine srbskega in črnogorskega prebivalstva so sedaj skoraj
brez izjeme prostorsko močno omejene v precej homogenih enklavah. Največje so v
dolini reke Ibar (edine, ki se sklenjeno držijo srbskega državnega in etničnega ozemlja), v
Gračanici in na Kosovem Polju ter v Štrpcah pod Šarskim gorstvom na jugu (Zupančič,
2008, str. 40).
Od leta 2009 so občine z visokim deležem Srbov naslednje: Kosovska Mitrovica, Zubin
Potok, Zvečan in Leposavić na severu. Poleg tega je veliko Srbov tudi v okolici
Gračanice, v naseljih Kosovska Kamenica, Gnjilane in Novo Brdo. Večje število Srbov
najdemo tudi v občini Štrpce (Dahlman, Williams, 2010).
Enklave lahko razdelimo v štiri ločena območja. Prvo je območje severno od reke Ibar in
Kosovske Mitrovice (občine Zubin Potok, Leposavić in Zvečan). Sledi osrednje območje,
ki obsega območje med naseljem Gračanica in mestom Lipjan s trinajstimi srbsko
naseljenimi vasmi. Tretje je območje od Kosovske Kamenice do Gnjilana in Novega
Brda. V četrto območje pa spada občina Štrpce, kamor so se Srbi priselili iz Prizna.
Preostale srbske enklave, ki pokrivajo področja Kosovske Vitine, Ranilug in Vrbovac v
vzhodnem Kosovu, ostajajo zelo občutljive na etnično motivirano nasilje, ki sega od
naključnih napadov in požigov do ugrabitev (Bataković, 2012).
Enklave na severu so večje kot na jugu. Na severu živi okoli 65.000 Srbov. Po ocenah naj
bi tu živelo še nekaj manj kot 3.000 Albancev, skoncentriranih v nekaj manjših naseljih.
Na severu Kosova živijo tudi Romi, Bošnjaki in pripadniki nekaterih drugih manjšin.
Zelo zanimivo je mesto Kosovska Mitrovica, saj je razdeljeno na severni srbski del in
južni albanski del. Meja med obema deloma v glavnem poteka po reki Ibar (Dahlman,
Williams, 2010).
Manjša enklava leži v okolici pravoslavnega samostana Gračanica v občini Priština. V
Gračanici in manjših okoliških vaseh živi okoli 12.500 Srbov. Včasih je velika srbska
skupnost živela tudi v naselju Kosovo Polje, kjer je živelo okrog 8.000 Srbov, vendar pa
se je okoli dve tretjini prebivalcev po letu 1999 izselilo. Okoli 11.000 Srbov živi v
desetih vaseh v Kamenici, 1.500 Srbov pa živi v okolici Novega Brda. Občina Štrpce
blizu makedonske meje je dom približno 9.100 Srbov, ki tvorijo dve tretjini lokalnega
prebivalstva. Manjše število srbske populacije najdemo še v številnih drugih manjših
vaseh (Dahlman, Williams, 2010).
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4. 3. DEMOGRAFSKI PROCESI V ENKLAVAH
V postkriznem času so se na Kosovu dogajali burni demografski procesi. Kar 848.100
Albancev je bilo izgnanih iz države in še veliko več jih je bilo notranje razseljenih. Po
ocenah je Kosovo zapustilo tudi 180.000 Srbov in Romov po bombardiranju NATO-a
(Burema, 2012, str. 7).
UNMIK-u in KFOR-u, ki so po vojni nudili pomoč Albancem, ni uspelo zagotoviti
učinkovite zaščite nealbanskih skupnosti in manjšin pred obsežno kampanjo etničnega
čiščenja, usmerjenega predvsem proti Srbom. Ta novi val povojnega etničnega čiščenja
so vodili albanski ekstremisti, odobravali pa so jih tako kosovski Albanci kot tudi njihovi
politični voditelji. Etnično čiščenje so opravičevali s trditvijo, da gre za maščevanje za
vsa dejanja proti Albancem v času Miloševićeve vlade. Prav tako ne preseneča dejstvo,
da se kljub veliki navzočnosti mednarodnih sil, osebna varnosti in svoboda gibanja za
Srbe na Kosovu od leta 1999 dalje slabša (Bataković, 2012).
Večina Srbov in pripadnikov drugih etničnih manjšin je bilo izgnanih iz Kosova. Tisti, ki
so ostali, pa so bili prikrajšani za svoje temeljne človekove pravice. Kronološki pregled
povojnih dogodkov povezanih s Srbi je sledeč: pred ustanovitvijo UNMIK-a je najmanj
30.000 Srbov v naglici zapustilo Kosovo, v prvih treh mesecih UNMIK-KFOR uprave pa
je bilo iz Kosova izgnanih še približno 15.000 Srbov. Ti so našli zatočišče večinoma v
osrednji Srbiji ali v Črni gori. Kosovo je zapustilo tudi veliko Romov in Goranov, ki so
bili prav tako žrtve napadov albanskih ekstremistov. Veliko predelov Kosova z
nezanemarljivo srbsko populacijo je zaradi nasilja albanskih skrajnežev zapustilo svoje
domove še v kasnejših letih. Glede na vire srbske pravoslavne cerkve, se je število Srbov
v večjih mestih do avgusta 1999 močno spremenilo. V Gnjilanu je od 25.000 ostalo le še
okoli 5.000 Srbov. V Kosovski Mitrovici je od 27.000 ostalo 15.000 Srbov. V mestu Peć
je od 12.000 Srbov ostalo manj kot 100. V Prištini se je število Srbov zmanjšalo iz
30.000 na 1.000, v mestu Prizen pa iz 6.000 na 600. V prvih treh mesecih pod upravo
Združenih narodov je bilo približno 25.000 Srbov in drugih nealbanskih etničnih skupin
(Romi, Gorani, Hrvati, Judi) izseljenih iz Kosova. Zatočišče so si našli predvsem v Srbiji
in Črni gori, pa tudi v drugih državah bivše Jugoslavije (Bataković, 2012).
Metohija je bila prvo območje, ki je bilo že avgusta 1999 etnično očiščeno Srbov. Ostali
so le drobci v enklavah pri Orehovcu in Velikih Hočah. Mešane vasi so se počasi
izpraznile, urbana območja pa popolnoma etnično očistila. Priština, prej gospodarsko,
kulturno in univerzitetno središče za kosovske Srbe, je ostala popolnoma brez srbskih
intelektualcev. Iz mesta je izginilo tudi več kot 10.000 Romov. Tako Srbi kot Romi so
bili v večini nadomeščeni s kosovskimi Albanci, ki so prišli iz podeželja in se naselili v
izpraznjena stanovanja. Poleg tega je v zadnjih mesecih leta 1999 in v začetku leta 2000
srbska urbana populacija iz večjih kosovskih mest, kot so Peć, Prizen in Uroševac, skoraj
popolnoma izginila. Ostali so le še drobci. Večina preostalih kosovskih Srbov je od junija
1999 omejena na getu podobnemu življenju v enklavah (Bataković, 2012).
Etnično čiščenje kosovskih Srbov po juniju 1999 se je nadaljevalo tudi v letu 2006 in
2007 z občasnimi napadi, bombardiranji cerkev in naključnimi umori. Končni cilj
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albanskih skrajnežev je bil korenito zmanjšati število Srbov na Kosovu (na manj kot
10%), da bi tako postali nepomembna manjšina, ki ni opravičena do manjšinskih pravic
(Bataković, 2012).
Število preostalih Srbov na severu Kosova in v nekaj varovanih enklavah, razpršenih po
vsej državi, se giblje med 130.000 in 146.000. V osmih letih po vojni je bilo izgnanih
približno 60% srbskega prebivalstva (Bataković, 2012).

4. 4. ŽIVLJENJE V ENKLAVAH
Na splošno velja, da varnostne sile mednarodne skupnosti niso zagotovile zadovoljive
ravni varnosti za manjšine v povojnem Kosovu. Varnostne razmere v Gračanici so bile
zaradi njene izoliranosti in sovražnega okoliškega prebivalstva zelo negotove. Da se je
zagotovilo vsaj neko stopnjo varnosti, je bila večina preostalih kosovskih Srbov od junija
1999 omejena na življenje v getu podobnim enklavam. Svoboda gibanja v enklavah
praktično ni obstajala, vse družbene in gospodarske dejavnosti so bile zmanjšane na
minimum. Poleg težkih življenjskih pogojev, so Albanci Srbom večkrat prekinjali
električno in telefonski napeljavo (Elek, 2013, str. 33). Enklave kosovskih Srbov, ki se
nahajajo južno od reke Ibar so še posebej prikrajšane za vse osnovne varnostne pravice,
imajo omejeno svobodo gibanja in druge temeljne državljanske pravice. Le srbsko
naseljenim območjem severno od reke Ibar, ki se teritorialno držijo Srbije, je uspelo
pobegniti diskriminaciji in izolaciji znotraj enklav (Bataković, 2012). Na severu Kosova
je bil ustanovljen srbski Nacionalni svet, s ciljem prevzeti nadzor nad to regijo in utrditi
mejo med Albanci in Srbi po reki Ibar. Svet je bil podprt s strani Beograda. Vprašanje
varnosti kosovskih Srbov je še poslabšalo dejstvo, da KFOR ni nikoli dokončala
razorožitev KLA (Osvobodilna vojska kosova) sil, kljub temu, da je bil to eden izmed
pogojev Združenih narodov (Elek, 2013, str. 33).
Slika 7: Gračanica dve leti po vojni

Vir: Kosovo – as it really is 1999-2003, 2014.
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Srbske enklave so se v povojnem obdobju srečale s hudimi ekonomskimi problemi. Po
vojni je bila uničena skoraj vsa infrastruktura, vsi prejšnji gospodarski tokovi so bili
prekinjeni. Medtem, ko si je preostalo Kosovo z mednarodno pomočjo opomoglo, so bile
srbske enklave iz pomoči izvzete. V Gračanici, enklavi popolnoma odrezani od preostale
države in obdane z bodečo žico, je bilo le malo ali nič prostora za gospodarsko rast.
Nasprotno temu, je zaradi pomanjkanja kakršnih koli ureditev in nenadnega pritoka tuje
denarne enote, to povzročilo znatno rast storitvenega sektorja na severu (predvsem je bila
velika rast zaznana na področju trgovine in prevoza). Še vedno pa je bil glavni vir
dohodkov v enklavah denar, ki prihaja iz Srbije. Predvsem izobraževalni in zdravstveni
sistem sta v srbskih enklavah še danes financirana iz Srbije (Elek, 2013, str. 36).
V enklavah prevladuje občutek, da pripadajo Srbiji. Kot jezik sporazumevanja
uporabljajo izključno srbščino, napisi pa so v cirilici. Pravoslavna cerkev ima še vedno
vidno vlogo, saj je ostala center socialnega in političnega življenja. Institucije srbske
vlade delujejo v enklavah neodvisno in vzporedno s kosovskimi institucijami (Dahlman,
Williams, 2010, str. 410).
Razmere v enklavah so v smislu osebne varnosti in svobode gibanja še vedno negotove.
Stopnja brezposelnosti med Srbi v enklavah pa je kar 93%. Starejši se preživljajo z delom
na kmetiji, mlajši pa iščejo prihodnost v mestih. Želijo si zaposlitve v administraciji,
industriji ali pa pri samostojnih podjetnikih. Mladi, ki ostanejo v enklavah, so večinoma
brezposelni. Njihov glavni vir dohodka je kmetijstvo, vendar pa so kmetije večinoma
samooskrbne in ne prinašajo veliko dobička. Več mladih bi ostalo v enklavah, če bi imeli
možnost zaposlitve. Za odprtje manjših obratov nimajo dovolj kapitala in bi potrebovali
finančno pomoč (Forgotten World, 2008, str. 46).
Prebivalci v enklavah živijo v skrajni revščini. Le redko dobijo pomoč, ki jim je
namenjena. Kraje in prevare so stalnica njihovega življenja. Njihov življenjski standard je
še vedno daleč pod povprečjem v državi. Srbi in nealbansko prebivalstvo na Kosovu še
vedno živijo pod močnim, trajnim in zelo sovražnim pritiskom albanskih skrajnežev.
Najpogosteje so v celoti prikrajšani za osnovne pravice. Prav tako so kratene njihove
pravice do ohranjanja svoje nacionalne in kulturne identitete (Bataković, 2012).
Odnosi med Srbi, ki živijo v enklavah, so zelo napeti. Za to imajo več razlogov. Tisti
Srbi, ki so bili premožnejši, so lahko med prvimi prodali svoje nepremičnine in zapustili
Kosovo, obdržali pa so stare službe, ki so jih opravljali pred selitvijo. Stare službe
opravljajo med vikendi in so tako plačani dvojno – za delo v Srbiji in delo ob vikendih na
Kosovu. Na drugi strani pa Srbi, ki so ostali v enklavah ne dobijo zaposlitve (Forgotten
World, 2008, str. 46).
Prebivalci enklav poudarjajo, da se nihče ne zanima za njih in njihove težave ter da mladi
v enklavah nimajo nobene perspektive. Prav tako poudarjajo, da ne dobijo nobene
državne pomoči, da nimajo primerne kmetijske mehanizacije in podobno. Obstaja veliko
nezadovoljstvo zaradi neenakomerne porazdelitve pomoči iz Srbije. Ljudje v enklavah
prav tako niso ustrezno obveščeni o najpomembnejših dogodkih na Kosovi in v Srbiji. V
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enklavah primanjkuje aktivnosti, ki bi lahko prispevale k ustvarjanju vzdušja medetnične
strpnosti (Forgotten World, 2008, str. 10).
Od leta 1999 dalje je bil položaj srbske skupnosti na Kosovu določen s številnimi
objektivnimi dejavniki, vključno z omejitvijo svobode gibanja, revščino kot posledico
umika glavnega delodajalca srbske skupnosti na Kosovu – Srbije in pogostimi napadi na
kosovske Srbe. Pomanjkanje varnosti, omejena svoboda gibanja in dostop do javnih
storitev pa niso več glavni problemi Srbov na Kosovu. Največji problemi so postali
visoka stopnja brezposelnosti, vračanje na domove, varovanje in uporaba osebne lastnine,
izobraževanje otrok, uporaba zdravstvenih storitev in pa ne nazadnje tudi učinkovito in
uspešno izvajanje zakonov. Velik problem je tudi v počasnem delovanju lokalnih
organov oblasti v procesu odločanja in izvajanja politik v praksi. Za izboljšanje odnosov
bo potrebno veliko dobre volje in še več prizadevanj po izboljšanju situacije. Ljudje v
enklavah se poskušajo organizirati po svoje, a jim za to primanjkuje finančnih sredstev
(Forgotten World, 2008, str. 10).
Kljub problemom, ljudje v enklavah niso pripravljeni zapustiti Kosovo. Večina vidi
Srbijo kot državo, kjer bi sicer lahko dobili službo in si zagotovili varnost, a Kosovo
ostaja njihov dom (Forgotten World, 2008, str. 4). Prostorske omejitve, pomanjkljiva
infrastruktura in slaba oskrba pa so glavni razlogi za odseljevanje iz enklav. Enklave so
nekakšni otočki, kjer so se tudi po razglasitvi neodvisnosti Kosova obdržali elementi
srbske države (Zupančič, 2008, str. 40).

4. 5. RAZLIKA MED ENKLAVAMI NA SEVERU IN JUGU KOSOVA
Za Kosovo so značilne velike regionalne razlike, največja pa je razlika med Kosovem
severno od reke Ibar, kjer večino predstavljajo Srbi, in večjim delom Kosova južno od
reke, naseljenim pretežno z Albanci. Ta dvojnost se odraža v zelo različnih odnosih
srbske in albanske skupnosti do morebitne sprave na Kosovu. Veliko bolj kot ostali deli
Kosova, ostaja sporno ozemlje na severu države. Medtem ko kosovska vlada tolmači
severno Kosovo kot del svojega ozemlja, srbska skupnost na severu soglasno zavrača
neodvisnost Kosova in se tolmači kot del Srbije (Burema, 2012, str. 10).
Situacija na jugu Kosova pa je popolnoma drugačna. Tudi tu prihaja do pomanjkanja
medetničnega sodelovanja in razumevanja glede statusa Kosova, vendar pa tu vse več
Srbov spoznava, da realnosti Kosova ni mogoče spremeniti, ne glede na osebno mnenje
ali želje. Razlika je predvsem v tem, da srbske skupnosti na severu še vedno ohranjajo
prepričanje, da neodvisnost Kosova ne bo priznana, na jugu pa to prepričanje med Srbi
izginja. Na jugu Kosova Srbi živijo v razdrobljenih in izoliranih skupnostih, pogosto
daleč od srbske meje in so obdani z albansko večino in močno zavestjo o kosovski državi.
V južnem Kosovu je šest občin, kjer prevladuje srbsko prebivalstvo. Čeprav so te občine
v večini nerazvite in se soočajo z veliko problemi, je kosovski vladi uspelo narediti
manjši napredek tudi v teh enklavah. Srbskim skupnostim na jugu je postalo jasno, da
kljub temu, da se ne strinjajo s kosovsko neodvisnostjo, tega ne morejo spremeniti. Ta
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zavest pa je pripeljala do tega, da vse več Srbov na jugu sodeluje s kosovskimi
institucijami. Vse to ustvarja večji potencial za spravo kot na severu Kosova. Omeniti je
potrebno tudi, da se je prav tako povečala pripravljenost albanske skupnosti za nek
kompromis. V južnem Kosovu so Srbi in Albanci v večji meri kot na severu, pripravljeni
sodelovati (Burema, 2012, str. 12).
Srbi na severu Kosova še naprej zavračajo vključevanje v kosovske državne strukture.
Bojijo se izgube identitete, prav tako pa nimajo ne ekonomske ne socialne iniciative za
vključitev. V preteklosti so imeli kot del Srbije višje plače, zagotovljene boljše socialne
storitve in prosto izmenjavo dobrin s Srbijo. Kosovo pa jim na drugi strani ponuja slabše
ekonomske pogoje, šibke institucije in heterogenost. Vključitev severnega dela v državo
bo zato zahtevalo več časa in kompromisov. Med tam živečimi Srbi, bi bila vključitev v
kosovsko državo mogoča le ob zagotovilu ekonomske varnosti, kulturne neodvisnosti in
določene stopnje politične avtonomije (Bieri, 2014, str. 2).
Beograd podpira ravnanje Srbov na severu Kosova zaradi različnih razlogov in na
različne načine. Srbi na severu Kosova še vedno prejemajo zajetne zneske iz srbskega
proračuna. Takšna ekonomska neodvisnost pa posledično omogoča severnemu Kosovu,
da ostane večno ločen od preostale kosovske družbe. To pa lahko privede do delitve
države. Srbska politika je tako pripravila popoln paradoks. Srbija je pokazala, da je
zainteresirana za zaščito srbske manjšine na severu Kosova, medtem ko je popolnoma
pozabila na srbsko manjšino v enklavah na jugu Kosova. Takšna politika Srbije je
privedla do neskladja srbske skupnosti na Kosovu in izzvala razočaranje in
nezadovoljstvo Srbov v enklavah na jugu (Report No. 6, 2009, str. 3).
Mnogi Srbi, ki živijo v enklavah južno od reke Ibar, niso zadovoljni nad obnašanjem
Srbije, saj po njihovem mnenju pomaga le severnemu delu in tako širi sovraštvo med Srbi
na Kosovu. Srbski plan o priključitvi severnega Kosova k Srbiji pušča Srbe na jugu v še
bolj nevarni in problematični situaciji. Zato tudi ne preseneča dejstvo, da prihaja do
nesoglasij med Srbi severno in južno od reke Ibar. Večina Srbov, živečih južno od reke
Ibar, se zaveda nove realnosti na Kosovu in so pripravljeni spremeniti svoj življenjski
slog. Nova vlada na Kosovu je zato tudi predlagala, da novo upravno središče kosovskih
Srbov postane Gračanica. S tem bi omejili negativni vpliv Kosovske Mitrovice, ki
preprečuje vključevanje Srbov v kosovsko družbo (Forgotten World, 2008, str. 46).
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5. SKLEP
Kosovo je najmlajša država na Balkanu. Neodvisnost so razglasili februarja 2008. Relief
Kosova predstavljata dve veliki kotlini – Kosovska in Metohijska. Kotlini sta na severu,
zahodu in jugu obdani z nizom visokih gora, na vzhodu pa z nekoliko nižjimi gorami.
Podnebje Kosova je celinsko. Država je bogata z vodnimi viri. Največje reke so Beli
Drim, Ibar in Lepenac. Kosovo ima tudi veliko kraških izvirov, termalnih in mineralnih
vrelcev in jezer. Na Kosovu najdemo raznovrstne prsti. Prevladujejo oglejene in
psevdooglejene prsti, pa tudi rankerji in rendzine so pogost tip prsti. Kosovo ima okoli
50% kakovostnih prsti, ki bi lahko bile podlaga uspešnemu kmetijstvu, toda prsti visoke
kakovosti se večinoma nahajajo na dnu kotlin, kjer so ogrožene zaradi gradnje prometne
infrastrukture in stanovanjskih naselji. Velik del rodovitne prsti je tudi kontaminiran z
minami, ki so ostale po kriznem obdobju konec 20. stoletja.
Danes na Kosovu po ocenah živi nekaj več kot dva milijona prebivalcev. Podatki o
prebivalstvu večinoma temeljijo na ocenah, saj po letu 1991 še ni bilo izvedenega
uradnega popisa prebivalstva. Prebivalstvo Kosova je zelo mlado, saj je več kot polovica
prebivalcev mlajših od 30 let. Najštevilčnejši etnični skupini na Kosovu sta Albanci in
Srbi, prisotni pa so še Romi, Turki, Gorani in nekateri drugi. Kosovo močno zaznamujejo
migracije. Danes so aktualne predvsem migracije Albancev na Kosovo in Srbov v
sosednje države. Taki selitveni tokovi so posledica nedavnih zgodovinskih dogodkov. Za
Kosovo so značilne tudi migracije na relaciji podeželje – mesto. Mesta nudijo
prebivalcev več možnosti za zaposlitev, pa tudi dostop do socialnih storitev je v mestih
veliko boljši. Zaradi teh selitev je prišlo do pojava hitre, nenačrtovane urbanizacije, ki se
odraža v prostorski razporeditvi infrastrukture. Nova stanovanjska naselja nastajajo na
robu mest in v njihovih jedrih, medtem, ko so podeželje prazni.
Kosovo se sooča tudi z velikimi gospodarskimi težavami. Že v preteklosti je bilo izvzeto
iz gospodarskih tokov, po koncu krize pa je gospodarstvo enostavno propadlo. V zadnjem
obdobju se je močno povečal delež storitvenih dejavnosti, medtem ko se industrija še ni
revitalizirala. Kosovo se je znašlo v obdobju prehoda iz socialističnega v tržno
gospodarstvo in iz vojnega v mirnodobno gospodarstvo. V zadnjem obdobju je bil opazen
napredek, vendar je gospodarstvo še vedno močno odvisno od pomoči iz tujine.
Srbske enklave na Kosovu so posledica kriznega obdobja. Po akciji vojaških sil NATO se
je več kot polovica Srbov iz Kosova odselilo, preostali pa so ostali v enklavah. Za
enklave je značilna visoka stopnja brezposelnosti. Prebivalci so v glavnem odvisni od
dela na kmetijah, ki pa ne prinaša veliko dobička. V grobem lahko enklave na Kosovu
razdelimo na tiste, ki so severno od reke Ibar, in tiste, južno od te reke. Enklave na severu
se teritorialno stikajo s Srbijo, ki jih tudi finančno podpira. Še vedno je na obeh straneh
prisotna želja po priključitvi severnega dela Kosova k Srbiji. Na Srbe na jugu Kosova pa
so v Srbiji kar nekoliko pozabili, saj njihova priključitev k Srbiji ni več mogoča.
Kljub številnim težavam s katerimi se srečujejo enklave, so le-te že nekoliko drugačne,
kot so bile ob koncu kriznega obdobja. Pomanjkanje varnosti, omejena svoboda gibanja
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in omejen dostop do javnih storitev, ki so bili v preteklosti največji problem Srbov, danes
to niso več. Se pa Srbi srečujejo s povsem novimi težavami, kot so visoka stopnja
brezposelnosti, slab dostop do izobrazbe, omejena uporaba zdravstvenih storitev in pa
neuspešno ter neučinkovito izvajanje zakonov.
Pri vseh teh ugotovitvah se pojavlja vprašanje, kaj bo s srbskimi enklavami v prihodnosti.
Medtem, ko se zdi vedno bolj verjetna priključitev severnega dela nazaj k matični državi,
so se enklave na jugu znašle v nezavidljivem položaju. Nekako pozabljeni od Srbije, se
bodo Srbi v teh enklavah ali počasi asimilirali ali pa se odselili v Srbijo. Že danes pa
lahko na Kosovu najdemo mulietnična naselja, ki funkcionirajo popolnoma brez težav.
Vendar so ta prej izjema kot pravilo. Toda prav taka prihodnost bi bila najbolj pravična in
svetla.
Kosovo je danes še vedno zelo daleč od minimalnih standardov, ki se zahtevajo za
družbo, da bi veljala za moderno, strpno in civilizirano. Nasilje nad Srbi se je po letu
2007 sicer nekoliko zmanjšalo, toda v medijih lahko še vedno zasledimo kakšen
prispevek o nasilju. Kosovo tako ostaja potencialno konfliktno območje. Tudi splošni cilj
albanskih ekstremistov – etnično čisto Kosovo – ostaja.

6. SUMMARY
Kosovo is the youngest country in the Balkan Peninsula. Independence was declared in
February 2008. Kosovo`s relief consists of two large basins – Kosovo and Metohija
basin. The basins are to the north, west and south surrounded by a series of high
mountains. On the east the mountains are lower. The clime of Kosovo is continental. The
country is very rich with water resources. The largest rivers are Beli Drim, Ibar and
Lepenac. Kosovo has also many karst, thermal and mineral springs and lakes. Kosovo has
also a various types of soils. The most frequent are gleys and pseudogleys. Rankers and
rendzine are also very common. Kosovo has about 50 % of high quality soil, suitable for
agriculture which is mostly located at the bottom of basins, where it is threatened by the
construction of transport infrastructure and residential areas. A large part of the fertile
soil is also contaminated with mines which remained after the crisis at the end of the 20th
century.
It is estimated that currently about two million inhabitants are living in the Kosovo.
Population figures are mostly based on estimates, because after 1991 there has not been
any official census. Kosovo’s population is very young, with more than half of the
inhabitants under the age of 30. The biggest ethnical groups in Kosovo are Albanians and
Serbs. There are also present Roma population, Turks, Gorani and some other ethnical
groups. Kosovo is characterized by strong migrations. Today mainly Albanians migrate
to Kosovo and Serbs to neighbor countries. Such migration flows are the result of recent
historical events. Kosovo is characterized by migrations between rural areas and cities.
Cities offer people more opportunities for employment and better access to social
services. Because of these migrations, fast and unplanned urbanization occurred. This
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urbanization is reflected in the spatial distribution of infrastructure. New houses are rising
on the edge of towns and in their centers, while rural areas are increasingly emptying.
Kosovo also faces major economic problems. In the past it was excluded form the
economic flows. After the crisis the economy simply collapsed. In recent times, there is a
big increase of service activities, while the industry is not revitalized jet. Kosovo is
currently in a period of transition from socialist to a market economy and from war to
peacetime economy. In the recent period, there has been notable progress, but the
economy is still heavily depended from foreign help.
Serb enclaves in Kosovo are the result of crisis. After the action of the military forces of
NATO, more than half of Serbs emigrated from Kosovo, while the others remained in
enclaves. Enclaves are characterized by a high unemployment rate. The inhabitants are
mainly depended on the work on the farm, but it does not bring much profit. Roughly
speaking, enclaves in Kosovo can be divided into those, which are north of the river Ibar,
and those, south of this river. Enclaves in the north are territorial joined with Serbia.
Serbia is supporting them financially. On the both sides there is still a desire to join the
north Kosovo to Serbia. Serbs in the south of Kosovo were somehow forgotten from
Serbia, because their connection to Serbia is no longer possible.
Despite many difficulties enclaves are faced with, the problems are slightly different then
they were in the past. The lack of security, limited freedom of movement and limited
access to public services, which were the biggest problems of Serbs in the past, today are
no longer the main problems. Serbs are today faced with problems such as high
unemployment, poor access to education, limited use of health services and unsuccessful
and ineffective implementations of laws.
Because of all these findings, we can ask ourselves, what will happen to Serbian enclaves
in the future. It seems very likely that the northern part of Kosovo will reconnect to
Serbia, meanwhile the enclaves in the south find themselves in unenviable situation.
Somehow forgotten form Serbia, the Serb in the south enclaves will be slowly assimilated
or will move to Serbia. Today we can find some multiethnic villages that function
perfectly without any problems. However, these are more like the exceptions than the
rules. But such future would be the most fair and bright.
Kosovo is still very far from the minimum standards which are required for the society to
be modern, tolerant and civilized. Violence against Serbs after 2007 has slightly
decreased, but in the media there still can be traced news about violence. Kosovo remains
a potential conflict zone. The mail goal of Albanian extremists – ethnically clean Kosovo
– remains.
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