Op 12.12.2010 hadden in Kosova de eerste parlementsverkiezingen sinds de
onafhankelijkheidsverklaring van 17 februari 2008 plaats. Voor de Centrale
Verkiezingscommissie, de KQZ (Komisioni Qendror i Zgjedhjeve),
die
verantwoordelijk is voor de organisatie van de wetgevende verkiezingen, was dit de
vuurproef.
VERVROEGDE VERKIEZINGEN
Normaliter hadden deze parlementsverkiezingen in februari 2011 moeten gehouden
worden. Maar enkele politieke incidenten hebben voor een vervroegde verkiezing
gezorgd. De spanningen tussen de regeringspartijen LDK (President Sejdiu) en PDK
(Eerste minister Thaçi) liepen hoog op in de zomer van 2010, nadat in juni 32
parlementsleden een klacht hadden neergelegd bij het Constitutioneel Gerechtshof van
Kosova, omdat de President van de Republiek, Fatmir Sejdiu, zijn functie cumuleerde
met het voorzitterschap van zijn partij. Dit Hof gaf met zijn uitspraak op 24.09.2010 de
klagers gelijk. Op 27.09.10 legde Sejdiu zijn ambt van president neer, want hij wilde
partijvoorzitter blijven. Parlementsvoorzitter Jakup Krasniqi (PDK) werd
grondwettelijk Interim-president tot aan de verkiezing van een nieuwe President. Op
18.10.10 trok LDK zich terug uit de regeringscoalitie. Nadat PDK op 02.11.10 in het
Parlement een motie van wantrouwen t.a.v. de regering steunde, maakte de val van de
regering-Thaçi een vervroegde verkiezing op 12.12.10 onvermijdelijk. LDK deelde
daarop publiek mee dat de partij in de nabije toekomst geen regeringscoalitie meer zou
sluiten met PDK, waardoor het electorale klimaat van meet af aan erg verzuurde.

BIJ KQZ INGEDIENDE en AANVAARDE LIJSTEN
Aantal aanvaarde lijsten : 29. Hiervan waren er 7 Albanese lijsten, 9 Servische,
3 Bosniakse, 3 zigeunerlijsten, 2 Egyptische, 2 Gorani-lijsten, 2 Turkse en
1 Montenegrijnse lijst.
In totaal waren er 1266 kandidaten: 746 Albanezen, 255 Serviërs, 101 Bosniakken,
73 Turken, 64 zigeuners, 15 Egyptenaren, 12 Montenegrijnen.
In 2010: minder Albanese lijsten, meer lijsten van minderheden. Aan de inflatie van
Albanese lijsten is duidelijk een einde gekomen, maar van de weeromstuit blijft er een
inflatie van Servische lijsten en van lijsten van andere minderheden. Het aantal Servische
lijsten is paradoxaal genoeg moeilijk samen te rijmen met de door Servië bepleite
algemene boycot van deze Kosovaarse verkiezingen.
29 LIJSTEN maar 35 PARTIJEN (in alfabetische volgorde)
Albanese partijen
° AAK - Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (Alliantie voor de Toekomst van Kosova).
Gesticht in 2000 door Ramush Haradinaj, oud-commandant van het bevrijdingsleger
UÇK. Aanvankelijk een alliantie van enkele bestaande partijen. Uitgegroeid tot een
middelgrote partij. Maatschappelijk eerder centrumrechts. Ze kon nu enkele belangrijke
kandidaten aantrekken zoals Ukë Rugova (zoon van wijlen Ibrahim Rugova) en Bujar
Bukoshi (oud-minister) van de dissidente LDK-groep ‘LDK van Ibrahim Rugova’ en
ook Blerim Shala, journalist en ex-onderhandelaar over het politieke statuut van Kosova.
Handicap bij deze verkiezing was de afwezigheid van lijsttrekker en voorzitter Ramush
Haradinaj wegens de lopende beroepsprocedure tegen zijn eerdere vrijspraak bij het
Internationaal Oorlogstribunaal in Den Haag.
° AKR - Aleanca Kosova e Re (Nieuwe Alliantie van Kosova), gesticht in 2006 door
Behgjet Pacolli, internationaal bekend zakenman en multimiljonair. Centrumrechtse
populist. AKR is sinds 2007 parlementair een middelgrote partij. Pacolli beloofde de
kiezers dat Kosova lid zou worden van de V.N. in september 2011. Voor deze verkiezing
vormde Pacolli een coalitie van AKR met 6 partijen:
*PD-Partia e Drejtësisë (Rechtvaardigheidspartij), een conservatieve 'waarden'-partij;
*PJGK-Partia e të Gjelbërve të Kosovës (Groene Partij van Kosova);
*PNDSH-Partia Nacionale Demokratike Shqiptare (Nationale Albanese
Democratische Partij), partij voor een Groot-Albanië;
*PPI-Partia e Pensionistëve Invalidore (Partij van Gepensioneerden en Invaliden);
*PPK-Partia e Pensionistëve të Kosovës (Partij van Gepensioneerden van Kosova);
*PSD-Partia Social Demokrate (Sociaal-democratische Partij): gesticht door Agim

Çeku, oud-officier van het Joegoslavische leger en ex-eerste minister (AAK).
AKR-PD-PSD-PPI-PPK-PNDSH-PGJK: meer dan een naam, een amalgaam.
° FER - Partia Fryma e Re (Partij voor een Nieuwe Spirit), gesticht in oktober 2010
door Ilir Deda, directeur van het Politicologische Instituut van Kosova (KIPRED),
voorzitter en lijsttrekker van een centrumlinkse partij van vaak hooggeschoolde
dynamische jonge mensen die een vooruitstrevend toekomstproject voorstaan. Hun
motto: “Corruptie en armoede scheppen een klimaat van politieke somberheid”.
° LDD - Lidhja Demokratike e Dardanisë (Democratische Liga van Dardania),
gesticht in 2007 door Nexhat Daci, oud-voorzitter van het Kosovaarse Parlement, die
zich met enkele geestesgenoten afgescheurd had van LDK na de dood van Ibrahim
Rugova. Deze wat liberale centrumpartij van voorzitter en lijsttrekker Daci werd met één
klap een middelgrote partij bij de verkiezingen van 2007. Daci werd de jongste tijd echter
beschuldigd van corruptie, wat een handicap betekende bij deze stembusgang.

° LDK - Lidhja Demokratike e Kosovës (Democratische Liga van Kosova), gesticht in
1989 door wijlen Ibrahim Rugova. LDK bouwde een parallelle Kosovaarse samenleving
uit tijdens de Servische bezetting in de jaren’90. Eerste doelstelling van de partij was de
formele erkenning van de Kosovaarse onafhankelijkheid. LDK won alle verkiezingen
sinds 1999. Rugova werd na zijn dood opgevolgd door Fatmir Sejdiu. Door de breuk
met Daci en na het vertrek van de christen-democratische vleugel verloor LDK de
verkiezingen van 2007. In oktober 2010 vertrokken weer enkele kopstukken die zich
‘LDK van Ibrahim Rugova’ noemden. Sejdiu werd niet herkozen als voorzitter in
november. De populaire burgemeester van de hoofdstad Prishtinë, Isa Mustafa, werd de
nieuwe voorzitter en lijsttrekker van deze centrumrechtse volksnationalistische partij.
° PDK - Partia Demokratike e Kosovës (Democratische Partij van Kosova), gesticht in
1999 door Hashim Thaçi, de oud-leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger UÇK.
Deze eerder centrumlinkse partij kon in stijgende mate genieten van de volksgunst en
was tot 2007 de tweede partij. Toen sprong ze over de LDK en werd de grootste partij. In
2007 werd de voorzitter en lijsttrekker Thaçi de nieuwe eerste minister van Kosova en
zijn UÇK-strijdmakker Jakup Krasniqi de nieuwe parlementsvoorzitter. De jongste tijd
kwam Thaçi in opspraak voor corruptie en wordt hij verdacht van maffiapraktijken. LDK
kondigde voor de verkiezingen aan geen coalitie meer te vormen met PDK. Tijdens de
campagne beloofde Thaçi een loonsverhoging van 30% voor de ambtenaren en de
verdubbeling van de salarissen van de leraren, waar zijn regering beslist had een
verhoging van maximum 8% uit te voeren voor overheidspersoneel.
° VV- Lëvizja Vetëvendosje! (Beweging voor Zelfbestuur!) besliste in oktober 2010 om
de overstap van actiegroep naar politieke partij te wagen. Deze beweging voor
zelfbestuur onder leiding van de charismatische ex-studentenleider en ex-politieke
gevangene in Servië Albin Kurti kreeg ondertussen de mentale en materiële ruggensteun
van de Amerikaanse ambassadeur William Walker, die in 1999 hoofd was van een
internationale onderzoeksmissie betreffende schendingen van mensenrechten en oorlogsmisdaden in Kosova. Na het ontdekken van gruwelijke slachtpartijen in het dorp Reçak
op 15 januari 1999, waar hij 45 lijken van vermoorde Albanese dorpelingen vond, uitte
Walker toen zijn afschuw met de uitspraak voor de media: “Deze gruwel moet stoppen”.
Onrechtstreeks heeft dit de NAVO daarna doen beslissen tot militair ingrijpen.
Kurti en zijn beweging hebben zich vanaf 2004 actief verzet tegen UNMIK, de Missie
van de V.N. in Kosova en tegen het Ahtisaari-plan voor een politiek statuut voor Kosova.

In 2009 riep hij op om de lokale verkiezingen te boycotten door blanco of
ongeldig te stemmen. Zijn oproep kreeg ruime weerklank, zo bleek. Nu heeft Kurti
voor zijn jonge achterban een nieuwe droom geschetst: Groot-Albanië.
Bosniakse partijen
° BSDAK - Bošnjačka Stranka Demokratske Akcije Kosova (Bosniakse Partij van
Democratische Actie van Kosova).
Nieuwe Bosniakse partij. In feite een dissidente SDA-lijst.
° SDA - Stranka Demokratska Akcije (Partij van Democratische Actie).
Deze Kovaarse uitgave van de moederpartij SDA van Bosnië-Herzegovina behaalde in
2007 0,64% van de stemmen en 2 zetels (1 rechtstreekse en 1 gewaarborgde).
° VAKAT - Koalicija VAKAT (Coalitie VAKAT).
Een coalitie van Bosniakken en Gorani in Zuid-Kosova. In 2007 was het de grootste
Bosniakse partij met 0,94% stemmen en 3 zetels (1 rechtstreekse en 2 gewaarborgde).

Egyptische partijen
° IRDK - Iniciativa e re Demokratike e Kosovës (Nieuw Democratisch Initiatief van
Kosova)
Deze partij verdedigt de belangen van de Egyptische minderheid in Kosova en werkt
geïntegreerd in de Kosovaarse structuren. Zij haalde in 2007 0,40% van de stemmen en
1 gewaarborgde zetel. Voorzitter en lijsttrekker is Xhevdet Neziraj, een geslaagd
zakenman uit Pejë en een gewaardeerd volksvertegenwoordiger, die lid is van de AAKfractie.
° LEK - Lidhja e Egjiptianve të Kosovës (Liga van Egyptenaren van Kosova).
Een nieuwe Egyptische lijst.
Partijen van Gorani
° GIG - Gradanska Inicijativa Gore (Burgerinitiatief van Gorani).
Deze partij vertegenwoordigt de minderheid der Gorani, dit zijn Servische moslims uit
de zuidelijke kieskring Dragash. Zij kreeg in 2007 0,20% stemmen en 1 gewaarborgde
zetel.
° SDSG - Socijaldemokratska Stranka Gore (Sociaaldemocratische Partij van
Gorani).
Een nieuwe sociaaldemocratische partij van Gorani in Dragash.
Montenegrijnse partij
° CDS - Crnogorska Demokratska Stranka (Democratische Partij van Montenegro).
Voor de eerste maal is er een Montenegrijnse partijlijst ingediend.
Servische partijen
° GIKN - Gradanska Inicijativa Krilo Naroda (Burgerinitiatief voor een Nationale
Groep).
Een burgerinitiatief ontstaan in Skenderaj (thuishaven van Hashim Thaçi) voor een multietnische lijst met 10 kandidaten: 7 Serviërs en 3 Albanezen. De partijnaam is enkel in het
Servisch gesteld en bijgevolg kan GIKN als een Servische lijst beschouwd worden.
° JSL - Jedinstvena Srpska Lista (Verenigde Servische lijst).
Een nieuwe Servische Partij met Radamila Trajković als lijsttrekker.
° NDS - Nova Demokratska Stranka (Nieuwe Democratische Partij).
Deze partij behaalde in 2007 0,04% van de stemmen en 1 gewaarborgde zetel.
° SDSKIM - Srpska Demokratska Stranka Kosova i Metohije (Servische
Democratische Partij van Kosova en Metohija).
In 2007 was SDSKIM de grootste Servische partij met 0,16% van de stemmen en
3 gewaarborgde zetels.
° SKMS - Srpska Kosovo Metohijska Stranka (Servische Partij van KosovaMetohija).
Deze partij behaalde in 2007 0,05% van de stemmen en 1 gewaarborgde zetel.
° SLS - Samostalna Liberalna Stranka (Onafhankelijke Liberale Partij).
In 2007 was SLS de tweede Servische Partij met 0,15% van de stemmen en 3 gewaarborgde zetels. Voorzitter en lijsttrekker is uittredend minister Slobodan Petrović,
die publiek samenwerking met de Albanese overheid bepleit.
° SNS - Srpska Narodna Stranka (Servische Nationale Partij).
Deze progressieve Servische Partij was in 2007 goed voor 0,04% van de stemmen en 1
gewaarborgde zetel.

° SNSD - Savez Nezavisnih Socijaldemokrata (Associatie van Onafhankelijke
Sociaal-Democraten).
Deze sociaaldemocratische partij is de Kosovaarse uitgave van de Servische moederpartij
SNSD van Bosnië-Herzegovina. In 2007 behaalde ze 0,08% van de stemmen en 1
gewaarborgde zetel.
° S.SDS - Srpska.Socijal Demokratska Stranka (Servische Sociaaldemocratische
Partij).
Voorzitter en lijsttrekker van deze nieuwe Servische partij is uittredend parlementslid
Slaviša Petković, die minister was voor terugkeer van vluchtelingen tussen 2004-2007.
Turkse partijen
° KDTP - Kosova Demokratik Türk Partisi (Democratische Turkse Partij van
Kosova).
Deze partij verdedigt de belangen van de Turkse minderheid. In 2007 haalde KDTP 1%
van de stemmen en 3 zetels (1 rechtstreekse en 2 gewaarborgde).
° KTB - Kosova Türk Birliği (Turkse Unie van Kosova).
Een nieuwe Turkse partij, een scheurlijst van KDTP.
Zigeunerpartijen
° PAI - Partia e Ashkalinjëve për Integrim (Partij van Ashkali voor Integratie).
Een nieuwe partij van Ashkali. Een concurrent voor de gevestigde partij PDAK.
° PDAK - Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës (Democratische Partij van
Ashkali van Kosova).
Deze partij haalde in 2007 0,60% van de stemmen en 3 zetels (1 rechtstreekse en
2 gewaarborgde).
° PREBK - Partia Rome e bashkuar e Kosovës (Verenigde Partij van Roma van
Kosova).
Deze partij kreeg in 2007 0,10% van de stemmen en 1 gewaarborgde zetel.
38 GEMEENTEN = 37 KIESDISTRICTEN

!?

Tot 2007 telde Kosova 30 (gefuseerde) gemeenten, die eveneens fungeerden als
kiesdistricten bij de parlementaire verkiezingen. In 2007 stelde de Speciale V.N.-Gezant
voor Kosova, Martti Ahtisaari, een plan voor om dit land een definitief politiek statuut
te geven. Om de Kosovaren een erkende onafhankelijke staat te bezorgen bood hij de
Serviërs heel wat voordelen aan, in de hoop ze mee over de streep te trekken. Een van de
belangrijkste toegevingen was het plan voor decentralisatie naar de lokale besturen. Op
zich een democratische maatregel, maar eigenlijk zou het de Servische minderheid de
kans bieden tot Servisch bestuur op lokaal niveau en met steun van Belgrado. Met dat
doel zouden 8 nieuwe gemeenten gevormd worden: 5 Servische gemeenten: Gračanica
(35), Klokot (38), Parteš (37), Ranillugu (36) en Južna Mitrovica (31 = NoordMitrovica) en om de pil te vergulden ook 2 Albanese: Hani i Elezit (33) en Junik (32)
en 1 Turkse gemeente: Mamushë (34). Als we daar de gemeenten Leposavić (11), Novo
Brdo (29), Štrpce (21), Zubin Potok (26) en Zvečan (27) (= gemeenten met een
Servische meerderheid) bijtellen dan zouden er 10 Servische gemeenten of 1/4 van 38
zijn. Maar Noord-Mitrovica heeft zich op 11 mei 2008 via illegale verkiezingen de facto
tot een autonome Servische enclave uitgeroepen en weigert deel te nemen aan
Kosovaarse verkiezingen. Vandaar zijn er in feite slechts 37 kiesdistricten. ‘Ondank is ’s
werelds loon’, zo luidt het spreekwoord en misschien heeft Ahtisaari het ook zo ervaren.

HET ‘NIEMANDSLAND’ OVERSCHADUWDE DEZE VERKIEZINGEN
“Noord-Mitrovica is een klein territorium dat door niemand gecontroleerd wordt. Niet
door Belgrado, niet door Pristina, niet door de internationale gemeenschap. Een
niemandsland met mensen die in onveiligheid en angst leven”. Zo schetste ons
politicoloog en partijleider Deda de toestand in Noord-Kosova.
Vanuit Belgrado werd de Servische minderheid in Kosova eens te meer door de
autoriteiten opgeroepen om de Kosovaarse parlementsverkiezingen te boycotten. Boven
de rivier Ibar, in Noord-Kosova dus, werd deze oekaze tot Servische boycot slaafs
opgevolgd. Onder de rivier Ibar daarentegen, in de rest van Kosova dus, volgde de
Servische minderheid het ordewoord van Belgrado vrijwel niet meer op. Deelname aan
de stembusgang werd daar blijkbaar een nieuw Servisch ordewoord.
THAçI WEER AAN DE MACHT MET HULP VAN SERVISCHE PARTIJEN ?
Deze retorische vraag stelde IFIMES, het Internationaal Instituut voor Studies over het
Midden-Oosten en de Balkan, voor de verkiezingen. Het antwoord was al vooraf bekend:
de meeste Albanese partijen deelden mee geen coalitie met Thaçi en de PDK te willen
vormen; enkele Servische partijen wilden echter wel een coalitie met Thaçi aangaan.

MOORDEND SALVOVUUR IN NOORD-KOSOVA 3 DAGEN VOOR 12.12.2010
Woensdagavond 9 december werd een moordaanslag gepleegd op een auto in Leposaviq.
In de wagen zaten 2 Bosniakse Kosovaren: Šefko Salković, een lid van de Centrale
Verkiezingscommissie (KQZ) en verantwoordelijke voor het kiesdistrict Leposaviq en
Edin Islamović, een medewerker. Šefko was op slag dood en Edin werd zwaar gewond.
Beiden kwamen terug van een onderhoud i.v.m. de stembusgang met een UNMIKvertegenwoordiger, de Russin Lilia Galieva. Volgens de kwaliteitskrant Koha Ditore
beschuldigt de familie van de slachtoffers sommige mensen van OVSE en UNMIK ervan
dat ze in verbinding stonden met de daders. Een familielid getuigde anoniem dat Galieva
burgers trachtte te overtuigen niet te stemmen. Nadat Šefko Salković de betrokkene
aangemaand had het dorp te verlaten, werd hij op weg naar huis neergeknald. Daags na
de verkiezingen werd de moord op de Bosniakse voorman opgeëist door een Servische
paramilitaire terroristengroep “Beli Orlovi” (“Witte Arenden”). Ook KFOR, EULEX
en de Kosovaarse Politie werden bedreigd. Dit werd trouwens door deze diensten
officieel bevestigd.
VERKIEZINGSFRAUDE EN DITO MANIPULATIE
Waren de eerste commentaren van de talrijke lokale en internationale waarnemers
positief over de rustige stembusgang, dan bleken er nadien in enkele kiesdistricten
ernstige onregelmatigheden vastgesteld: omkoperij (kiezers betalen om te gaan
stemmen), fraude (aanvullen van de stembussen met ingevulde stembrieven), bedrog
(het verstoren van de controleproef met UV-lampen). De onregelmatigheden situeerden
zich vooral in de 2 PDK-topdistricten: Gllogovc en Skënderaj (thuishaven van Thaçi). In
totaal kwamen er bij KQZ 171 klachten binnen. De Centrale Verkiezingscommissie
beval nieuwe verkiezingen op 09.01.11 in 21 kiesbureaus: 12 in Skënderaj, 5 in
Gllogovc, 2 in Deçan en 1 in Lipjan en Malishevë; op 23.01.11 moest er opnieuw
gestemd worden in 24 bureaus op 29 in Mitrovica. Op 31.01.2011 deelde KQZ dan de
uiteindelijke officiële resultaten mee.

De eerste Parlementsverkiezingen sinds de onafhankelijkheid
van KOSOVA hebben het politieke landschap
in KOSOVA vrij aanzienlijk hertekend op 12.12.2010
KIESGERECHTIGDEN en OPKOMST
Aantal kiesgerechtigden : 1.632.276 in 37 kiesdistricten van Kosova + het buitenland.
Opkomst in Kosova : 706.317 op 1.632.276 of 43,27 %
Opkomst in buitenland : 33.001 op 1.632.276 of 2,02 %
_______________________________________________
Totale opkomst : 739.318 op 1.632.276 of 45,29 %
Stemmen per mail : 1.034 geldige stemmen op 1.640 stembrieven
Meer kiesgerechtigden en meer stemmers: de trend van de constante stijging van het
aantal kiesgerechtigden bij elke verkiezing zet zich ook nu door. Anderzijds is er een
breuk met het verleden toen het aantal opgekomen kiezers telkens daalde, waar er nu een
betekenisvolle stijging is vast te stellen (+ 5,19%), wat een toegenomen politieke
betrokkenheid laat vermoeden bij de publieke opinie, ondanks of misschien dankzij de
belabberde sociaal-economische situatie van het land.

GELDIGE STEMMEN
Aantal geldige stemmen:
698.751
Blanco+ongeldige stemmen: 35.242
Totaal:
733.993
Geldige stemmen: 698.751 of 94,51 % van het totaal.
Ongeldige stemmen zijn gedaald: in totaal zijn er nu 35.242 blanco en ongeldige
stemmen of 4,80 % van de uitgebrachte stemmen. Dit is een gevoelige daling t.o.v.
vorige verkiezing, toen er 9,05 % ongeldige stemmen waren. Een verklaring hiervoor kan
zijn dat heel wat radicale stemmers nu geldig gestemd hebben op de lijst Vetëvendosje
van de activist Kurti, die bij vorige verkiezingen opriep om blanco te stemmen.

Resultaten Parlementsverkiezingen van KOSOVA d.d. 12.12.2010
Partij

Stemmen

%2010 %2007 +/-%

zetels

ALBANESE LIJSTEN*
PDK - Partia Demokratike e Kosovës
224.339
32,11 34,30 - 2,19 34 (-3)
LDK - Lidhja Demokratike e Kosovës 172.552
24,69 22,60 +2,09 27 (+2)
VV - Vetëvendosje
88.652
12,69
14 AAK -Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 77.130
11,04
9,55 + 1,49 12 (+2)
AKR + Koalition *
50,951
7,29
8 * [AKR (in 2007) 70.165
12,27
13 ]
................................................................................................................................................
FER - Fryma e Re
15.156
2,17
0 LDD - Lidhja Demokratike e Dardanisë
14.924
2,14
9,97
-7,83 0 (-11)
SERVISCHE LIJSTEN (°cursieve cijfers=aantal gewaarborgde ‘minderhedenzetels’)
SLS- Samostalna Liberalna Stranka
14.352
2,05
0,15
+1,90 2+6°(+5)
JSL- Jedinstvena Srpska Lista
6.004
0,86
1+3° NDS- Nova Demokratska Stranka
2.478
0,35
1° SDSKIM- Srpska Demokratska Stranka 1.008
0,14
0,16
- 0,02
1° (-2)
Kosova i Metohije

................................................................................................................................................
S.SDS- Srpska.Socijal Demokratska Stranka
829
0,12
0 SNS- Srpska Narodna Stranka
749
0,11
0,05
+0,06
0 (-1)
SKMS- Srpska Kosovo Metohijska Stranka
505
0,07
0,05
+0,02
0 (-1)
SNSD- Savez Nezavisnih Socijaldemokrata
486
0,07
0 GIKN- Gradanska Inicijativa Krilo Naroda
205
0,03
0 TURKSE LIJSTEN (°cursieve cijfers=aantal gewaarborgde ‘minderhedenzetels’)
KDTP- Kosova Demokratik Türk Partisi 8.548
1,22
0,87
+ 0,35 1+2°s.q.
................................................................................................................................................
KTB- Kosova Türk Birliği
1.364
0,20
0 BOSNIAKSE LIJSTEN (°cursieve cijfers=aantal gewaarborgde ‘minderhedenzetels’)
VAKAT- Koalicija VAKAT
BSDAK- Bošnjačka Stranka

5.296
1.818

0,76
0,26

0,94
-

- 0,18
-

1+1° (-1)
1° -

Demokratske Akcije Kosova

................................................................................................................................................
SDA- Stranka Demokratska Akcije
1.602
0,23
0,64
- 0,41 0 (-2)

ZIGEUNERLIJSTEN (°cursieve cijfers=aantal gewaarborgde ‘minderhedenzetels’)
PDAK- Partia Demokratike e
Ashkalive të KosovëN?s
Partia e Ashkalinjëve për Integrim

PAIPREBK- Partia Rome

2.871

0,41

0,60

- 0,19

1° (-2)

1,386
690

0,20
0,10

0,10

s.q.

1° 1° s.q.

e bashkuar e Kosovës

EGYPTISCHE LIJSTEN (°cursieve cijfers=aantal gewaarborgde ‘minderhedenzetels’)
IRDK- Iniciativa e re Demokratike

1.690

0,24

0,40

- 0,16

1° s.q.

e Kosovës

................................................................................................................................................
LEK- Lidhja e Egjiptianve të Koovës
1.010
0,14
0 LIJSTEN van GORANI (°cursieve cijfers=aantal gewaarborgde ‘minderhedenzetels’)
GIG- Gradanska Inicijativa Gore
787
0,11
0,20
- 0,09
1° s.q.
................................................................................................................................................
SDSG- Socijaldemokratska Stranka Gore
598
0,09
0 MONTENEGRIJNSE LIJST
CDS- Crnogorska Demokratska Stranka

771

0,11

-

-

0 -

VERHOUDING ALBANESE LIJSTEN / LIJSTEN van MINDERHEDEN
Lijsten

Stemmen

% (1)

Zetels % (2)

Verschil (1 en 2)

ALBANEZEN

643.704

92,12

95

79,17

- 12,95

MINDERHEDEN

55.047

7,88

25

20,83

+12,95

- Serviërs
- Turken
- Bosniakken
- Zigeuners
- Egyptenaren
- Gorani
- Montenegrijnen

26.616
9.912
8.716
4.947
2.700
1.385
771

3,81
1,42
1,25
0,71
0,38
0,20
0,11

14
3
3
3
1
1
0

11,67
2,50
2,50
2,50
0,83
0,83

+7,86
+1,08
+1,25
+1,79
+0,45
+0,63

Zetelverdeling: in totaal zijn er 120 zetels te begeven, namelijk 100 die rechtstreeks en
proportioneel toegekend worden en 20 die gewaarborgd zijn voor de minderheden. Van
de 100 rechtstreekse zetels gaan er 95 naar de Albanese lijsten, 3 naar Servische lijsten, 1
naar een Turkse lijst en 1 naar een Bosniakse lijst. Van de 20 gewaarborgde zetels gaan
er 10 naar de Servische minderheid, 2 naar de Bosniakse lijsten, 2 naar een Turkse lijst, 3
naar de zigeunergemeenschappen, 1 naar de Egyptische lijst en 1 naar de lijst van de
Gorani . In totaal waren er 22 lijsten van etnische minderheidsgroepen, waarvan er 12 een
of meer gewaarborgde zetels toegewezen kregen.
Electorale scheeftrekking : de Albanese lijsten behalen gezamenlijk met 92,12 % van de
stemmen slechts 79,17 % van de zetels, terwijl de etnische minderheden met 7,88 % van
de stemmen daarentegen 20,83 % van de zetels binnenhalen. Voor minderheden zetels
waarborgen is een democratische plicht, maar de verhoudingen moeten aanvaardbaar
blijven. Dat er aan de Servische minderheid en aan de andere minderheden
respectievelijk 10 zetels gewaarborgd worden is lofwaardig. Maar de rechtstreeks
behaalde zetels zouden wel in mindering moeten gebracht worden. Zo zou een
rechtvaardigere verdeling tot stand komen.

Bovendien geldt voor de Albanese partijen een kiesdrempel van 5 % om zetels te
verwerven. Stuitend wordt het als je ziet dat bv. de Albanese lijst LDD met 14.924
stemmen geen zetels heeft en de Servische lijst SLS met 14.352 stemmen rechtstreeks 2
zetels behaalt. Twee maten en twee gewichten, heet dat. Of nog: Vetëvendosje met 12,69
% stemmen heeft 14 zetels en de Servische minder-heid met 3,81% ook 14. Met de
rechtstreekse zetels in mindering zou dat echter 10 zijn.
SERVISCHE BOYCOT door Serviërs GEBOYCOT in ZUID-KOSOVA
Het klassieke ordewoord uit Belgrado aan de Serviërs in Kosova tot boycot van de
verkiezingen is ditmaal slechts gedeeltelijk opgevolgd.
In de 4 kiesdistricten met een ruime Servische meerderheid in Noord-Kosova, Leposavić,
Zubin Potok, Zvečan en Južna Mitrovica, was de boycot totaal. In de 'autonome
Servische enclave Noord-Mitrovica' werden gewoon geen verkiezingen georganiseerd
en in de 3 andere kieskringen samen werden 2 stemmen uitgebracht op Servische
kandidaten: 2 x 1 stem in Leposavić, 0 in Zubin Potok en Zvečan.
In de overige kiesdistricten van Kosova is de situatie verschillend. In 16 kiesdistricten
met een bijna uitsluitend Albanese bevolking behalen de Servische lijsten minder dan
1% van de stemmen. In 9 kiesdistricten met een kleine Servische minderheid hebben ze
van 1 tot 5% van de stemmen. In 3 kiesdistricten met een grotere Servische minderheid
halen ze van 5 tot 7% van de stemmen. In 6 kiesdistricten met een Servische
meerderheid halen ze volgende scores: 64% in Novo Brdo/Novoberdë, 66% in
Klloko/Klokot, 70,8% in Štrpce/Shtërpcë, 92,6% in Gračanica/Graçanica, 97,9% in
Ranillugu/Ranilug en 98,3% in Parteš/Partes.
In vergelijking met de verkiezingsresultaten van 2007 is het Servisch electoraat globaal
gestegen van 0,57% naar 3,81%. Samenvattend stellen we enerzijds vast dat de
Servische boycot nog steeds totaal is in Noord-Kosova, maar anderzijds dat de
Servische minderheid elders in het land vrijwel niet ingegaan is op de oproep van
Belgrado tot boycot. De opkomstcijfers tonen aan dat Albanese en Servische kiezers
gelijkmatig aan de stembusgang hebben deelgenomen. Het gemiddeld opkomstcijfer in
de 'Albanese' kiesdistricten bedroeg 46,08% en dat in de 'Servische' kiesdistricten
bedroeg 46,17% (de 4 kieskringen in Noord-Kosova niet meegerekend voor beide
groepen). Het is het eerste signaal dat aangeeft dat de Servische bevolking - die van
Noord-Kosova niet meegeteld - bereid is tot integratie in de Kosovaarse staat.
Blijft natuurlijk het kruitvat Noord-Kosova. In de 4 kiesdistricten met een Servische
meerderheid, Leposavić, Zubin Potok, Zvečan en Južna Mitrovica, is de electorale
situatie – om het zacht uit te drukken – onrustwekkend. Samen waren hier 119.602
kiesgerechtigden, waarvan er 24.227 opdaagden of 20,25%. Dat is een bedrieglijk cijfer,
want in kiesdistrict 31 (=Noord-Mitrovica) is niet gestemd. Om de schijn te redden
konden alle burgers van de districten 31 (Noord- Mitrovica) en 30 (Zuid-Mitrovica)
stemmen zoals in het vroegere ongesplitste Mitrovica. Van de 86.834 kiesgerechtigden
daar zijn er 20.653 Albanese stemmers opgekomen en 107 Servische. Het is dankzij de
Albanese kiezers dat de opkomst hier nog 27,02% bedroeg. Maar in de 3 andere
districten samen zijn er van de 32.768 kiesgerechtigden slechts 764 of 2,33%
opgedaagd.
Dergelijke resultaten vormen een democratisch deficit, niet enkel ter plekke, maar ook
nationaal, al was het maar dat ze het opkomstcijfer doen dalen. Wij berekenden – bij
wijze van denkoefening - dat mits een opkomst in Noord-Kosova die gelijk zou zijn aan
het nationaal gemiddelde van 45,29%, dit laatste met 1,84% zou stijgen tot 47,13%.
Maar veel belangrijker is het gevaar dat een kleine vonk het kruitvat opnieuw kan doen
ontploffen. Een staat in de staat zal vroeg of laat tot uitbarstingen leiden.

MANNEN / VROUWEN
2/3 vs 1/3 : het nieuwe Kosovaarse parlement telt 80 mannen en 40 vrouwen op 120,
een precieze verhouding van 2/3 mannen en 1/3 vrouwen, zoals de kieswet verplicht als
minimum voor het aantal vrouwelijke volksvertegenwoordigers. Er zijn 32 zetels bezet
door Albanese vrouwen en 8 door vrouwelijke kandidaten van de minderheden,
namelijk 6 Servische vrouwen en 2 van andere minderheden (1 Bosniakse en 1 Turkse).
In 2007 werd de wettelijke norm niet gehaald: toen waren er 83 mannen en 37 vrouwen
verkozen.
WINNAARS en VERLIEZERS
Met een opkomst die 5,19% hoger ligt dan in 2007 is het logisch dat partijen nu meer
stemmen halen. Globaal bekeken is dat ook zo. Maar er zijn lijsten die desondanks zwaar
verliezen t.o.v. 2007 en bijgevolg minder of zelfs geen zetels verwerven; andere partijen
die voor het eerst opkwamen boeken dan weer succes.
Bij de Albanese lijsten is PDK de grootste partij gebleven, maar ze heeft wel 2,21%
moeten inleveren t.o.v. 2007. LDK en AAK gaan daarentegen vooruit, LDK met 2,06%
en AAK met 1,49%. Grote winnaar is ontegensprekelijk Vetëvendosje dat van de eerste
keer zijn intrede doet in de Kosovaarse politiek met 12,69%. Grote verliezers zijn
enerzijds KKR (Koalition Kosova e Re = de nieuwe fractienaam van de Coalitie rond
AKR) dat 4,98 % minder haalt dan AKR alleen in 2007 en anderzijds LDD, die uit het
Parlement verdwijnt, en de nieuweling FER, die niet is doorgebroken.
Bij de minderheden zijn er vrij belangrijke veranderingen vast te stellen bij de Servische
minderheid. Daar werd de oproep van Belgrado tot boycot voor het eerst niet meer
massaal en niet meer overal opgevolgd. In enkele kiesdistricten in Centraal- en OostKosova zijn de Servische partijen SSL en JSL met 14 zetels de winnaars. Wat de
andere minderheden betreft moeten de Bosniakken inleveren (-2 zetels) en ook de
zigeuners (- 1 zetel), te wijten aan dissidente lijsten, en zij zijn dus verliezers. De
overige minderheden vertonen een status-quo.
De erfgenamen van het UÇK blijven dominante actoren in Kosova.
PDK blijft de grootste partij in 21 van de 37 kiesdistricten. De hoogste scores haalt deze
partij in 3 kiesdistricten van de Drenicavallei in Centraal-Kosova: in Gllogovc
(thuishaven van parlementsvoorzitter J. Krasniqi) 91,7%, in Malishevë (thuishaven van
ex-minister F. Limaj) 65,6% en 95,9% in Skenderaj (thuishaven van premier H. Thaçi).
AAK is de grootste in de 4 kiesdistricten van de ‘Dukagjini-regio’ (het historische hart
van de Albanese gebieden). Hoogste score in Deçan (thuishaven van voorzitter R.
Haradinaj) met 57,7%. Beide partijen die ontsproten zijn uit het Kosovaarse
Bevrijdingsleger beheersen samen 2/3 van de kiesdistricten.
De politieke erfgenamen van de ‘vader des vaderlands’, Ibrahim Rugova, hebben
zich licht hersteld van de klap van 2007. LDK is nog de eerste partij in 5 kiesdistricten
en tweede partij in 19 andere. Deze partij is met grote voorsprong opnieuw de grootste in
de hoofdstad Prishtinë met 36,5%, dankzij de figuur van lijsttrekker Isa Mustafa, de
populaire burgemeester van de stad. Hoogste score voor LDK in Podujevë met 48,5%.
De Servische partijen SLS en JSL zijn ook winnaars: SLS is de grootste in 4
kiesdistricten (Gračanica, Kllokot, Parteš, Štrpce) en haalt de hoogste score in Gračanica
met 66,62% en JSL is de grootste in 2 kiesdistricten (Novo Brdo, Ranillugu) met de
hoogste score in Ranillugu met 54,36%.
De Turkse partij KDTP is de grootste in kiesdistrict Mamusha met 54,60%.

MERKWAARDIGE RESULTATEN
Is er een verband tussen de opkomstcijfers en de resultaten?
Volgens Kosovaarse politicologen is een hoge opkomst bij verkiezingen voordelig voor
LDK. Dat klopt blijkbaar voor de kiesdistricten Podujevë (opkomst 49,06%) en Prishtinë
(opkomst 55,17%) waar LDK zeer goed scoort. Maar elders is dat niet aantoonbaar.
Voor PDK lijkt die regel a.h.w. wel bevestigd. Enkele voorbeelden uit kiesdistricten met
hoge scores voor PDK: in Skenderaj: opkomst = 59,76%, PDK= 95,92%; in Gllogovc:
opkomst = 55,95%, PDK= 91,92%; in Lipjan: opkomst = 53,43%, PDK= 41,98%; in
Malishevë: opkomst = 51,49%, PDK= 64,39%. Maar in deze 4 districten zijn op bevel
van KQZ nieuwe verkiezingen gehouden omwille van bedrieglijke praktijken [Zie blz.7].
Bij vele waarnemers rijzen dan ook vragen betreffende het morele gezag van PDK.
Overlopen loont niet altijd
Opvallend bij deze verkiezingen is het overlopen van een aantal bekende politici naar
andere partijen. Even nagaan of overlopen ook electoraal gerendeerd heeft.
PDK: - Bajram Kosumi, oud-eerste minister (AAK) haalde in 2007 voor AAK 10.524
stemmen of 19,27%, nu voor PDK 4.236 of 1.89%: niet verkozen;
- Bujar Dugolli, oud-minister (AAK) haalde in 2007 voor AAK 6.969 of 12,76%
van de stemmen, nu voor PDK 5.400 of 2,41%: niet verkozen.
LDK: - Teuta Sahatqija, oud-parlementslid en ex-voorzitter van ORA haalde in 2007
voor ORA 9.312 stemmen of 39,25%, nu voor LDK 7.865 of 4,56%: verkozen.
AAK: - Ukë Rugova, zoon van wijlen president Ibrahim Rugova (LDK) haalt nu voor
AAK 25.085 stemmen of 32,52% : verkozen.
- Bujar Bukoshi, oud-eerste minister en ex-minister (LDK) haalde in 2007 voor
LDK 9.784 stemmen of 7,56%, nu voor AAK 2.514 stemmen of 3,26%: niet verkozen.
KKR: - Ferid Agani, voorzitter van PD, haalde in 2007 voor PD 4.771 stemmen of
48,24%, nu voor KKR 24.947 stemmen of 48,96%: verkozen.
- Agim Çeku, oud-eerste minister (AAK), stichtervoorzitter PSD haalt nu 13.710
stemmen of 26,91% voor KKR: verkozen.
Sommige stemmentrekkers laten van hun pluimen
Een trend is blijkbaar de terugval van voorkeurstemmen voor sommige bekende politici,
terwijl alle lijstrekkers winst boeken in vergelijking met de verkiezingen van 2007.
PDK:- Fatmir Limaj, oud-minister, haalt 75.689 stemmen of 33,74%: -3,59%.
- Jakup Krasniqi, parlementsvoorzitter, haalt 35.379 stemmen of 15,77%: -14,36%.
- Bajram Rexhepi, oud-eerste minister, haalt 14.656 stemmen of 6,53%: -15,94%.
- Flora Brovina, ex-politieke gevangene, haalt 9.868 stemmen of 4,40%: -14,72%.
- EditaTahiri, oud-raadgever van Rugova, haalt 3.920 stemmen of 1,75%: -15,47%.
LDK:- Sabri Hamiti, raadgever van Sejdiu, haalt 33.777 stemmen of 19,57%: -11,06%.
- Nekibe Kelmendi, ex-minister, haalt 14.862 stemmen of 8,61%: -21,59%.
AAK:- Bujar Bukoshi, oud-minister (LDK), haalt 2.514 stemmen of 3,26%: - 4,30%.
KKR:- Ibrahim Makolli, fractievoorzitter, haalt 6.902 stemmen of 13,55%: -10,82%.
POPULAIRE KANDIDATEN
Als we de absolute naamstemmen als basis nemen om de populairste kandidaten van de
10 grootste partijen te kennen dan ziet de volgorde er uit als in de kolom “stemmen”.
Als we nagaan hoeveel procent deze kandidaten van het totale aantal stemmen van
hun partij behalen, krijgen we een volgorde zoals in de kolom “% van de stemmen”.

Stemmen
1. Hashim Thaçi (PDK) : 160.850
2. Isa Mustafa (LDK) : 130.213
3. Albin Kurti (VV) : 58.467
4. Ramush Haradinaj (AAK) : 54.713
5. Behgjet Pacolli (KKR) : 29.294
6. Slobodan Petrović (SLS) : 7.718
7. Mahir Yaccilar (KDTP) : 3.570
8. Rasim Demiri (VAKAT) : 1.574
9. Vesna Mikić (JSL) : 1.525
10.Danush Ademi (PDAK) : 1.411

% van de stemmen
1. Isa Mustafa (LDK) : 75,46%
2. Hashim Thaçi (PDK) : 71,69%
3. Ramush Haradinaj (AAK) : 70,93%
4. Albin Kurti (VV) : 65,95%
5. Behgjet Pacolli (KKR) : 57,49%
6. Slobodan Petrović (SLS) : 53,77%
7. Danush Ademi (PDAK) : 49,15%
8. Mahir Yaccilar (KDTP) : 41,76%
9. Rasim Demiri (VAKAT) : 29,72%
10 Vesna Mikić (JSL) : 25,40%

De lijsttrekkers verhogen hun score t.o.v. 2007 aanzienlijk.
PDK:- Hashim Thaçi haalt 160.850 stemmen of 71,69%: +17,98%.
LDK:- Isa Mustafa haalt 130.213 stemmen of 75,46% (Sejdiu in 2007: 51,49%): +23,97.
VV: - Albin Kurti haalt 58.467 stemmen of 65,95% (geen vergelijking mogelijk).
AAK:- Ramush Haradinaj haalt 54.713 stemmen of 70,93%: +7,31%.
KKR:- Behgjet Pacolli haalt 29.294 stemmen of 57,49%: +13,10%.
Er zijn daarnaast ook enkele opvallende resultaten van andere bekende kandidaten.
Bij PDK scoren enkele markante kandidaten binnen de top tien zeer goed: Fatmir Limaj,
een bekende UÇK’er die eind 2005 door het Internationaal Oorlogstribunaal in Den Haag
vrijgesproken werd en thans verdacht wordt van corruptie, krijgt 75.689 naamstemmen of
33,74 % van het totaal van de stemmen; verder parlementsvoorzitter Jakup Krasniqi met
35.379 naamstemmen of 15,77% van het totaal. [Zie hoger]
Bij LDK behaalt een bekende politicus van het eerste uur heel wat naamstemmen: Sabri
Hamiti, een dichter en vertrouweling van oud-president Sejdiu wordt nummer twee met
33.777 naamstemmen of 19,57 % van het totaal. [Zie hoger]
Bij AAK behaalt Ukë Rugova (zoon van wijlen president Ibrahim Rugova) 25.085
naamstemmen of 32,52% van het totaal. [Zie hoger]
Bij KKR krijgt Ferid Agani, voorzitter van de Rechtvaardigheidspartij PD, 24.947
stemmen of 48,96% van het totaal en de minder bekende Mimoza Kusari-Lila haalt
19.574 stemmen of 38,42% van het totaal. [Zie hoger]
Bij Vetëvendosje behaalde Florin Krasniqi 17.842 stemmen of 20,13% van het totaal en
kreeg Glauk Konjufca 16.646 stemmen of 18,78% van het totaal.
Op de Servische lijst SLS scoren volgende kandidaten vrij behoorlijk: Nenad Rašic met
5.237 naamstemmen of 36,49% van het totaal en Saša Rašic met 5.187 naamstemmen of
36,14% van het totaal.
PARLEMENT / PRESIDENT / REGERING
Installatie nieuw Parlement
Op 22.02.2011 werd het nieuwe Parlement met 120 volksvertegenwoordigers
geïnstalleerd. In de schoot van het Parlement werden er 8 politieke fracties gevormd:
PDK met 34 leden; LDK met 27 leden; Vetëvendosje met 14 leden; AAK met 12 leden
(11 AAK’ers + 1 lid van de Egyptische lijst IRDK); KKR met 9 leden (8 van KKR +
Ukë Rugova, ex-LDK en ex-AAK); SLS met 12 leden (8 van SLS + 1 JSL + 1 PAI +
1 SDSKIM + 1 GIG); GP6 met 6 leden (3 JSL + 1 BSDAK + 1 PDAK + 1 NDS); NG
(geen groep) met 3 KDTP, 2 VAKAT en 1 PREBK. Ex-parlementsvoorzitter, Jakup
Krasniqi (PDK), werd opnieuw verkozen tot parlementsvoorzitter.

Verkiezing President
Op dezelfde dag moest ook de President van de Republiek Kosova gekozen worden. Er
was één kandidaat: Behgjet Pacolli, voorzitter van KKR. Bij de derde stemronde werd
hij verkozen met 61 stemmen door PDK + KKR + SLS + GP6. De oppositiepartijen
hadden de zaal verlaten voor de stemming.
Vorming van een nieuwe regering
De verkiezing van de President was uiteraard deel van een politiek akkoord van een
nieuwe meerderheid, die zou geleid worden door Eerste Minister Hashim Thaçi. De
nieuwe regering steunt op een coalitie van PDK + KKR + SLS + KDTP + LDKRugova. Bij de vice-premiers o.a. bekende politici als Edita Tahiri (PDK), Bujar
Bukoshi (LDK-Rugova), Slobodan Petrović (SLS) en bij de ministers Agim Çeku (oudeerste minister AAK) als minister van Landsverdediging, Bajram Rexhepi (oud-eerste
minister PDK) als minister van Binnenlandse Zaken.
Vinnige oppositie te verwachten
De nieuwe oppositie (53 zetels) wordt gevormd door LDK (27 zetels) + Vetëvendosje
(14 zetels) + AAK (12 zetels). Ze belooft te duchten te zijn, zoals al gebleken is.
Verkiezing nieuwe President
Nadat het Grondwettelijke Hof van Kosova de verkiezing van President Pacolli
vernietigd had, omdat volgens de Grondwet voor de verkiezing van een President
minimum 2/3 van de parlementsleden aan de stemming moeten deelnemen (80 dus) en
dat was op 22.02.11 duidelijk niet het geval.
Op 7 april werd op eis van de oppositie een onbekende dame van 35 jaar voorgedragen
als kandidaat, Atifete Jahgaja. Voordien was zij plaatsvervangend chef van de
Kosovaarse Politie. Het was een compromis tussen Hashim Thaçi (PDK), Behgjet
Pacolli (KKR) en Isa Mustafa (LDK). Ze werd verkozen tot President van Kosova met
80 stemmen tegen nul.
ALGEMENE BESLUITEN PARLEMENTSVERKIEZINGEN
- De vervroegde verkiezingen van 12.12.10 zijn pas na vier maanden volledig beslecht.
Oorzaken: fraude en manipulatie in enkele kiesdistricten leidden tot herverkiezingen
enerzijds en constitutionele problemen i.v.m. de verkiezing van een president anderzijds.
- De coalitiebreuk en de open confrontatie tussen LDK en PDK verzuurden het politieke
klimaat lang voor de stembusgang.
- PDK weerde zich heftig, maar hanteerde soms onfrisse praktijken. Deze partij kon zich
electoraal ± handhaven, maar is politiek gesproken een verliezer.
- LDK heeft zich slechts licht herpakt, maar is politiek gesproken aan de winnende hand.
- AAK zet ondanks tegenslagen haar gestage groei verder.
- AKR betaalt het electorale gelag, maar dankzij haar coalitiegenoten kan ze politiek
overleven als KKR.
- Vetëvendosje, als radicale nationalistische beweging, breekt door als politieke partij.

- De kiesdrempel van 5% voor Albanese partijen is onrechtvaardig en dwaas, want het
verhindert nieuwe stromingen, zoals bvb FER, om politiek aan de bak te komen.
- Verheugend is de kentering bij de Servische minderheid ten zuiden van de Ibar, die zich
inschakelt in de Kosovaarse structuren. Anderzijds is de totale Servische boycot in
Noord-Kosova een uitdaging, want het is de lont die er het kruitvat kan doen ontploffen.
- Minderheden hebben recht op een gewaarborgde vertegenwoordiging, maar de regeling
in Kosova druist in tegen elk rechtvaardigheidsgevoel.
- Regeren wordt in Kosova geen sinecure met een zeer krappe meerderheid en met een
grote radicale oppositie.
- Onderhandelen met Servië lijkt voor velen geen evidentie meer. Steeds luider klinkt de
roep tot nauwere samenwerking met Albanië.

Misschien vormen deze verkiezingen een politiek keerpunt in Kosova. De
toekomst belooft boeiend te worden. Laat het ons hopen!

