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Abstract The aim of this master´s thesis is to describe the role of language
and culture as ethnical identification factors and illustrate how
these have been used as political weapons by the Serb regime in
Kosovo during the last decade. The thesis discusses the concept
of ethnicity, the relations between the politics of identity, nationa-
lism, ethnic mobilization and the importance of language and cul-
ture. Kosovo has historically been characterized by severe ethnic
antagonism between Serbs and Albanians. Different languages,
cultures and religions beside political processes led to ethnic
cleavages that paved the way for ethnocentrism, ethnonationa-
lism, chauvinism, ethnic cleansing and civil war. Since 1989, the
Serbian authorities have intervened in all important spheres of life,
in an attempt to Serbianize Kosovo. In order to eliminate the Al-
banian cultural heritage Albanian mass media have been banned
amongst other cultural and intellectual institutions. Schools have
been partly closed for Albanian students and Albanian language
and culture have played a marginal role in the school curriculum.
Many Albanians were dismissed from their jobs due to their ethni-
cal background, and the use of Albanian in the public domain and
in state institutions was discriminated against. Order was maintai-
ned by a massive police and military presence, suppressing all
forms of Albanian overt dissent. Several libraries and a lot of the
Albanian book and magazine component was burned or destro-
yed by other means, partly because of the segregation politics in
operation, partly because of the war events that took place in
1998-1999.
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1 Inledning
Kosovo var under lång tid ett relativt okänt område för omvärlden och har i vissa
sammanhang beskrivits som Jugoslaviens bakgård och fattighus. Många länder
uppfattade Kosovos problem som landets interna angelägenhet och som en konflikt i
Europas utkant. Endast knapphändiga uppgifter om vad som skedde i Kosovo nådde
omvärlden trots att allvarliga etniska motsättningar startade redan i början på 1980-
talet.

I Sverige blev Kosovo ett hett ämne under 1992 då 30.000 kosovoalbaner kom för att
söka asyl (Magnusson, 1993, s. 44). Under 1990-talets början var världens ögon rik-
tade mot bl.a. Bosnien-Hercegovina och Kosovo kom i skymundan. Trots förvar-
ningar och spekulationer om vad som skulle kunna hända i Kosovo till följd av ut-
vecklingen i övriga Jugoslavien skedde 1999 i hjärtat av Europa återigen det som vi
inte trodde var möjligt - massflykt, massförstörelse och etnisk rensning.

Kosovo har under lång tid karaktäriserats av antagonism mellan dess två stora et-
niska grupper – serber och albaner. Olika språk, kulturer och religioner har tillsam-
mans med politiska processer lett till allvarliga etniska motsättningar som banat väg
för etno-nationalism, chauvinism, etnocentrism och inbördeskrig. Det har talats om
de historiska och politiska aspekterna på Kosovokonflikten, dock inte lika mycket om
situationen och konsekvenserna av motsättningarna för t.ex. kultur- och utbildnings-
institutioner.

Mitt intresse för situationen i Kosovo har sitt ursprung i den B-uppsats som jag och
två studiekamrater skrev i biblioteks- och informationsvetenskap i Borås vårterminen
1999. Uppsatsen handlade om ett antal SFI-elevers1 förhållande till biblioteket i en
medelstor svensk kommun och betydelsen av tillgång till litteratur på det egna språ-
ket. Majoriteten av dessa elever var albaner från Kosovo. Under samtal med dem
angående bibliotekssituationen i hemlandet framkom det att de på grund av sin et-
niska tillhörighet bl.a. hade fått försämrade möjligheter att nyttja biblioteken, och att
albansk litteratur dessutom hade förstörts. Utifrån detta väcktes mitt intresse för Ko-
sovo och jag började fundera på hur språk och kultur har använts som vapen i en
etno-politisk konflikt.

                                                          
1  Svenska För Invandrare
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1.1 Syfte och frågeställningar

Sedan 1989 har den serbiska regimen i Kosovo intervenerat i samhällets alla viktiga
sfärer i syfte att serbifiera det som serberna uppfattar som sin kulturella vagga. Med
hjälp av konstitutionella förändringar och en massiv polisiär och militär kontroll har
den serbiska regimen upprätthållit kontrollen över Kosovo. Det har förekommit en
långvarig och medveten ”strypning”  av albanskt kulturliv och det albanska språket
från regimens sida i syfte att försvaga albansk kulturidentitet. Under början av 1990-
talet bannlystes albansk massmedia tillsammans med andra albanska kulturella och
intellektuella institutioner, monument förstördes och albanska gatunamn ersattes
med serbiska namn. Det albanska språket och kulturen kom att spela en underord-
nad roll i undervisningen och albanska elevers tillgång till skolor, universitet och bibli-
otek försämrades allvarligt. Till följd av etnisk tillhörighet avskedades många albaner
från sina arbeten och albanska intellektuella förföljdes. Under kriget 1998-1999 van-
daliserades och brändes ett stort antal bibliotek tillsammans med stora delar av det
albanska bokbeståndet.

Syftet med den här uppsatsen är att peka på den betydelse som språk2 och kultur3

har för den etniska identiteten och belysa hur de i krissituationer kan användas både
för att försvaga den antagonistiska gruppens identitet och förstärka den egna. Detta
kommer att exemplifieras med fallet Kosovo och situationen där under 1990-talet.

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar:

� Vilken betydelse har tillgång till det egna språket och kulturen för den etniska
identiteten?

� Hur har språk och kultur använts som vapen i en etno-politisk konflikt?

1.2 Metod och material

Den ursprungliga tanken med uppsatsen var att tillsammans med International Fede-
ration of Library Associations and Institutions (IFLA) resa till Kosovo för att undersöka
bibliotekssituationen efter kriget. Tyvärr blev denna resa inhiberad för min del.
Bristande möjlighet till insamling av eget empiriskt material har resulterat i att jag har
fått lägga större vikt vid teoretiska aspekter och helt basera uppsatsen på litteratur-
studier.

Valet av källor är avgörande för såväl uppsatsens reliabilitet som validitet. I urvalet
och studiet av litteraturen har jag till stor del utgått från de källkritiska principer som
Torsten Thurén tar upp i sin bok Källkritik, dessa är: källans äkthet, tidssamband,
oberoende och tendensfrihet (Thurén, 1997, s.11). I mitt val av källor har jag, utifrån
min kunskap, förmåga och erfarenhet, tolkat källornas innebörd, sannolikhet och äkt-
het. I studiet av litteraturen har jag tagit hänsyn till objektivitet/partiskhet, saklig fram-
ställning, relevans och eventuell frisering av fakta. Jag har i mitt uppsatsarbete för-
                                                          
2 se kap. 1.3 samt 3.2
3 se kap. 1.3 samt 3.3
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sökt att använda ett så brett och aktuellt material som möjligt och sinsemellan jämfört
flera olika källor för att belägga fakta. I vissa fall har detta dock inte varit möjligt.
Enligt Thurén är grova lögner och förvanskning av sanningen särskilt vanliga i krig.
Genom propaganda, ryktesspridning och förvrängning av verkligheten tjänar infor-
mationen ett politiskt, ekonomiskt eller socialt syfte där antagonisterna misskrediteras
till förmån för de egna (ibid. s. 63-78). De två etniska grupper som berörs i uppsatsen
har, i en prekär situation som den i Kosovo, av förklarliga skäl sina egna uppfatt-
ningar om vad som är sant eller ej. Jag har därför, så långt det varit möjligt, använt
mig av utomståendes analyser av situationen i Kosovo.

Uppsatsens teoretiska del utgår från ett etnicitetsperspektiv och jag har valt att lägga
tonvikten på en av de faktorer som ligger till grund för etnisk identitet, nämligen språ-
ket. Genom att belysa språkets roll som en fundamental identitetsfaktor för männi-
skan samt dess betydelse i ett vidare kulturellt sammanhang vill jag gestalta hur
språk och kultur har använts som strategiska vapen i en etno-politisk konflikt.

Mitt metod- och analysval utgår från en kvalitativ ansats. Då man studerar ett feno-
men som etno-nationalism är det viktigt att se sambandet mellan de olika elementen
som ingår i relationen etnicitet – nationalism och ta hänsyn till historiska, socio-poli-
tiska och psykologiska faktorer. Bengt Starrin (professor i socialt arbete) resonerar i
boken Kvalitativ metod och vetenskapsteori kring det kvalitativa metodvalet. Han
menar att delarna i det som identifieras genom en kvalitativ analys är internt relate-
rade till varandra samt att den helhet i vilken dessa ingår i uppvisar egenskaper som
inte de enskilda delarna var för sig gör. Då man talar om interna relationer är det
fråga om en interaktion. Denna interaktion mellan elementen är nödvändig för att för-
stå helheten och förståelsen av interaktionen sker mot bakgrund av en förståelse av
helheten. Det kvalitativa relateras till egenskaper som värde, motiv, innebörd, erfa-
renheter, beteenden etc. i mänskliga handlingar. Det kvalitativa anses vara det som
är möjligt att uppleva, men som inte är kvantifierbart. Det kvalitativa kan enligt Starrin
anses vara objektivt i kunskapsteoretisk mening, men inte i ontologisk mening, och
kan inte existera oberoende av ett subjekt (läs människa) som upplever (Starrin,
1994, s. 26-27, Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994, s. 56-57).

Merparten av det material som jag använt mig av har jag fått fram genom sökningar i
databaserna Libris, LISA, Nordiskt BDI-Index och sökningar på nätet. I valet av litte-
ratur har jag varit hänvisad till engelskt och svenskt material, vilket naturligtvis har
begränsat utbudet något. Nedan presenteras kortfattat några av de verk som jag har
refererat till, övrigt material återfinns i källförteckningen.

Jag har läst ett antal böcker som beskriver den historiska och politiska bakgrunden i
Kosovo, jämfört dem och valt ut tre huvudkällor som jag refererar till i texten.  Kosovo
– A Short History är skriven av Noel Malcolm, fil dr i historia, politisk kolumnist m.m.
Boken beskriver detaljerat och opartiskt den historiska och politiska samhällsutveck-
lingen i Kosovo. Örjan Sturesjö som är öststatforskare, med särskild inriktning på
Balkan, ger i häftet Kosovo – ett jugoslaviskt dilemma en skildring av hur kolonisering
och etniska motsättningar mellan albaner och serber resulterat i polarisering. Vidare
har jag använt mig av skriften Kosovos albaner skriven av Kjell Magnusson, fil dr i
sociologi, verksam forskare och lärare i östeuropastudier. Skriften ingår i en serie
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som presenterar flyktinggrupper och länderna de kommer ifrån. Skriften behandlar
situationen i Kosovo fram till vintern 1992.

I avsnittet om etnicitet har jag använt mig av Björn Hettnes, professor i freds- och
utvecklingsforskning, bok Etniska konflikter och internationella relationer som bl.a. tar
upp vad som karaktäriserar etniska grupper, varför etniska konflikter uppstår och hur
de påverkar den enskilda staten och världspolitiken. Dr. Gojko Vuckovic är verksam
vid Center for Multiethnic and Transnational Studies, University of Southern Califor-
nia. Hans bok Ethnic Cleavages and Conflict: The Sources of National Cohesion and
Disintegration tar upp teorier om etnicitet, etniska konflikter, nationsbyggande och tar
specifikt upp fallet Jugoslavien. Jag har även använt Transnationella Stiftelsen för
Freds- och Framtidsforsknings (TFF) rapport om situationen i forna Jugoslavien efter
dess sönderfall. Den är baserad på en konfliktläkningsmission som sändes ut till
Kroatien, Slovenien och Serbien 1991. Rapporten belyser konflikternas rötter, psy-
kologiska mekanismer och medel för en effektiv, framtida konfliktlösning.

Vad gäller material och fakta om Kosovos bibliotek och arkiv efter krigets slut har jag
huvudsakligen använt mig av följande rapporter:

� Andreas J. Riedlmayer från Fine Arts Library, Harvard University, USA genom-
förde under hösten 1999 en tre veckor lång resa i Kosovo. Målet med resan var
bl.a. att se hur bibliotek, arkiv och museum hade drabbats av kriget. Ytterligare ett
mål med resan var att samla in material och dokumentera förstörelse av kulturellt
och religiöst historiearv.

� Tania Vitvitsky från Sabre Foundation besökte Kosovo i oktober 1999. Hennes
rapport belyser främst situationen för Nationalbiblioteket, huvudbiblioteket och
barnbiblioteket i Pristina. Sabre Foundation arbetar för att främja fria och demo-
kratiska institutioner. Bl.a. donerar de böcker och undervisningsmaterial till ut-
vecklingsländer genom t.ex. bibliotek, skolor och sjukhus.

� I samarbete med UNESCO och Europarådet reste Carsten Fredriksen och Frode
Bakken från IFLA/FAIFE till Kosovo 25 februari-7 mars 2000 för att undersöka
bibliotek. Deras rapport tar upp den rådande bibliotekssituationen samt problem
och lösningar vad gäller återuppbyggnaden av förstörda bibliotek och bestånd.

Vid val av ett ämne som detta är det lätt hänt att man omedvetet tar ställning för den
ena eller andra sidan och låter egna känslor styra val av litteratur och återgivning av
fakta. I mitt urval av källor och presentation av fakta har jag tagit i beaktande att de
inte skall ge en skev bild av verkligheten eller medvetet vinkla informationen till en-
dera sidans fördel eller nackdel. Jag vill inte vara partisk, men samtidigt skall jag inte
förneka att personliga åsikter i viss mån kan färga av sig på uppsatsens utformande
och att läsaren kan ha åsikter därom. Den här uppsatsen ger inte på något vis en
fullständig beskrivning av problematiken och orsakerna till konflikten i Kosovo, där-
emot är den ett försök att belysa mindre omtalade konsekvenser av de etniska mot-
sättningarna.
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1.3 Definitioner och avgränsningar

Begreppet kultur är mångtydigt och kan definieras på olika sätt. Det kan användas
dels i dess snävare betydelse, d.v.s. de s.k. konstarterna (teater, musik, konst och
litteratur) dels i det vidare antropologiska perspektivet, d.v.s. människans normsy-
stem, värderingsmönster, ett folks traditioner, sedvänjor etc. Jag kommer inte att gå
in på någon djupare teoretisk analys eller definition av begreppet kultur. Min defini-
tion av kultur i det här sammanhanget innefattar samtliga aktiviteter som manifeste-
ras i ett visst samhälle i form av sedvänjor, ritualer, ceremonier, musik, dans, littera-
tur, historia, arkitektur o.s.v. Då man talar om etnisk identitet utgör språket för de
flesta etniska grupper en viktig kulturell förstärkningsmekanism utan vilken hela kultu-
ren går förlorad. Det är summan av den materiella, kulturella och andliga odlingen,
kultur och språk är med andra ord starkt sammanlänkade och svåra att separera från
varandra. Trots detta har jag i mitt syfte och i mina frågeställningar valt att formulera
dem som två begrepp, analysera dem var för sig och i slutet av uppsatsen koppla
samman dem.

I studiet av etnicitet kommer man lätt in på faktorer som nationalism, nationsbyg-
gande och olika former av statsbildningsprocesser. Visserligen spelar det nationalis-
tiska uppvaknandet en avgörande roll i fallet Jugoslavien, men det är inte uppsatsens
huvudsyfte att analysera situationen utifrån det perspektivet. Jag kommer inte att för-
djupa mig i nationalism i sig, utan endast nämna faktorer som har relevans för kopp-
lingen till etniska motsättningar/konflikter.

Vissa ortnamn har olika namn/stavning på albanska och serbiska. Jag tar inte ställ-
ning till någondera utan använder överlag den gängse svenska stavningsvarianten. I
avsnittet om bibliotek har jag för förtydligandets skull skrivit både det albanska och
serbiska namnet på de städer/områden som nämns.

Då jag använder nationalitetsbeteckningen albaner syftar jag på albaner i Kosovo om
inte annat anges.
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1.5 Disposition

Konflikten i Kosovo har en komplicerad bakgrund. För att förstå de oförsonliga mot-
sättningarna krävs en viss kunskap om den sociala, politiska, ekonomiska och et-
niska strukturen. Jag har valt att inleda uppsatsen med Kosovos historik, därefter den
teoretiska delen som följs av uppsatsens huvuddel och en sammanfattande diskus-
sion.

Kapitel 2 beskriver förenklat Kosovos historiska och politiska bakgrund. Det här ka-
pitlet är främst tänkt att ge läsaren en viss kunskap och förståelse för den djupt ro-
tade missämjan, delvis baserad på historiska händelser, som råder mellan serber
och albaner.

Kapitel 3 handlar om begreppet etnicitet. Jag beskriver kortfattat teorier om etnicitet,
några utmärkande drag samt generella orsaker till etniska motsättningar och konflik-
ter. I detta sammanhang berör jag även en del psykologiska faktorer som ligger till
grund för etno-politisk mobilisering och etnocid (kulturellt folkmord). Kapitlet tar även
upp aspekter på språkets och kulturens betydelse för identiteten.

Kapitel 4 belyser kort etno-nationalismens framväxt i Kosovo och vissa pådrivande
faktorer. Kapitlet knyter an till några av de aspekter som har behandlats i kapitel 2
och 3.

Kapitel 5 beskriver hur de konstitutionella förändringarna 1989 påverkade undervis-
ningssystemet i Kosovo och andra kulturområden. Vidare tar kapitlet upp den ut-
bredda förstörelsen av bibliotek som förekom före och under kriget samt vissa åter-
uppbyggnadsaspekter.

Kapitel 6 De olika delar som har beskrivits och analyserats i uppsatsen vävs samman
i en sammanfattande diskussion.

Kapitel 7 Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.

Källförteckning

Bilagor
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2 Kosovo
Det finns en djupt rotad misstro mellan de huvudsakliga etniska grupperna i Kosovo
– serber och albaner. Både serber och albaner anser sig ha historisk rätt till området.
Motsättningarna mellan de båda grupperna har en lång historia och utgör en del av
en mycket komplex oroshärd. För att kunna förstå de spänningar som finns mellan
de båda grupperna idag, och som till stor del har sitt ursprung i gamla oförätter och
trauman, är det nödvändigt med en historik. Detta kapitel kommer förenklat och i
stora drag att beskriva Kosovos historiska och politiska bakgrund.

Det forna Jugoslavien var ytterst heterogent. Landet gränsade till sju länder och om-
fattade fram till 1990-talets början sex delrepubliker - Serbien, Kroatien, Slovenien,
Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Montenegro, två autonoma provinser - Kosovo
och Vojvodina (se karta bilaga 1), flera olika etniska grupper, fyra officiella språk, tre
religioner och två alfabet (det kyrilliska och latinska). Balkans befolkning har haft
olika utveckling kulturellt och religiöst. De fundamentala skillnaderna mellan det forna
Jugoslaviens västra och östra delar hänger samman med deras underordnande un-
der de habsburgska respektive ottomanska väldena. Dessa olikheter, som har upp-
stått under en tusenårig historisk process, kan under särskilda omständigheter ge
upphov till allvarliga konflikter och våld (Hettne, 1992, s.117).

In the Balkans, ethnic imbalances are a fact of everyday
life, ethnic jealousies a way of life, ethnic jokes the salt of

life, and ethnic conflicts a curse of life. But all of this is a
part of Balkan living (Dragnich & Todorovich, 1984, s.180).

Kosovo är namnet på ett område i den södra delen av Serbien,4 vars yta motsvarar
Skånes. 1993 bodde cirka två miljoner människor där, varav ungefär 90 % albaner
och övriga serber, montenegriner, turkar, kroater och zigenare (Sommelius, 1993,
s.14). Kosovo är det serbiska namnet på området, även kallat Kosovo-Metohija eller
Kosmet. På albanska heter det Kosovë (Kosova) med betoning på andra stavelsen
(Sturesjö, 1990, s. 3).

Under efterkrigstiden utvecklades Kosovo på mycket kort tid från ett agrart samhälle
till ett allt modernare västerländskt samhälle. Moderniseringsprocessen påverkade
på olika sätt samhällsstrukturen (familj, religion, utbildning, ekonomi etc.) – såväl po-
sitivt som negativt. Samhällsutvecklingen i Kosovo befann sig i en brytningspunkt
mellan det gamla och det nya. I denna miljö möttes socialism, västeuropeisk
masskultur, olika religioner (framför allt islam och den serbiskortodoxa tron) och
samhällspatriarkalisk tradition. Trots den snabba moderniseringen fanns det stora
sociala och ekonomiska problem samt en underutveckling av området jämfört med
andra delar av Jugoslavien. Skillnaden mellan eliten och massans levnadsvillkor var
mycket stor och med de samhälleliga problemen förvärrades de interetniska relatio-
nerna. Från albansk sida har man ofta uppfattat detta som ett bevis på att man be-
funnit sig i ett kolonialt beroende till i första hand Serbien och varit andra klassens
medborgare (Magnusson, 1993, passim).

                                                          
4 Serbien bildade i april 1992 tillsammans med Montenegro Federationen Jugoslavien sedan övriga fyra
republiker hade förklarat sin självständighet (Kellas, 1998, s.142).



11

2.1 Kosovos historiska och politiska bakgrund

Kosovo has traditionally been the scene of uprisings,
expulsions, ’stimulated’ and forced emigrations,
colonizations, punitive expeditions, and, of course,
violence. In addition, the earlier domination of one side
has always been the pretext and the justification for the
domination of the other side (Popovic enl Grémaux, 1996, s.15).

En försvårande faktor vad gäller Kosovo är att det existerar två olika historieskriv-
ningar – den serbiska och den albanska, framför allt kring den äldsta historien.
Serberna hävdar att Kosovo var folktomt då de på 600-talet bosatte sig i området. De
anser att albanerna trängde in i Kosovo långt senare med hjälp av turkarna sedan de
hade konverterat till islam. Albanerna förnekar påståendet och hävdar å sin sida att
de har ännu äldre historisk rätt till Kosovo. Påståendet baseras på teorin att alba-
nerna härstammar från illyrerna, en folkstam som århundraden före Kristus bebodde
västra Balkanhalvön. Enligt albanska historiker härstammar albanerna från den
illyriska grupp som kallades dardanier, vars territorium omfattade bl.a. Kosovo. Teo-
rin om dardanier som Kosovos forntida invånare och förfäder till dagens albaners
grundas på klassiska skriftkällor, person- och ortnamn (Sturesjö, 1990, s. 8-11).

Under 1100-talet etablerades en serbisk statsbildning under ledning av Nemanjady-
nastin. En byzantinsk/slavisk högkultur, starkt präglad av den ortodoxa kristendomen,
utvecklades. Den serbiska kyrkan bröt senare med Konstantinopel och blev själv-
ständig 1219. Serbien växte till en betydelsefull stat med snabb ekonomisk och poli-
tisk utveckling där Kosovo blev kulturellt och administrativt centrum. Under den här
tiden byggdes i Kosovo stora, vackra kyrkor och kloster som genom sina fresker och
ikoner är en betydande kulturskatt för serberna och en symbol för deras identitet
(Magnusson, 1993, s. 8).

2.1.1 Ottomanska perioden

1389 förlorade serberna det avgörande och sägenomspunna slaget mot turkarna vid
Trastfältet (Kosovo Polje). Turkarna erövrade stora delar av södra och centrala Ser-
bien samt hela Kosovo. Det turkiska väldet varade i mer än 500 år och fick avgö-
rande konsekvenser för samhällsutvecklingen på Balkan. Under det ottomanska sty-
ret konverterade stora delar av den albanska befolkningen till islam, inte huvudsakli-
gen av religiös övertygelse, utan snarare därför att muslimska medborgare inte be-
hövde betala lika mycket i skatt som kristna (ibid.).

1804 började i norra och centrala Serbien en revolt som blev det första steget mot att
befria Balkan från det ottomanska väldet. Efter en rad olika revolter gick turkarna
1815 med på att bevilja självadministration till en liten stat som två år senare formellt
inrättades som den serbiska staten ( Belgradområdet) och 1878 erkändes dess själv-
ständighet (Malcolm, 1998, s.180).

Tiden mellan 1878 till 1912 går i den albanska historien under namnet Rilindje kom-
bëtare - det nationella uppvaknandet. Den viktigaste händelsen blev grundandet av
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Prizrenförbundet 1878. Förbundets främsta syfte var att organisera en politisk och
militär opposition till det ottomanska styret och bevara den albanska territoriella in-
tegriteten, även om det vid denna tid var svårt att definiera exakt vad som skulle be-
traktas som albanskt territorium. Samma år som Prizrenförbundet bildades krävde de
autonomi inom turkväldet, vilket förvägrades dem. Förbundet enades om väpnad
kamp mot sultanen och 1880 utbröt den första revolten som dock slogs ner. Prizren-
förbundets ledare arresterades och deporterades och förbundet förbjöds. Dock hade
nu det nationalistiska albanska medvetandet vaknat (ibid. s. 217-227).

2.1.2 1912 – 1945

Samma år som den självständiga staten Albanien utropades (1913) förklarade Ser-
bien, Montenegro, Bulgarien och Grekland det ottomanska imperiet krig. Balkanom-
rådet “befriades”  från turkarna och dess gränser ritades om genom Londonavtalet
1913. I detta avtal tilldelades Serbien Kosovo. Tiden efter Serbiens annektering av
Kosovo följdes av förtryck och mord på många albaner. Albanerna svarade med att
bryta ut i en revolt som misslyckades och brutalt kvästes av serberna (ibid. s. 249-
250).

I juli 1914 förklarade Österrike Serbien krig. En månad tidigare hade Gavrilo Princip
mördat den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och dennes gemål i Sarajevo.
Den österrikiska armén tvingade serberna att retirera från Kosovo och norra Albanien
medan de själva installerade sig i norra och centrala Kosovo. Den södra delen ocku-
perades av Bulgarien som hade gått med i kriget på österrikisk sida (ibid.).

Efter första världskrigets slut den första december 1918 bildades en ny sydslavisk
stat: serbernas, slovenernas och kroaternas kungarike. Stormakterna bekräftade i
Paris 1921 de serbiska erövringarna i Balkankriget, vilket resulterade i att Kosovo
mer eller mindre automatiskt integrerades i den nya statsbildningen då det ansågs
vara en del av Serbien. Endast hälften av albanerna på Balkan levde i det internatio-
nellt erkända Albanien, flertalet övriga hamnade nu i en slavisk stat. Under åren
1918-21 förekom väpnade sammanstötningar och ett regelrätt gerillakrig mellan sla-
ver och albaner. Myndigheterna betraktade albanerna som ett störande element, ett
opålitligt och fientligt sinnat folk. Den slaviska statens grundläggande politiska mål
var att på olika sätt ” förbättra”  den etniska strukturen i Kosovo, d.v.s. se till att områ-
det skulle få serbisk majoritet (Magnusson, 1993, s.12).

Tiden efter första världskriget karaktäriserades av en medveten serbisk och monte-
negrinsk kolonisering av Kosovo. Under åren 1928-29 spenderades i västra Kosovo
10 miljoner dinarer (då motsv. 180.000 $) på koloniseringsprogrammet. Nya serbiska
byar byggdes och i vissa fall flyttade man in i redan existerande albanska byar. Kolo-
nisatörerna fick i snitt 7,2 hektar, förmånlig skattebefrielse, gratis transport och bygg-
nadsmaterial (Malcolm, 1998, s. 281). Ungefär 100.000 serber och montenegriner
flyttade in och tilldelades jord som konfiskerats från beyer (ottomanska landägare)
och pashor (ottomanska guvernörer). Orsakerna till koloniseringen var bl.a. att bryta
den albanska dominansen och serbifiera området samt verka för ekonomisk utveck-
ling (Sturesjö, 1990, s.15).
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1929 införde kung Alexander diktatur då de etniska relationerna i landet allvarligt
hade försämrats. Landet fick samma år namnet kungariket Jugoslavien. Riket dela-
des upp i nio banovines (förvaltningsområden) som noggrant utformades så att de
inte följde tidigare historiska, administrativa och etniska gränser. Kosovo och Meto-
hija delades upp i tre banovines som vart och ett kom att styras av högt uppsatta
män inom militären och serbiska nationalister (Magnusson, 1993, s.12).

Kosovo var under mellankrigstiden Jugoslaviens mest efterblivna område. Mer än 4/5
av befolkningen var sysselsatta inom jordbruket och nästan lika många var analfa-
beter. Albanerna blev i vissa sammanhang behandlade som fullvärdiga medborgare i
landet, t. ex. rösträtt och militärtjänstgöring, däremot åtnjöt de ej samma rättigheter
som övriga befolkningen vad gällde bruket av sitt språk. 1919 hade landet motvilligt
skrivit på ett fördrag som skulle skydda etniska minoriteter. Fördraget garanterade
dem rätten till undervisning på sitt eget språk i områden där en betydande del av
befolkningen talade ett annat språk än serbokroatiska samt fritt religionsutövande.
Dock hade Serbien fått med en klausul som innebar att bestämmelserna rörande
minoriteter inte avsåg de områden som införlivats före den 1 januari 1913 - Kosovo
och Makedonien. I praktiken betydde detta att man inte behövde följa vad som sades
om kulturella, språkliga och religiösa rättigheter (ibid.).

Villkoren för de serbiska kolonisatörerna var långt ifrån bra under 1930-talet, men
kom att bli ännu sämre för den albanska befolkningen. Från 1935 och framåt konfis-
kerades mycket av albanernas jord med hänvisning till en ny lag som innebar att all
jord skulle betraktas som statens egendom såvida man inte kunde uppvisa ett sär-
skilt ägandedokument, vilket sällan utfärdades till albaner. Albanska familjer hade i
genomsnitt  0,4 hektar jord per familjemedlem. Myndigheterna visste att detta var
under existensminimum och använde det som ett medel för att göra livet svårt för
albanerna och tvinga dem att emigrera (Malcolm,1998, s. 283). Vasa Cubrilovic, som
var politisk rådgivare till den kungliga jugoslaviska regeringen, skrev 1937 i ett offi-
ciellt memorandum Iseljavanje Arnauta (The Expulsion of the Albanians) följande:

 If Germany can evict hundreds of thousands of Jews, if Russia
can transport millions of people from one part of the continent to
another, a few hundred thousand evicted Albanians will not provoke
a world war. The deciding bodies must know what they want in order
to carry through with their plan and not worry about world opinion
(Cohen, 1996, s. 4).

Belgradregeringen slöt ett avtal med Turkiet om deportation av albaner från Kosovo
1926 och 1938. Enligt dessa avtal skulle 40.000 familjer eller 250.000 albaner förvi-
sas till Turkiet. Planen genomfördes dock aldrig eftersom Jugoslavien inte kunde
uppfylla Turkiets ekonomiska villkor (Sturesjö, 1990, s.15). Det har uppskattats att
mellan 90.000 och 150.000 albaner och andra muslimer flydde från Kosovo till bl.a.
Albanien och Turkiet mellan åren 1918-41 (Malcolm, 1998, s. 286).

Jugoslavien tvingades 1941 att ansluta sig till den s.k. tremaktspakten och angreps
senare av tyska, italienska, bulgariska och ungerska styrkor. Fruktansvärda massak-
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rer ägde rum i hela Jugoslavien. De värsta genomfördes av Ustase5 mot serber i
Kroatien och Bosnien. Serbiska Cetniks6 genomförde i sin tur brutala massakrer på
muslimska civila i Bosnien och kroatiska bybor. På detta följde ungerska massakrer
på serber i Vojvodina och albansk och bulgarisk brutalitet mot serber i Kosovo. Un-
gefär 1 miljon människor dog under den här perioden (Denitch, 1994, s. 31).

Jugoslavien delades därefter upp mellan grannländerna och Tyskland/Italien. Större
delen av Kosovo och Metohija tillföll Italien och dess albanska protektorat. Kriget in-
nebar att ett Storalbanien skapades där även västra Makedonien ingick. För första
gången i historien var de albanska områdena på Balkan förenade i en och samma
statsbildning (Magnusson, 1993, s.13). Den italienska ockupationen av Kosovo väl-
komnades av de flesta albaner och man såg den som en befrielse från det jugosla-
viska styret. Alla invånare i Kosovo kom att betraktas som albanska medborgare,
även slaverna. Italienarna introducerade undervisning på albanska, nya skolor star-
tades, den albanska flaggan blev tillåten (förbjöds på nytt senare) och albanska blev
vid sidan av italienska officiellt språk (Malcolm, 1998, s. 294).

Albanerna återfick under den här perioden många av de nationella rättigheter de
saknat under mellankrigstiden t.ex. kontrollen över lokal förvaltning, polisväsendet
och kulturinstitutioner. För slaverna förändrades situationen märkbart genom den
ombytta assimilationspolitik som nu fördes gentemot den icke-albanska befolkningen.
Det serbiska språket tolererades, men fick inte användas på myndighetsnivå. Majo-
riteten av de serbiska och montenegrinska kolonisatörerna kastades ut under våld-
samma former eller flydde, deras hus brändes, mord förekom och jord och boskap
övertogs av albaner (ibid.).

Italien tvingades 1943 kapitulera till följd av de kommunistiska partisanernas kamp
mot ockupationsmakten. Efter Italiens kapitulation övertog Tyskland den direkta kon-
trollen av Kosovo. Sedan det s.k. Kosovoregementet organiserats och en albansk
SS-division upprättats (1944) förekom rena massmord på serber och montenegriner.
Den albanska organisationen Ballë kombëtar (Nationella Fronten) försökte med stöd
från de flesta albaner att säkerställa Kosovos fortsatta union med Albanien. Försöken
misslyckades och motståndet slogs ner 1945 av Titos partisaner som huvudsakligen
bestod av serber (ibid.). Tito blev senare landets president och garanten för den na-
tionella enheten.

2.1.3 1946-1980

Jugoslavien etablerades som en kommunistisk federal stat. Kosovo och Metohija
erkändes som en separat del av den serbiska delrepubliken och fick status som au-
tonom region. Trots att området utgjorde en autonom politisk enhet hade man jämfört
med andra provinser till en början mycket lägre status. Det serbokroatiska språket
dominerade i alla offentliga sammanhang och albanerna var tidvis underrepresente-
                                                          
5 Kroatisk nationaliströrelse grundad 1929, riktad mot serbernas diktatur. Styrde den “självständiga kroatiska
staten” under tysk kontroll 1941-45 och beordrade då folkmord på serber, judar och zigenare (Bonniers compact
lexikon, 1999, s. 1160 se Ustase).
6 Ursprungligen kungatrogna serber som komprometterades genom samarbete med tyskarna under andra
världskriget. Representerar idag högernationalistiska element i Serbien (TFF, 1992, s. 34).
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rade i näringslivet, inom den statliga administrationen (framför allt polisväsendet) och
ej företrädda i partiapparaten enligt sin andel av befolkningen (Magnusson, 1993,
s.14).

Under de första decennierna efter kriget kom Kosovo att styras med järnhand mer
eller mindre direkt från Belgrad. Den huvudsaklige ansvarige för Kosovo under denna
period var en av president Titos närmaste medarbetare, inrikesministern och senare
vicepresident Aleksandar Rankovic. Inrikesministeriet hade ett starkt grepp över Ko-
sovo och den albanska befolkningen utsattes för både diskriminering och övergrepp
från säkerhetspolisens sida. Albanerna betraktades ur polisiär synvinkel med miss-
tänksamhet och förakt, vilket delvis kan ha haft sitt ursprung i den albanska kollabo-
rationen med fascisterna under andra världskriget. Flera albaner, framförallt lärare,
intellektuella och politiker, utsattes för säkerhetstjänstens noggranna undersökningar.
Enligt vissa uppgifter upprättades 120.000 dossiéer över albaner i provinsen (ibid.).

Efter Rankovics avgång 1966 förändrades situationen i Kosovo märkbart. Det poli-
tiska inflytandet i landet övergick till reformpolitiker som betonade delrepublikernas
och de autonoma områdenas självständighet. En kommission som utredde säker-
hetspolisens arbetssätt kritiserade särskilt de metoder som använts mot albanerna.
Ledande albanska politiker krävde en omdefinition av Kosovos ställning i den jugo-
slaviska federationen och man ville att området skulle erhålla samma status som de
övriga sex delrepublikerna (ibid. s.14-15).

Den 28 och 29 november 1968 (de albanska resp. jugoslaviska nationaldagarna) ut-
bröt våldsamma studentdemonstrationer i Pristina och andra städer i Kosovo, samt i
västra Makedonien. Demonstranterna krävde ökade nationella rättigheter, ekono-
miska förbättringar, republikstatus för Kosovo samt ett eget universitet. Dessa de-
monstrationer blev början till förändringar av Kosovos konstitutionella status och inre
förhållanden. Kosovo fick de facto7 republikstatus, dock ej de jure,8 vilket befästes i
den nya konstitutionen 1974 (ibid.).

Provinsens namn ändrades från Kosovo-Metohija till Kosovo, vilket var en symbolisk
men viktig förändring som tydligare underströk områdets albanska karaktär. En ge-
nomgripande albaniseringsprocess påbörjades inom samhällslivets alla områden.
Under 1970-talet gick den serbiska och montenegrinska minoriteten i Kosovo från en
dominerande ställning i det politiska och ekonomiska livet, där serbokroatiska var
officiellt språk och hade högre status än albanska, till en mer underordnad position
där vardagslivet och den kulturella miljön markant förändrades. Under 1970- och 80-
talen då makten på lokalplanet låg i albanska händer erkändes albanska som offici-
ellt språk vid sidan av serbokroatiska. Albaner fick mer inflytande inom förvaltningar
och politiska institutioner och ett universitet inrättades i Pristina (Jugoslaviens tredje i
storleksordning) (ibid.).

                                                          
7 lat. i själva verket (Bonniers compact lexikon, 1999, s. 201 se de facto)
8 lat. enligt lagen, formellt (ibid. s. 202 se de jure)
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2.1.4 1981 –1989

1981 startade återigen oroligheter i Kosovo och studentrevolten, med tiotusentals
människor inblandade, spred sig snabbt över hela Kosovo och resulterade i undan-
tagstillstånd. Demonstranterna protesterade mot de dåliga sociala förhållandena som
rådde och man krävde återigen republikstatus de jure. Den jugoslaviska folkarmén
sattes in mot demonstranterna och flera personer dödades i sammanstötningarna
med polis och armé. Många albaner åtalades för politiska brott, lärare vid universite-
tet avskedades, studerandeantalet vid universitetet skars ner från 40.000 till 20.000
och inom Kosovos kommunistparti skedde en utrensning av icke önskvärda som re-
sulterade i att 1.800 partimedlemmar miste sitt medlemskap (Sturesjö, 1990, s. 20-
21).

Då man från officiellt håll slutligen uttalade sig om de etniska och politiska konflik-
terna i Kosovo förklarades händelserna vara ett verk av socialismens fiende, subver-
siv propaganda och indoktrinering. Många albaner dömdes, ofta på lösa grunder, till
långa fängelsestraff. Vanliga anklagelser var att man hade bildat organisationer med
syfte att bryta sönder det jugoslaviska statsskicket, spridit pamfletter, målat slagord
och/eller att ha planerat och deltagit i demonstrationer (Magnusson, 1993, s. 20).

Situationen i Kosovo förvärrades, den etniska polariseringen mellan de båda grup-
perna ökade liksom den serbiska och montenegrinska utflyttningen. Den serbiska
förklaringen till utflyttningen var en känsla av vanmakt över den ökade albaniseringen
och problem med kravet på tvåspråkighet. Det sades bl.a. att serberna trakassera-
des, kvinnor våldtogs och att nunnor överfölls. Dessa rykten har ej helt och hållet
kunnat styrkas, men underblåstes i serbisk media och uppfattades av serberna som
ett reellt hot (Sturesjö, 1990, s. 22). Man räknar med att 200.000 serber har lämnat
Kosovo sedan 1960-talet, varav 50.000 efter 1981. Serberna hävdar att de har tving-
ats flytta till följd av trakasserier och förföljelse, medan albanerna å sin sida hänvisar
till socioekonomiska faktorer som orsaken till den serbiska utflyttningen (Magnusson,
1993, s.17).

Efter 1981 fick den serbiska nationalismen ett allt starkare fotfäste och man såg med
nostalgi tillbaka på det mäktiga, medeltida serbiska riket och mellankrigstiden som
innebar status att vara serb. Man såg det som sin plikt att försvara serberna utanför
den egna delrepubliken. Till följd av oroligheterna i Kosovo och den som man tyckte
orättvisa behandlingen av serber ökade den fientliga inställningen till albanerna. Den
folkliga proteströrelsen bland serberna i bl.a. Kosovo bidrog till att politikern Slobodan
Milosevic lyckades ta makten i Serbien hösten 1987 och radikalt förändra den poli-
tiska inriktningen.

Milosevic uppmanade serberna att stanna kvar i Kosovo och betonade dess histo-
riska och kulturella betydelse för den serbiska identiteten. Hans politiska budskap
och sätt att uppträda fick direkt gensvar i Kosovo och Serbien. Detta blev upptakten
till en politisk mobilisering som saknade motsvarighet i Jugoslaviens politiska historia.
Den nya ledningen i Belgrad lyckades kanalisera det växande folkliga missnöjet
bland serber och montenegriner och organiserade under 1988 en rad massmöten
som underblåste den serbiska nationalismen. I februari 1989 sändes federala säker-
hetsstyrkor till Kosovo till följd av oroligheter, protester och strejker. Milosevic ville
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återge republiken Serbien kontroll över polis, lokalförsvar och domstolsväsende i Ko-
sovo. Albanerna å sin sida fruktade att det för deras del skulle innebära att man åter-
gick till mellankrigstidens styre då den albanska befolkningen i princip saknade natio-
nella rättigheter. I mars 1989 antog Serbien en ny författning som avsevärt minskade
självstyret i de autonoma provinserna Vojvodina och Kosovo (ibid.1993, s. 21-23).

2.1.5 1990- 1999

I januari 1990 skärptes läget ytterligare och följdes av våldsamma oroligheter som
resulterade i undantagstillstånd och flera dödsfall. Den 2 juni samlades 114 av de
124 albanska ledamöterna i Kosovos folkförsamling och röstade för att Kosovo skulle
bli en likvärdig och självständig stat i den jugoslaviska federationen. Detta var ett för-
sök från deras sida att förhindra antagandet av den nya serbiska konstitutionen som
syftade till att inskränka Kosovos politiska autonomi. Den serbiska regeringen sva-
rade med att ogiltigförklara valet, upplösa Kosovos parlament och regering samt ta
ifrån provinsen dess autonomi. I september ägde i hemlighet en ny omröstning rum
och den ”självständiga”  republiken Kosovo utropades. Man antog en ny författning
och en ny regering som kom att arbeta i exil med Bujar Bukoshi som premiärminister
(ibid. s. 24-25).

Med utgångspunkt i 1989 års författning tog serberna direkt kontroll över polisen i
Kosovo. Provinsen återfick namnet Kosovo-Metohija och den serbiska folksamlingen
vidtog en rad åtgärder som skulle förstärka serbernas ställning och begränsa alba-
nernas möjligheter till bl.a. utbildning, arbete, kultur och tillgång till jordegendom.
Många albanska ämbetsmän, lärare och andra som inte erkände den nya ordningen
blev som svar på sin bristande lojalitet avskedade. I september 1990 hade 15.000
albaner på olika nivåer avskedats, däribland 1.500 poliser (ibid. s. 25).

Unga intellektuella och Kosovos författarförbund drog upp riktlinjer för det albanska
motståndet och utvecklade därmed en för Kosovo helt ny politisk kultur. Den mest
kände talesmannen för denna rörelse – sedermera politiker -  blev författaren Ibrahim
Rugova, företrädare för Kosovos Demokratiska Allians (LDK). 1992 hölls ånyo val
över hela Kosovo, med vallokaler i privata hem, där Rugova med 99,5 % av rösterna
och som ende kandidat valdes till Kosovos inofficielle president. Man gjorde flera för-
sök att samla parlamentet, men stoppades av den serbiska polisen. Rugovas politik
har baserats på ickevåldsprincipen och målet med hans politik har varit att med fred-
liga medel bygga upp Kosovo och det som även har kallats ”det andra samhället” ,
föra upp Kosovofrågan på den internationella arenan samt avstå från deltagande i
Serbiens angelägenheter. De albanska politikerna vägrade därför att vara med i nå-
got som kunde tolkas som ett erkännande av Serbiens eller Jugoslaviens överhög-
het. Av detta skäl bojkottades senare både folkräkningar och val (Qvick, 1999, s.16-
17). Det albanska parallellsamhället i Kosovo har till stor del överlevt tack vare indivi-
duellt och kollektivt engagemang bland albanerna själva. Albaner i utlandet har frivil-
ligt avstått från 3 % av sina inkomster för att hjälpa sina landsmän. Avkastningen har
precis räckt för att upprätthålla en minimal social infrastruktur, framför allt sjukvården
har varit undermålig och inom undervisningsområdet har resurserna varit mycket
knappa (Kosovo: The Evidence, 1998, s. 30).
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Kritiken och motståndet mot Rugovas och LDK:s politik växte med åren. Då det un-
der flera års tid inte skedde något större genombrott för Rugovas politik på det inter-
nationella planet började många albaner att tröttna. Kosovos exilregering var en mot-
pol till LDK som inte var främmande för att bryta mot ickevåldsprincipen. Efter Kroa-
tien och Sloveniens självständighetsförklarande i juni 1991 och den socialistiska fe-
derationen Jugoslaviens upplösande 1992 ändrade LDK sina krav på republikstatus
inom Jugoslavien till full suveränitet. Albanerna hade fått löften från USA att Kosovo-
frågan skulle lösas i Dayton 1995 och man blev enormt besvikna då frågan inte togs
upp. Allt fler albaner började kräva aktivt motstånd i stället för diplomati. 1996-97 kom
den militanta organisationen Ushtria Clirimtare e Kosovës (UCK) in på arenan och
fick med tiden ett allt starkare stöd och betydelse (Malcolm, 1999 s. I-XVI).

Allvarliga kränkningar mot de mänskliga rättigheterna förekom i Kosovo under hela
1990-talet, vilka intensifierades under 1998. Sedan UCK attackerat serbiska poliser
hårdnade Milosevics politik. Flera massakrer ägde rum i jakten på medlemmar av
den militanta organisationen. Rapporter om serbiska massakrer på obeväpnade ci-
vila väckte upprörda känslor både i USA och Europa. Den 16 oktober 1998 skrev det
amerikanska sändebudet Holbrooke och president Milosevic under en överenskom-
melse som gick ut på att Milosevic skulle dra tillbaka en del av sina trupper från Ko-
sovo. Vidare skulle ett antal internationella, obeväpnade observatörer under ledning
av Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) tillåtas övervaka
läget i Kosovo. Överenskommelsen bröts av serberna och efter en period av oenig-
het och oförmåga att stabilisera läget samt ökat våld mellan serber och albaner
ökade trycket från omvärlden på Milosevic. Det av västvärlden avtalade mötet i Ram-
bouillet mellan Milosevic, Rugova och UCK:s representanter gick om intet och spän-
ningarna intensifierades ytterligare (ibid.). I början av 1999 påbörjade serberna en
medveten etnisk rensning enligt ”hästskoplanen”  som gick ut på att driva albanerna
ut ur Kosovo. Flera av de serbiska militära grupperna utgjordes av ökända paramili-
tära förband, bl.a. Arkans tigrar. Efter flera misslyckade påtryckningar och ultimatum
från USA och NATO påbörjades den 24 mars 1999 flyganfallen över Serbien, Monte-
negro, Vojvodina och Kosovo. Till följd av hot, förföljelser och massakrer skedde en
massflykt och tvångsutflyttning av albaner från Kosovo till framförallt Makedonien och
Albanien (ibid.).

Kosovo är nu ett internationellt protektorat och ett land i mer eller mindre kaos. Infra-
strukturen har allvarligt skadats och det är framför allt civila som har drabbats av den
förstörelse som kriget förde med sig. Många av de albaner som flydde har nu åter-
vänt och i stället är det serber och zigenare som allierade sig med serberna under
kriget som känner sig hotade. Kosovo brottas med allvarliga problem som bibehål-
landet av fred i området, uppbyggnad av landet, få ekonomiska tillgångar och framför
allt ett djupt hat mellan serber och albaner. Klyftan mellan de båda grupperna är idag
förmodligen större än någonsin och det kommer att ta mycket lång tid att överbrygga
de djupt rotade konflikterna dem emellan.

I följande kapitel beskrivs och förklaras teoretiska aspekter på de etniska motsätt-
ningar som historiskt har präglat Kosovo, och hur starkt laddade emotionella faktorer
har lett till ett visst agerande och en demonisk syn på dem som inte tillhör den egna
etniska gruppen.
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3 Etnicitet
Detta kapitel belyser etnicitet som begrepp och fenomen. Jag tar upp generella orsa-
ker till etniska motsättningar och konflikter samt psykologiska aspekter på etno-na-
tionalistisk mobilisering. Kapitlet belyser även språkets och kulturens betydelse för
den etniska identiteten samt etnocid.

Man talar ibland om etnisk identitet som ett slags grundtillstånd för alla människor
och vi påminns ständigt om hur svårt det är för etniska grupper att leva i fred och
samförstånd med varandra. Etnicitet är ett nyckelbegrepp för att kunna förstå en allt
mer komplicerad och konfliktfylld samtidsutveckling. Det är även en viktig orsak till
många av dagens internationella konflikter. Etniska motsättningar är ett fenomen
som förekommer i nästan alla multietniska samhällen. Under särskilda omständig-
heter kan dock motsättningarna övergå till direkt våld, vilket allvarligt kan hota den
nationella, politiska och sociala ordningen.

Endast en bråkdel av världens stater kan betraktas som homogena sett ifrån ett et-
niskt perspektiv. Av 132 oberoende stater 1971 var endast 12 etniskt homogena.
Trots att antalet suveräna stater ökade till 170 stycken 1989 och fortsätter att stiga så
är fördelningen densamma (Connor enl Vuckovic, 1997, s. 2). Under 1990-talet har
man kunnat se en ökning av etniska och nationalistiska strömningar runt om i värl-
den, vilket resulterat i att federala nationalstatsprojekt som t.ex. Sovjetunionen,
Tjeckoslovakien och Jugoslavien har lösts upp.

3.1 Etnicitet och etnisk grupp

Termen etnisk och etnicitet har sitt språkliga ursprung i grekiskans ethnikos av
ethnos som har grundbetydelsen folk. Etnicitet är ett paraplybegrepp som syftar på
förekomsten av ”etniska fenomen”  som identiteter, kategorier, grupper, kollektiv, rela-
tioner med mera. Innehållsmässigt syftar etnicitet på den speciella kvalitet som ut-
märker ett folks kollektiva uppfattning om sig självt som folk. Etnisk identitet kan defi-
nieras som kollektiv i den bemärkelsen att den av individen är en självupplevd, med-
veten, emotionellt laddad och kognitivt meningsfull identitet som i regel bekräf-
tas/tilldelas av andra (SOS,1999:6, s. 31).

Det finns ingen generell teori om etnicitet och etniska motsättningar. Den enda möj-
ligheten för att kunna förstå bakgrunden, orsakerna och konsekvenserna av etnicitet
och etnisk mobilisering är tvärvetenskapliga studier av fenomenen och de olika fakto-
rerna.

Begreppet har aktualiserats inom samhällsvetenskapen via framför allt tre ingångar:

� socialantropologiska studier av utomeuropeiska kulturer
� studier av invandringssamhällen – kontakter mellan en majoritetsbefolkning och

nyanlända invandrargrupper
� studier av nationer, nationalstater och nationalism samt motsättningar inom stater

mellan skilda etno-territoriella grupper (ibid. s. 31-32).
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I studiet av etnicitet förs två skilda uppfattningar fram om etnicitetens ursprung. Den
första, den primordiala uppfattningen, söker grunden till etnicitet i medvetandet. Den
ser faktorer som språk, religion, släktskap och ras som grund för politisk och social
mobilisering, d.v.s. den etniska solidaritetens styrka över andra kollektiva identiteter.
En essentiell aspekt inom den primordiala uppfattningen är språkets betydelse. Till-
ägnelsen av det första språket i tidig barndom lägger grunden till en unik emotionell
och kognitiv samhörighetskänsla med andra talare av språket. Den andra uppfatt-
ningen baseras på en konstruktionistisk syn där etnicitet betraktas som ett föränder-
ligt fenomen, något som skapas i situationer och för instrumentella syften. Etnicitet
uppfattas inom detta synsätt inte som en egenskap hos individer utan i relationer
(ibid. s. 33).

I samband med etnicitet brukar man även tala om etnisk grupp. Själva definitionen
etnisk grupp representerar ett antal olika varianter. Det kan handla om territoriellt ba-
serade gemenskaper (stam, klan, folk) som håller på att bilda en nation eller sking-
rade grupperingar som kanske bara har ett namn, en ursprungsmyt och några inslag
av gemensam kultur som förenande länk. Följande faktorer utgör viktiga kriterier i
definitionen av etniska grupper, även om inte alla behöver ingå:

� Gemensamt territorium
� Gemensam kultur
� Gemensam religion
� Gemensamt språk (ofta eget)
� Externt erkännande och igenkännande
� Föreställning om ett gemensamt ursprung (SOS 1999:6, s. 34).

Kriterierna för etnisk samhörighet kan skifta mellan ras, språk, religion, territorium
och i viss mån även släktskap, ofta utgörs den av en kombination av dessa faktorer.
En viktig aspekt på samhörigheten är just idén om gemensam härstamning. Etnicitet
präglas av ett kollektivt medvetande – en ”vi-känsla” - som ofta har sitt ursprung i de
primordiala källorna. Etniskt medvetande baseras vanligtvis på upplevelsen av ett
gemensamt historiskt öde, ett gemensamt ursprung och en gemensam framtid. I den
mån man upplever ett hot från omvärlden förstärks det etniska medvetandet och blir
en viktig resurs i kampen för materiell och kulturell överlevnad. Vid olika historiska
tidpunkter kan de etniska gränserna se annorlunda ut. Man kan säga att etnicitet är
en kollektiv identifikation som bestäms av historiska omständigheter – den är kon-
textuellt bestämd. Den bestäms även av situationen grupperna befinner sig i samt
deras relationer. Etnisk identitet tillgodoser djupt liggande emotionella, psykologiska
problem och behov. Ofta uttrycker den etniska mobiliseringen även en historiskt ac-
kumulerad aggressivitet (Hettne, 1992, s. 23, 27)

3.1.1 Etnicitet och modernisering

Under 1950- och 60-talen menade många forskare att ekonomisk utveckling, urbani-
sering, jordbrukskommersialisering och ökad läs- och skrivkunnighet skulle leda till
ökad integration av olika etniska grupper. Moderniseringsteorin förutspådde att större
ekonomisk och politisk interaktion mellan människor skulle bryta ner etnisk trång-
synthet och ersätta etniska lojaliteter med lojalitet mot nationella, internationella och
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globala samhällen. Dock har det visat sig att förhållandet mellan modernisering och
etniska grupper har varit tvetydigt, eftersom det kulturella och etniska medvetandet
snarare har ökat. Effekten har blivit den att man ännu tydligare understryker vilka
som tillhör och vilka som inte tillhör den egna gruppen (Vuckovic, 1997, s.11).

Anhängare av den primordiala synen på etnicitet menar att ett folks etniska identitet
har så djupa sociala, historiska och genetiska grundvalar att modernisering i sig ses
som ett hot mot den etniska solidariteten och kulturen, därav mobiliseringen. Detta
synsätt ser en dikotomi mellan tradition/modernitet och befolkningsgrupp/samhälle.
Man ser snabba förändringar som den grundläggande orsaken till sönderfall av rela-
tioner, traditionell identitet och skapandet av nya konstellationer. Anhängare av det
konstruktionistiska synsättet menar å sin sida att den etniska identiteten endast an-
vänds i syfte att uppnå särskilda materiella och politiska mål. Även om dessa båda
synsätt baseras på olika kriterier är de inte oförenliga, snarare tvärtom. Vuckovic
menar att det är i situationer där båda villkoren möts – en stark känsla av etnisk
gruppidentitet  i kombination med påtvingade sociala eller politiska nackdelar – som
en etnisk mobilisering är som mest trolig. Det är ett vanligt argument att då olika et-
niska grupper konkurrerar om samma knappa resurser eller positioner blir etnisk
identitet viktigare (ibid. s.12, 45).

3.1.2 Etnicitet i relation till nation och nationalism

Bland forskare inom nationsbyggande och nationalism har det funnits en uppfattning
att etnisk identitet skulle kunna ersättas av en gemensam nationell identitet och föra
olika grupper närmare varandra i takt med nationens utveckling. Staten är en juridisk
konstruktion som kan upplösas, medan både etnicitet och nation är ett psykologiskt –
kulturellt fenomen vars ”upphörande”  skulle kräva fysisk eller kulturell utplåning. En
nation kan i princip bestå av flera etniska grupper förutsatt att de upplever en ge-
menskap som i olika avseenden påminner om den etniska identiteten, dock av mer
politisk och mindre primordial karaktär. Enligt Hettne är etnicitet och nation likartade
fenomen i flera avseenden (Hettne, 1992, s. 59-60).

En nation är en kulturell grupp av en viss storlek. Den har på grundval av gemen-
samma historiska erfarenheter kommit fram till att den behöver en statsmakt/natio-
nalstat för att skydda sina intressen. Detta innebär att även om en stat har upphört i
formell juridisk mening eller aldrig existerat kan den överleva som idé hos befolk-
ningen (ex. Kurdistan). Gränsen mellan begreppen nation och etnicitet kan vara svår
att definiera – avgörande är den subjektiva upplevelsen hos gruppen ifråga. Om en
etnisk grupp av viss storlek har ambitionen att bilda en stat kan den, förutsatt att am-
bitionen är realistisk, snarare ses som en nation. Om den lyckas realisera sitt mål blir
resultatet en nationalstat i dess striktaste mening, d.v.s. etnicitet, nation och stat
sammanfaller inom ett och samma territorium (ibid. s. 60). En etnisk grupp är mer
avgränsad än nationen. Etniska grupper är vanligtvis  mindre och tydligare baserade
på gemensamt ursprung och historia än nationen. Medlemskap i gruppen kräver
dessutom vissa medfödda attribut. Nationer utgår mer från tid och plats och medlem-
skap är mer politiskt eller kulturellt definierat (Vuckovic, 1997, s. 47).
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Etnicitet och nationalism står i ett komplext förhållande till varandra, trots detta be-
handlas ofta etniska och nationella rörelser som i princip samma fenomen. Nationa-
lism är en form av politisk ideologi som hävdar att världen är och bör vara indelad i
nationer och att en nation är den enda legitima grunden för bildandet av en stat. Be-
greppet etno-nationalism uttrycker etnisk mobilisering – viljan att skapa en national-
stat. Man skiljer på två typer av etno-nationalism: pan-rörelser, som vill förena mindre
politiska enheter till en större enhet, och separatistiska rörelser, som vill avgränsa en
mindre enhet från en större. Ibland kan olika nationalister inom en och samma et-
niska grupp eftersträva båda dessa lösningar. En viktig aspekt är betonandet av en
speciell kulturell gruppidentitet (som etnisk grupp) som grund för agerande och poli-
tiska mål (ibid. s. 62).

En viktig faktor när det gäller att förstå innebörden av etnicitet och orsakerna till en
etnisk konflikt är karaktären hos den aktuella staten, eftersom etniska motsättningar
påverkas av andra samhällsprocesser, t.ex. politiska, sociala och ekonomiska.
Etniska motsättningar behöver inte nödvändigtvis resultera i våld och skall därför inte
enbart ses som ett våldsfenomen. Vanligtvis skiljer man på etniska motsättningar,
etnisk konflikt och etnisk anpassning. Den fredliga upplösningen av Tjeckoslovakien
är ett exempel på etnisk anpassning där separationen baserades på förhandlingar
och förlikning. Etniska motsättningar kan uppstå som ett resultat av flera interna kon-
flikter, varav följande är de som generellt resulterar i etnisk konflikt (våld):

� Ideologiska konflikter mellan staten och upproriska rörelser
� Konflikter om fördelning av makt och inflytande i ett samhälle
� Rasmotsättningar
� Identitetskonflikter där den dominerande faktorn är etnisk, religiös eller lingvistisk

(Vuckovic,1999, s. 28).

Enligt Oliver Woshinsky beror ett samhälles etno-politiska konflikter och deras inten-
sitet huvudsakligen på två faktorer: graden av kulturell homogenitet inom samhället
och graden av medborgarnas aktivitet (Woshinsky, 1995, s. 44). I uppdelade sam-
hällen är det vanligt att etnicitet är den faktor som bestämmer vem som skall eller
inte skall tilldelas makt och tillgång till resurser. Etniska motsättningar når därför lätt
ett stadium av polarisering och politisering. Denna eskalering beror på flera faktorer
och underbyggs vanligtvis av ett inhemskt etno-nationellt ledarskap, olämpligt poli-
tiskt styre eller etnisk extremism (Vuckovic, 1997, s. 5,13). Politiker har ofta utnyttjat
sådana situationer för att mobilisera olika folkgrupper för sin politik. I kampen för sina
mål låter man gamla oförätter bli centrala element i dagens politik. Det finns i detta
sammanhang en stor fara att etniska motsättningar kvarstår, om än i nya former, när
en grupp uppnår sitt mål med självständighet och andra etniska grupper utgör en del
av den nya statsbildningen. Det ligger mycket i uttrycket ”yesterday´s victims easily
become tomorrow´s oppressors”  (Esman enl Vuckovic, 1999, s. 3). Detta i sig utgör
ett omfattande potentiellt hot.
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3.1.3 Psykologiska aspekter på etnicitet

Etnicitet är ett tillstånd – att vara etnisk eller tillhöra en etnisk grupp. Det är mer neut-
ralt än etnocentrism som utmärks av fördomsfulla, skadliga attityder som favoriserar
en etnisk grupp och avvisar en annan. Etnocentrism kan relateras till nationalism och
även rasism, men fokuserar individens relation till den egna etniska gruppen eller
gentemot en annan, snarare än mot nationen eller en annan ras. Det etnocentriska
beteendets intensitet och attityder varierar från milt och fredligt till aggressivitet, stor-
hetsvansinne och våld. Etnocentrism i sig innebär att den egna gruppens språk,
tanke- och levnadsmönster är det enda rätta och att de egna normerna fungerar som
en måttstock för andras liv och beteende (Riggs enl Vuckovic, 1997, s. 47- 48).

Historiskt sett har folkgrupper tenderat att markera en form av avståndstagande från
andra grupper, eftersom de upplevs som avvikande. Samlevnad mellan olika grupper
kan således uppenbarligen medföra stora problem. Rune Johansson menar att upp-
fattningen av främlingskap som något förtingligat är ett centralt problem. ”Främlingen”
och det främmande behövs för konstruktion och rekonstruktion av den egna identi-
teten, vilket kan hindra integration. En form av kollektiv stereotypisering skapas ge-
nom attribution av vissa egenskaper, definierade i förhållande till de egenskaper som
antas känneteckna den egna gruppen. Denna känsla av främlingskap och uppfatt-
ningen ”vi”  och ”de”   blir särskilt stark om det dessutom skett en nationaliseringspro-
cess inom statens ram. Den dominerande gruppen tenderar då att etnocentriskt upp-
höja sina egna tänkta egenskaper till norm, vilket framkallar motreaktioner från mino-
riteternas sida. Resultatet blir en ond cirkel där grupperna ömsesidigt förstärker sitt
avståndstagande från varandra (Johansson, 1999, s. 102).

Etniska grupper knyter i krissituationer ofta an till historiska myter som stärker den
etniska gruppens självkänsla. Dessa myter beskriver vanligtvis hur detta folk en gång
utkämpade stora strider och uppnådde en gyllene period med stort välstånd. Den
historiska utvecklingen har tagit detta ifrån dem, men myten lovar att detta gyllene
rike skall återupprättas. Människors självkänsla regleras av s.k. kulturella förstärk-
ningsmekanismer - känslomässigt laddade symboler som flaggan, språket, national-
sången m.m. Dessa symboler, personkult, viktiga historiska händelser och nationa-
listiska drömmar om ett större territoriellt område för den egna gruppen blir i sådana
situationer viktiga faktorer för den etniska identiteten (TFF, 1992, s. 36-37). Vad som
bör framhållas är det nära sammanhanget mellan den egna identiteten och själva
konflikten, liksom konfliktdynamikens betydelse för var gränsen till sist dras mellan en
viss etnisk grupp och ”de andra” .

I fallet Jugoslavien har historien och historiska myter varit mycket levande. Nationa-
listiska storhetsprojekt, avsedda att höja den egna gruppens stolthet och självkänsla,
har florerat bland alla grupper - s.k. omnipotenta projekt. Det har funnits drömmar om
ett Stor-Serbien, ett Stor-Kroatien och ett Stor-Albanien, vilka samtliga är uttryck för
att återupprätta den egna gruppens prestige och stolthet. Varje grupp vill genom
detta förstärka sin självkänsla som de upplever vara tillplattad. Man anser att det
egna folket har varit offer för övergrepp genom historien, vilket borde kompenseras
eller måste hämnas. Varje folkgrupp i Jugoslavien har sitt eget utvalda trauma, vilket
innebär att:
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medlemmarna i varje ny generation delar en delvis medveten,
delvis omedveten önskan att återgälda det som deras förfäder
utsatts för och därigenom befria sig själva från den förnedring
som är en del av deras egen identitet (TFF, 1992, s. 33).

Den känsla av utsatthet och exploatering som lever kvar hos olika grupper är en me-
kanism som kallas offerpositionens egoism. Den innebär oförmåga hos en etnisk
grupp att känna empati för andra gruppers lidande och har sitt ursprung i den etniska
gruppens egna historiska trauman. När man inte sörjt sig igenom sina trauman finns
kravet på hämnd alltid närvarande, latent eller manifest. Offren skapar offer i en tra-
gisk upprepning. Offentliga uttalanden kan bidra till att hetsa upp och skrämma män-
niskor, samt stimulera en fortsatt offerposition och utmana andra etniska gruppers
behov av identitet och säkerhet. Som ett exempel på hotfullt, offentligt uttalande kan
nämnas politikern Slobodan Milosevics ord: ” där det bor en serb är Serbien”  (ibid. s.
32-33). Ett uttalande som självklart provocerar i ett multietniskt land, där inte minst
serberna har varit utspridda över flera republiker.

Den etniska identiteten kan beskrivas som en kollektiv upplevelse av den personliga
identiteten. När en grupp människor, som känner sig etniskt identiska, utsätts för
maktutövande eller ifrågasättande som hotar deras identitets existensberättigande
reagerar den genom att avgränsa sig och bygga upp skyddsmurar. Angrepp mot en-
skilda individer i gruppen uppfattas som angrepp mot hela kollektivet. De symboliska
skyddsmekanismerna utlöses oavsett om det är en etnisk grupp som försvarar sig
från underläge eller en grupp som försvarar sitt överläge (Prack, 1995, s. 29).

Att återupprätta ett folks stolthet blir ett centralt projekt för politikerna i en krisperiod.
Förhöjandet av den egna gruppens värde förstärker enigheten inom den egna grup-
pen, men åstadkommes ofta via en aktivering av fördomar mot en annan grupp. Fi-
endebilden rättfärdigas och allt förnuft och medmänsklighet sopas undan av den reg-
ressiva kraften i denna process. Man projicerar negativa egenskaper på den antago-
nistiska gruppen och dessa får sedan karaktärisera ”de andra” . När fientligheten
övergår från ordkrig till verkligt krig fyller fiendebilden en avhumaniserande funktion
och eliminerar all empati gentemot ”de andra”  (ibid. s. 36-37). Detta förklarar många
av de grymheter och oförsonligheter som krig baserade på etniska motsättningar har
uppvisat. Människor som starkt identifierar sig med sin etniska grupp och dess över-
lägsenhet gentemot andra uppfattar sig i konfliktsituationer inte längre som individer.
Deras identitet baseras helt på dikotomin ”vi”  och ”de” , vilket gör att man psykologiskt
och moraliskt kan frångå det personliga ansvaret för sina handlingar. Individen
”smälter”  in i den kollektiva enheten och ” is never the executor of his [sic] own will but
the ’personification’ of the general, tribal will”  (Knezevic enl Williams, 1995, s. 277).

Etniska grupper har ett starkt behov av att försvara sina gränser, vilket innefattar så-
väl fysiskt intrång som psykologiskt. Då olika folkgrupper under lång tid lever sida vid
sida under förtryck av olika främmande statsmakter skapas behovet av att upprätt-
hålla och förstärka den egna identiteten. Man drar skarpa gränser mot grannfolken
och betonar identitetsskiljande faktorer. Det finns en koppling mellan nationalism,
narcissim och intolerans. Roten till intolerans ligger i vår tendens att övervärdera våra
egna identiteter och stereotypisering. Sigmund Freud talar om the narcissism of
small differences – för mönstret av rivalitet och konflikter mellan olika grupper. De
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små skillnadernas narcissism och intolerans kan sluta i fullständigt moraliskt förfall. I
de flesta former av intolerans ignoreras helt och hållet de individuella dragen hos de
människor man föraktar. Det betydelsefulla är skapandet av en grundläggande mot-
satsställning mellan ”oss”  och ”de” . Individualism komplicerar bilden och gör det svå-
rare att bibehålla fördomarna eftersom empati på individnivå ofta undergräver den
primära motsättningen. De små skillnadernas narcissism kan därför fungera som ett
sätt att inlemma sig i en kollektiv fantasi som gör det möjligt för rädda eller oroliga
individer att slippa tänka själva, eller tänka på sig själva som individer (Freud enl Ig-
natieff, 1999, s. 60-63).

3.2 Språk och identitet

1800-talets nationalromantik och nationalistiska strömningar skapade föreställningar
om att nation, folk och språk sammanföll. Språket som identitetsmarkör blev därmed
inte bara det viktigaste utan även det avgörande kriteriet för identifikation. Dessa fö-
reställningar är nu så etablerade att man kan säga att det finns ett genetiskt sam-
band mellan språk och identitet (Gyllin & Svanberg, 2000, s. 13). Inom den primordi-
ala synen på etnicitet utgör språket en viktig del av det kollektiva medvetande som
kan ligga till grund för etnisk mobilisering och polarisering. Språket utgör en viktig
kulturell förstärkningsmekanism både i den talade och skrivna formen. Det finns en
reciprocitet mellan etnisk identitet och språk, i den meningen att språket influerar
formandet av etnisk identitet och etnisk identitet i sin tur influerar språkanvändandet
och språkattityder. Med språk menas:

� Verbala uttryck, vilka kan förmedlas muntligt eller skriftligt
� ”Kroppsspråk” , t.ex. gester och miner
� Expressiva möjligheter som t.ex. klädsel, flaggor etc.
� Andra uttryck såsom olika konstarter - dans, musik, konst etc. (Prack, 1995, s.

46).

Språket utgör den viktigaste förutsättningen för att vara människa – självreflektion,
etik, moral och kulturarv möjliggörs av språket. Det utgör en fundamental del av en
människas identitet. Språket fungerar som ett kommunikationsmedel med omgiv-
ningen och förmedlar och formulerar tankar, åsikter och upplevelser. Det visar med
andra ord vem man är. Modersmålet bär man med sig som ett kulturarv hela livet och
det är djupt sammanväxt med personligheten. Genom språket får vi kulturarvet från
gångna generationer, vi för det vidare till kommande generationer och vi organiserar
vårt liv utifrån det (Skutnabb-Kangas, 1986, s.13).

Många rättigheter är knutna till modersmålet, t.ex. rätten till identitet. Modersmålet
utgör nyckeln till vårt jag. För de flesta etniska grupper utgör språket ett av de vikti-
gaste kulturella kärnämnena utan vilket hela kulturen går förlorad. Ett språk är inte
bara form och symboler utan bärare av ett innehåll - summan av en materiell, kultu-
rell och andlig odling. Varje språk är som ett slutet kommunikationssystem, vars ele-
ment (ord, uttryck etc.) inte kan överföras till ett annat språk utan betydelse- och as-
sociationsglidningar. Varje språk innebär således öppningen till en specifik värld, el-
ler som det arabiska ordspråket säger; ” varje språk betyder en människa”  – d.v.s. en
särskild identitet (Bergh & Teleman, 1990, s. 59).
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Etnicitet som begrepp är mångfacetterat och har stor genomslagskraft i det sociala
samspelet. Då språket används som ett kriterium för etnisk eller nationell tillhörighet
får språket en social betydelse. Särskilt tydligt blir detta i krissituationer, då det kan
komma att överskugga nästan alla andra kategorier och sociala identiteter. Socio-
logerna Lange och Westin menar att detta beror på att den etniska identiteten är så
sammanvävd med språket. De menar att språket kan fungera som etnisk markör på
två sätt, det identifierar och det särskiljer, vilket i praktiken innebär att det har en in-
neslutande och uteslutande funktion. Vidare hävdar de att modersmålet har en ex-
istentiell betydelse för varje enskild individ, vilket de uttrycker på följande sätt: ” det
första språket är med ett ord mitt språk. I det språket, och endast i det, lever jag. Det
uttrycker mitt vara-i-världen”  (Lange & Westin enl Wellros, 1998 s.154).

Benjamin Lee Whorf hävdade att vår upplevelse av världen, som ju är beroende av
våra sinnesorgan, formas av språkets kategorier, d.v.s. olika språk = olika världar.
Han menade att tänkandet följer ett nätverk av spår utlagda i det givna språket som
koncentrerar sig på vissa facetter av verkligheten och intelligensen. Andra facetter
och aspekter omhuldade av andra språk avfärdas därmed och individen, omedveten
om detta arrangemang, är fången inom dess okränkbara gränser (Whorf enl Ger-
holm, 1982, s. 25).

Språket kan fungera både som en bro mellan folk och som en barriär. I värdeneutrala
sammanhang har språket vanligtvis inte så stor betydelse. Däremot kan språket, i
negativt laddade situationer där det redan finns fördomar eller rivalitet mellan två
grupper, få oerhört stark betydelse. Klyftan mellan ”vi”  och ”de”  ökar, olikheterna får
tydliga etniska förtecken och det sociala samspelet försvåras. Språket kan således
bli ett strategiskt politiskt vapen i etnocentrismens kölvatten.

3.3 Kultur och identitet

Kulturell identitet används ibland synonymt med etnisk identitet beroende på vilket
kulturbegrepp man använder. Kultur spänner över många variabler och som jag
nämnde i kapitel 1.3 brukar man skilja på den snäva och den breda definitionen av
begreppet. Den snävare betydelsen har stått för andlig odling och förfining, d.v.s.
teater, musik och konst. Det kulturbegrepp som senare växte fram knöt an till ett an-
tropologiskt/ etnologiskt synsätt där kultur är lika med livsform. I detta avsnitt gör jag
ingen direkt åtskillnad mellan dessa båda definitioner.

Oliver Woshinsky menar att det ur ett politisk perspektiv finns fyra slags kulturer.
Dessa urskiljs beroende på graden av homogenitet/heterogenitet och medborgarnas
deltagande/icke deltagande i det politiska livet:

� Homogena-aktiva
� Heterogena-aktiva
� Homogena-passiva
� Heterogena-passiva
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Den heterogena-aktiva kulturen, dit post-kommunistiska Jugoslavien hör, präglas av
en hög nivå av meningsskiljaktigheter som leder till politisk instabilitet (våld) och
grupper av medborgare som för sina specifika syften och mål aktiverar sig politiskt.
Dessa kulturer utmärks av starka motsättningar mellan de olika grupperna vad gäller
normer, religion, syn på familj, frihet, rättvisa o.s.v. Dessa motsättningar kring livets
centrala värderingar producerar ett fragmenterat samhälle präglat av stark misstänk-
samhet och oförsonlighet mellan de olika grupperna (Woshinsky, 1995, s. 54-55).

Kultur omfattar gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och samman-
hållande tankemönster. Kulturen skapar mening och sammanhang i vår tillvaro. Den
fungerar som ett slags tolkningsram vilken vi använder för att förstå, förklara och
hantera oss själva, andra och vår omgivning. Kultur reflekterar och förmedlar vår
världsbild, våra normer och värderingar. Den är inbyggd i vår materiella och imma-
teriella omgivning och kommer till uttryck genom våra handlingar. Kultur i sig är inte
ett avgränsat område av vissa aspekter utan en dimension av allt socialt liv, vilket
innefattar allt från vardagliga sysslor till högtidliga riter. Kulturen ger människan förut-
sättningarna för att känna sig delaktig i en större meningsfull helhet (Prack, 1995,
s.19).

Förutom att fylla en meningsdimension i det sociala livet utgör kultur en kommuni-
kativ aspekt av socialt liv i dess expressiva form genom t.ex. dans, teater, litteratur,
konst och musik. Viktiga premisser för att en kultur skall utvecklas och överleva är
varaktighet och utbredning. Kulturen skapas, uttrycks och förmedlas genom männi-
skors relationer och utgör en viktig del av ett folks kollektiva medvetande och iden-
titet. Det kollektiva medvetandet blir gemensamt genom att man kommunicerar, delar
ett språk och förstår de koder och budskap som uttrycks verbalt, litterärt, musikaliskt
etc. (ibid. passim).

Kulturen uppfyller två huvudsakliga uppgifter för människan. För det första att bringa
ordning i verkligheten, strukturera och organisera upplevelser och erfarenheter. För
det andra ger den kulturella helheten människan möjlighet att förstå, förklara och
finna mening i verkligheten samt utvecklas utifrån de värden hon tillskriver betydelse.
Människans förmåga till kreativitet har lett till att den estetiska kulturen utvecklats –
en kultur som skapar mening i det som inte enbart har med överlevnad att göra. Den
skapar med andra ord expressiva handlingar och inte enbart instrumentella hand-
lingar (ibid. s. 23-24).

Instrumentella handlingar innefattar människors försörjning, deras sätt att organisera
sig för den och praktisk anpassning till omvärlden. Expressiva handlingar har som
mål att uttrycka känslor och idéer och göra dem tillgängliga. De kan påverka sam-
hällets instrumentella organisation genom att befästa eller ifrågasätta dess grundva-
lar. Expressiva specialister som konstnärer, författare, målare, musiker etc. och de
produkter de producerar är exempel på renodlade, specialiserade former av expres-
siv handling (Hannerz, 1982, s. 93-94).

Kultur har med makt att göra. ”Finkultur”  har använts för att befästa, förhärliga det
bestående och ge det upphöjelse. Forskare, konstnärer författare m.fl., som expres-
siva specialister, har kunnat ställa farliga frågor, formulera alternativ och utopier. Ett
gemensamt medvetandet och ett eget symbolspråk kan således göra kulturen om-
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störtande och fungera som ett vapen för undertryckta gruppers kamp mot överheten.
Kulturen är något mitt inne i samhället som tillsammans med andra sociala och poli-
tiska faktorer påverkar företeelser som resursfördelningar och maktförhållanden.

3.3.1 Etnocid

Begreppet folkmord (genocide) myntades 1944, medan begreppet etnisk rensning
(ethnic cleansing) blev ett uttryck så sent som 1991 för att beskriva de handlingar
som genomfördes mot kroaterna i norra Serbien. Båda begreppen kan sägas vara
variationer på samma tema. De bygger på en renhetsprincip och en idévärld genom
vars glasögon man ser omvärlden som kulturellt och etniskt homogen. Det finns
många olika metoder för en förtryckande makt att underkuva ett folk, eliminera deras
kulturidentitet och tvångsassimilera dem. En besläktad metod till tidigare nämnda
begrepp är det som man har kallat etnocid, d.v.s. kulturellt folkmord – utplånandet av
ett folks kultur, språk, traditioner, historia, sånger, litteratur (bibliocid) etc. (Svanberg
& Tydén,1999, s. 56, 62).

Man talar ibland om den nya rasismen, den som baseras på kulturella skillnader sna-
rare än biologiska rasskillnader. Anhängare av den nya rasismen betonar att den ena
är vår kultur och den andra är deras. Utifrån existensen av kulturella skillnader fram-
håller den nya rasismen vars och ens rätt och plikt att identifiera, försvara och ut-
veckla sin egenart. Kulturskillnaderna betonas så starkt att det till slut står helt klart
”att dessa olika kulturer inte kan leva tillsammans”  (Forsman, 1995, s.171).

Den nya rasismen fokuserar olikhet och åberopar ofta kulturell apartheid och repatri-
ering. Biologiska eller kulturella tecken används som markörer för skillnader – både
verkliga och inbillade, mellan grupper och individer. Den symboliska markeringen av
olikheter blir ett faktum som förhindrar ”de”  från att vara likvärdiga ”oss” . Problem
som i realiteten är förbundna med social ojämlikhet ” kulturaliseras” , d.v.s. förstås i
snäva etniska och kulturella termer (Ålund, 1997, s. 11,12). Rasism appellerar till po-
pulistiska missnöjesyttringar som förbinder främmande kulturer och kulturella skillna-
der med moraliskt sönderfall och samhällelig destabilisering (ibid. 1999, s. 49). Detta
leder i sin tur till en etnisk hierarki där man på olika sätt och i olika grad värderar kul-
turer. I ett intolerant samhälle kan detta ta sig uttryck som segregation, assimilation
eller elimination av en lågt värderad kultur. Genom att kulturella skillnader renodlas
och polariseras kan den politiska argumentationen och aktioner gentemot en viss
etnisk grupp underblåsas.

Det kulturella folkmordet kan under en långvarig period visa sig ha samma genom-
slagskraft som konkreta våldshandlingar och kanske till och med större, eftersom det
berör den själsliga identiteten och psykologiska faktorer. Genom historien har vi sett
flera exempel på hur en styrande elit i olika grad har använt sig av kultur och språk
som vapen i politiska syften. I Nazityskland brändes judisk litteratur på bokbål, under
kulturrevolutionen i Kina förstörde kineserna besinningslöst det tibetanska kulturar-
vet, i Sverige var det under lång tid inte tillåtet att tala samiska och Tornedalsfinska i
skolan, o.s.v. Listan kan göras ännu mycket längre, men visar att fenomenet inte är
nytt och att det förekommit över hela världen i olika former och av olika ideologiska
skäl.
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4 Etno-nationalism i Kosovo
Detta kapitel belyser några av orsakerna till etno-nationalismens framväxt bland al-
baner och serber i Kosovo. Kapitlet knyter samman några av de historiska och so-
ciopolitiska faktorer som nämndes i kapitel 2 med teoriavsnittet om etnicitet och psy-
kologiska aspekter.

Jugoslavien har ständigt slitits mellan nationell homogenisering och nationell diffe-
rentiering och mellan assimilation och pluralism. Sambandet mellan att integrera de
olika kulturella identiteterna och uppnå politisk monism9 utgör grunden för att förstå
varför latenta nationalistiska ideologier snabbt utvecklades i området (Banac enl Wil-
liams, 1995, s. 280). Området har i århundraden präglats av oroligheter vilket lett till
att det har funnits få perioder av längre fred med möjlighet till återhämtning, stabilitet
och objektiv distans till det förflutna. Nedärvda och återförstärkta kulturella normer
har ställt nation mot nation filosofiskt, politiskt, ekonomiskt, språkligt och religiöst.
Detta har i sin tur banat väg för chauvinistisk manipulation, nationalistisk lagvräng-
ning, paranoid fruktan och en demonisk syn på ”de andra”  (Job, 1993, s. 64).

Jugoslavien har befunnit sig i ett mer eller mindre stabilt och konstruerat balansläge
mellan en dominerande etnisk grupp och allierade minoriteter. Den nationsbyggande
kärnan har i detta fall varit serber. Tito, kommunistpartiet och fyrtio år av autokra-
tiskt10 styre höll landet samman och dämpade de etniska schismerna. Titos formula
för nationell enighet och broderskap överlevde dock inte hans död. Övergången till
demokrati och flerpartisystem försvårades av en svag central makt och disintegre-
rade politiska och administrativa institutioner. Detta tillsammans med den misslyck-
ade, socialistiska självstyrelsemodellen bidrog till att generera etnisk polarisering
mellan de olika grupperna. Det kommunistiska enpartisystemet ersattes av ett multi-
etno-nationalistiskt partisystem, vilket utnyttjades av populistiska, högerextremistiska
och etno-nationalistiska ledare.

Statsdelning och imperieupplösning efter partidiktaturernas fall har i Östeuropa och
Balkan ägt rum i nationalismens namn. De nationalistiska rörelserna har, mer enty-
digt än i väst, varit etnisk-kulturella rörelser. Statsgemenskapen och de politiska in-
stitutionerna har spelat en underordnad roll för nationalitetsuppfattningen. Då parti-
diktaturen och den byråkratiskmilitära maktapparaten kapitulerade fanns det inga
sammanbindande institutioner eller någon politiskt integrerad gemenskap som kunde
fylla maktapparatens roll. Stabila, traditionella samhällen ger inget fotfäste för natio-
nalistiska rörelser, ofta är nationalism ett svar på en hotfull samhällsutvecklingspro-
cess. Nationellt medvetande blir nationalism när det egna samhället upplevs som
beroende, osjälvständigt, hotat, underutvecklat och degraderat (Österud, 1997, s.
69).

Jugoslaviens mångfald av språkliga och religiösa grupper har inte utgjort en nationell
gemenskap i politisk eller samhällsmässig mening med samling kring statligt territo-
rium, medborgarskap och offentligt liv. När maktens institutioner föll samman knöts

                                                          
9 Åskådning som vill förklara verkligheten utifrån en enda grundprincip (Bonniers Compact lexikon, 1999, s.
724 se monism)
10 Autarki =envälde, diktatur (ibid. s. 62 se autarki)



6

därför den politiska identiteten tydligare till etniska och religiösa gruppkännetecken.
Enligt Österud slog resterna av det civila samhället som hade överlevt partidiktaturen
tillbaka och underminerade själva statsbildningens legitimitet. Han menar att det inte
var nationalism i allmänhet som satte f.d. kommuniststater som Jugoslavien i brand,
utan en bestämd variant av kommunism baserad på etnisk-religiösa grunder (ibid. s.
51).

Enligt Magnusson beror oron i Kosovo inte ursprungligen på minoritetsförtryck utan
på otillfredsställda nationella aspirationer. En stor del av problematiken består i att
nära hälften av Balkans albaner lever utanför den albanska stat som bildades 1913.
De utgör dessutom en klar majoritet i områden som direkt gränsar till Albanien och
som under andra världskriget var förenade i en gemensam statsbildning. I den situa-
tionen är det naturligt att det uppkommer starka nationella strömningar (Magnusson,
1993, s. 5).

Albanerna är förmodligen den etniska grupp som har haft svårast att identifiera sig
med federationen Jugoslavien språkligt, kulturellt och religiöst. Deras känsla av att
vara ”andra klassens”  medborgare utan fullständiga nationella och demokratiska rät-
tigheter resulterade i albansk nationell revolt och ökade krav på autonomi. Enligt
Magnusson är den nationalism som väcktes bland studerande och yngre arbetare
bl.a. en följd av den statliga sekulariseringspolitiken. Skolan uppfostrade barnen att
se ned på islam och uppmuntrade tillägnandet av en socialistisk ideologi och främ-
jandet av en albansk kulturell medvetenhet. Den förda politiken slog tillbaka på det
viset att albaniseringsprocessen skapade en ny intellektuell elit som kunde artikulera
de sociala problemen, vilket även ledde till ökade irredentiska11 idéer bland de al-
banska ungdomarna. Hävdandet av albansk identitet som ett sätt att övervinna soci-
ala problem har legat nära till hands eftersom det finns en tradition av folklig animo-
sitet mellan albaner och slaver. En av omgivningen förbisedd och föraktad minoritet
försökte på olika sätt skapa en positiv kulturell identitet, t.ex. genom betonandet av
traditionell klädsel, språk och andra etniska markörer. Framväxten av albansk natio-
nalism i Kosovo kan dessutom ses som en reaktion mot situationen under Rankovic-
tiden, då alla yttringar av albansk självmedvetenhet brutalt undertrycktes. Magnusson
menar att det kulturella och politiska uppvaknandet bland albaner i Kosovo hela tiden
har utspelats mot denna bakgrund och således har ett starkt revanschistiskt drag
(Magnusson, 1981, s. 180-181). Under 1980-talet genomfördes en rad demonstratio-
ner och strejker i kampen för självständighet, vilka samtliga slogs ner. Ett av många
argument var att: ” If the Croats and Slovenes, who are Slavs, cannot live under the
same roof with Serbia, the Albanians, who are not Slavs, have even less reason to
do so”  (Prifti, 1999, s.199). Samtidigt var det oundvikligt att albanernas nationella
frihetssträvande skulle kollidera med serbiska intressen.

Kosovo var den svagaste länken i den jugoslaviska statbildningen, ett underutvecklat
område med drygt 50 % arbetslöshet och stora ekonomiska och sociala skillnader
(Sturesjö, 1992, s.16). Moderniseringsprocessen ledde till snabba förändringar inom
den sociala strukturen, samtidigt som en stor andel av befolkningen marginaliserades
och inte riktigt kunde finna sin plats i det omdanade samhället. Med de sociala och
ekonomiska problemen, ojämn resurs- och maktfördelning förvärrades de interet-

                                                          
11 irredentism= strävan att införa irredenta (i allm.) område med en befolkning som är i minoritet i det land det
tillhör, men är majoritetsfolk i ett annat land, vilket strävar efter att införliva området med sig (Bonniers svenska
ordbok 1991, s. 239 se irredenta)
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niska relationerna. Trots moderniseringsprocessen och den socialistiska revolutionen
levde mycket av den gamla bondekulturens mentalitet och värderingar kvar på såväl
landsbygden som i städerna. Landets ingrodda provinsialism och starkt präglade
folkloristiska kultur förstärkte ” the tyranny of local cultural establishments and the
idolatry of the national self”  (Job,1993, s. 66).

Sydslavernas starka orala tradition präglas av sånger och berättelser om den egna
gruppens ädelhet, historiska fienden, egna hjältar och folkets offer för ära och frihet.
Denna tradition är fast förankrad i folks medvetande - skriftligt och muntligt förs den
vidare från generation till generation. Den serbiska nationalistiska andan har fått
näring inom populärkulturen och bevarat ” the myth of Serbs as innately the most
magnanimous of people, straight-forward and hospitable, naive and brave, and per-
petually the victims of Albanians, Croats and many others”  (ibid. s. 62).

Den pulserande folklitteraturen har ofta använts i historieundervisning utan att sepa-
rera den poetiska friheten från verkliga händelser. Den här kulturella inställningen
och dess propagerande är enligt Job fertil mark för bigotteri. Områdets orala tradition
och folkmyter har haft starka effekter på samhället och dess medborgare. Job menar
att:

The dominant objective of scholarship, education, literature, and
journalism is not truth but how best to support and advance nationalist
myths. That culture cannot tolerate any admission that its own people,
or any part of it, committed crimes. It is an ’intellectual’ life where ethnic
identity takes precedence over sholarly integrity (ibid. s. 63).

Bland allmänheten i Serbien spreds en känsla av att serberna i gemen var hotade
och att deras legitima rättigheter inte tillgodosågs av det rådande federala systemet i
Jugoslavien. I Kosovo bidrog ökad albansk nationalism och irredentism till ytterligare
serbisk osäkerhet. Man blev i allt större utsträckning upptagen av den egna historien
och den serbiska identiteten (Magnusson, 1993, s. 21). Den serbiska nationalismen
ändrade under 1980-talet karaktär, från att ha varit nostalgisk och tillbakablickande
mot de perioder i historien då det verkligen betydde något att vara serb började man i
stället klaga över hur serberna hade behandlats i efterkrigstidens Jugoslavien. De
menade att Serbien hade styckats och stympats av Tito och att Kosovos och Vojvo-
dinas olika grad av självständighet hade skett på Serbiens bekostnad. Den serbiska
nationalismen blev allt mer aggressiv, vilket Slobodan Milosevic skickligt utnyttjade
för att stärka sin egen maktposition. Milosevic underblåste den rädsla och det miss-
nöje som serberna i Kosovo kände under 1980-talet till följd av albaniseringsproces-
sen. Detta förstärktes ytterligare av de intellektuella och regimtrogna medier som
med vinklade nyheter och propaganda uppmanade det serbiska folket att återupp-
rätta dess storslagna rike och strida för Kosovo - den serbiska kulturens vagga (Stu-
resjö, 1992, s. 21-22).
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5 Språk och kultur - vapen i en etno-politisk
konflikt
Detta kapitel beskriver hur de konstitutionella förändringarna som genomfördes 1989
påverkade albanerna vad gäller undervisningssystemet och albanskt kulturliv. Kapit-
let tar även upp den utbredda förstörelsen av bibliotek som förekom före och under
kriget 1998-1999 samt vissa återuppbyggnadsaspekter.12

Det jugoslaviska kommunistpartiets primära mål under Titos tid var att lösa de gamla
nationella motsättningarna, homogenisera landet och bygga en social välfärdsstat.
Partiet initierade i början av 1960-talet en kampanj för en jugoslavisk kultur, som
skulle vara gemensam för hela Jugoslaviens befolkning. Dock uppfattade samtliga
icke-serbiska folk detta som ett försök att serbifiera landets befolkning och kampan-
jen fick läggas ner. Den Federativa Republiken Jugoslaviens sex delstater förblev po-
litiska, historiska och kulturella enheter. Språkmässigt hade fyra av republikerna offi-
ciellt samma språk. Språket kallades officiellt serbokroatiska, ibland kroatoserbiska,
eller ” jugoslaviska” . Ett gemensamt språk behövdes för att fullgöra två funktioner,
dels vara ett kommunikationsinstrument, dels utgöra ett kriterium på nationell tillhö-
righet (Nyström, 1993, s. 37-38).

Albanska talas av cirka 4 miljoner människor i Albanien och av cirka 2-3 miljoner i
forna Jugoslavien. Språket är avlägset släkt med nästan alla övriga europeiska språk
och tillhör en egen förgrening av den indoeuropeiska språkfamiljen. Albanerna kan i
språkligt och sociokulturellt avseende delas in i två större grupper: geger och tosker.
De flesta albaner i Jugoslavien tillhör den gegiska folkgruppen. Kosovo, södra delen
av Makedonien samt en liten del av Montenegro utgör centret för den albanska be-
folkningen i f.d. Jugoslavien. Efter serbokroatiska är albanska det näst största språ-
ket i landet. Språket har under historiens gång, med några undantag, varit ett för-
tryckt språk med låg status. Beroende på ockupation har språkets värde och möjlig-
heten att t.ex. få undervisning på albanska varit mycket olika (Elsie, 1995, s. 3-4, 6).

Milosevics främsta politiska mål efter maktövertagandet var att återställa den ser-
biska kontrollen över Kosovo. De konstitutionella förändringar som gjordes begrän-
sade drastiskt den politiska autonomi som hade funnits tidigare. 1970-talets albanise-
ringsprocess fick ett abrupt slut och ersattes av serbiskt militant styre. I början av
1990 påbörjades en denationaliseringspolitik gentemot albanerna och kulturell assi-
milering. Inom kultur- och informationsområdet förekom en medveten ”strypning”  av
det albanska språket och det som förknippades med albansk kultur. Med denna
”strypning”  försökte regimen eliminera alla spår av annorlunda religiös uppfattning,
språk och etnisk identitet. Högt uppsatta partimedlemmar inom The Yugoslav Com-
munist League of Kosova krävde att:
”schools, universities, radio and television as well as the societies of art and culture
must be thoroughly purged of all elements which had been infected by Albanian na-
tionalism”  (Pipa & Repishti, 1984, s. 261).

                                                          
12 För den som vill läsa mer utförligt om förstörelsen och återuppbyggnaden av bibliotek i Kosovo har det i
tryckt form, efter det att uppsatsen blev klar, kommit ut en fullständig rapport av Carsten Fredriksen och Frode
Bakken, IFLA/FAIFE Report No. 1, 2000 Libraries in Kosova / Kosovo.
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5.1 Undervisning på albanska

Brist på undervisning på det egna språket har strategiskt använts som vapen för att
uppnå vissa politiska syften och assimilera en annan etnisk grupp. Från 1918 dikte-
rades utbildningsvillkoren för albaner direkt från Belgrad. Till en början försökte myn-
digheterna att assimilera albanska skolbarn genom att endast tillåta serbisk skolun-
dervisning med pro-serbiska Bosnienmuslimer som lärare. Då det visade sig att sko-
lorna inte lyckades serbifiera albanerna och att undervisningen dessutom kunde ge
dem de intellektuella verktygen för att opponera sig mot regimen började Belgrad
motverka undervisning för albaner. Den enda undervisning som tilläts var av religiös
art. Myndigheterna var övertygade om att de i huvudsak muslimska skolorna skulle
hålla albanerna okunniga och underutvecklade. Dessa skolor visade sig dock bli for-
midabla center för underjordisk undervisning och opposition. Trots att analfabetismen
bland albaner under mellankrigstiden var hela 90 % lyckades regimen inte förhindra
albansk ”självundervisning” . Angående utbildning för albaner skrev en officiell serbisk
representant 1921 att:

 Should we leave everything as in the old days they will
 all remain backward, unenlightened, and stupid, nor will
 they know the state idiom (Serbian), which would help them
 to fight against us. It is in our interest that they remain at the
 present level of their culture for another twenty years, the
 time we need to carry out the necessary national assimilation
 in these areas (Banac, 1984, s. 299).

Trots fördraget från 1919 som skulle skydda etniska minoriteter och garantera dem
undervisning på det egna språket var albanerna språkligt diskriminerade. 1930 fanns
det inte en enda albansk skola i Kosovo och ingen albanskspråkig publikation trots
att andra minoritetsgrupper som ungrare, tyskar och rumäner hade tidningar på sina
respektive språk. En av de officiella förklaringarna till detta var att de flesta albaner
var illitterata och att det dessutom var svårt att få tag på lärare som talade albanska.
Samtidigt som myndigheterna listade hundratusentals albaner i Kosovo hävdade
man att de inte utgjorde ett folkslag i nationell eller etnisk mening utan endast var
albansktalande serber. Under den italienska ockupationen fick albanska däremot,
tillsammans med italienska, ställning som första språk, skolor byggdes och undervis-
ning på albanska infördes. Situationen försämrades igen efter andra världskrigets slut
(Malcolm, 1998, s. 266-267, 294).

1974 erkändes albanska återigen som ett av Kosovos officiella språk. De lingvistiska
och utbildningsmässiga rättigheterna kom dock länge att förbli abstrakta, först efter
universitetets öppnande och albaniseringsprocessen förbättrades albanernas möj-
ligheter till högre utbildning och kulturutbud (Elsie, 1995, s. 619). Sjuttiotalets Kosovo
kan beskrivas som ett i huvudsak albanskt samhälle, förändringarna blev särskilt tyd-
liga inom det kulturella området (både i vardagslivet och inom den s.k. finkulturen).
Bland annat inrättades en ny vetenskapsakademi som studerade det albanska språ-
ket, historien och folkkulturen (Magnusson, 1993, s.14-15).

Kosovo har varit ett relativt segregerat samhälle. Det har knappast förekommit några
giftermål mellan de båda etniska grupperna, man har levt i skilda bostadskvarter,
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besökt olika restauranger, butiker etc. Albaner och serber har gått i skilda klasser
eller skolor. På universitetet rådde numerus clausus 13 med proportionerligt antal stu-
denter och parallell undervisning på albanska och serbokratiska. Denna princip ge-
nomsyrade även det politiska livet och den statliga administrationen (ibid.).

Under 1990 och 1991 skapade skolpolitiken ytterligare spänningar mellan serber och
albaner. En konsekvens av den nya serbiska konstitutionen var att republikens myn-
digheter fick det yttersta ansvaret för utbildningsfrågor även i Kosovo. Från serbisk
sida menade man att materialet i ämnen som historia, litteratur och musik hade en
alltför stark betoning på albanska förhållanden, och negligerade övriga Jugoslavien.
(ibid. s. 31). Under det tidigare utbildningssystemet stod albansk litteratur för cirka två
tredjedelar av undervisningsmaterialet i de albanska skolorna och serbisk, annan
jugoslavisk eller utländsk litteratur för resten. Förändringarna innebar att albanska
och albansk kultur fick en marginaliserad position i skolläroplanen och serbisk litte-
ratur kom att stå för tre fjärdedelar i såväl de serbiska som albanska skolorna. Den
fjärdedel albansk litteratur som tilläts granskades och valdes ut av serbiska experter.
Serbisk historieundervisning ersatte den albanska och albansk sång och dans för-
svann från musikundervisningen (Gstettner, 1995 s.184). Kunskaper i serbokroatiska
var ett krav för vidare studier och första språk. Skolministeriet i Belgrad beslöt att de
gymnasieelever som gått i albanska skolor skulle genomgå särskilda prov i serbo-
kroatiska, historia, geografi, konst och musik. Även elever från grundskolan skulle
genomgå språkprov i serbokroatiska. De som vägrade förlorade ett skolår (Magnus-
son, 1993, s. 31).

Sedan 1991 har cirka 320.000 (albanska källor uppger att siffran är 500.000) al-
banska barn inte haft tillgång till elementära utbildningsmöjligheter och skolgång. Ef-
ter att ha vägrat godta det serbiska utbildningssystemet, som innebar att det al-
banska språket, historien och litteraturen kom att spela en underordnad roll, övergick
albanerna till undervisning i egen regi. Undervisningen kom att bedrivas illegalt i pro-
visoriska klassrum förlagda till privata hem under primitiva förhållanden av oavlönade
lärare. Från 1991 och framåt kunde albanska skolelever inte längre göra de årliga
slutexaminationerna och erhöll ej heller några officiella examinationsbevis (Gstettner,
1995, s.184-185,187).

Repressionen av albanska studenter och professorer vid bl.a. universitetet i Pristina
startade redan efter 1981 års oroligheter. Universitetet sågs av regimen som ” a for-
tress of Albanian nationalism”  och ” the bastion of the counter-revolution” , vilket grun-
dades på studenternas initierande av och deltagande i demonstrationer under våren
1981 (Kullashi, 1997, s. 58). Flera studenter förvägrades undervisning på grund av
politiska åsikter och albanska föreläsare som ville undervisa vid universitetet tvinga-
des visa sin lojalitet mot den serbiska staten. De som inte erkände den serbiska
auktoriteten avskedades. Det albanska studerandeantalet minskade drastiskt  medan
det serbiska kraftigt ökade. 1990 nådde krisen sin kulmen och undervisning på al-
banska förbjöds helt. I juni 1991 avskedades slutligen all albansk administrativ per-
sonal och 500 albanska lärare från universitetet i Pristina. I oktober 1991 stängdes
universitetet och övriga skolor helt för albanska elever. Skolor och skolbibliotek
plundrades och förstördes (Gstettner, 1995, s.185-186).

                                                          
13 bestämmelse enligt vilken bara ett visst antal personer ur en viss befolkningsgrupp får tillträde till skolor,
ämbeten, yrken e.d. (Bonniers compact lexikon, 1999, s. 788 se numerus clausus)
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Sammanlagt avskedades fler än 18.000 albanska lärare och annan administrativ
personal från skolorna. Utbildningsfrågan kom därefter att bli en central faktor i den
etniska konflikten. Serbiska myndigheter trakasserade systematiskt samtliga albaner
som var involverade i utbildningsprocessen alltifrån fackliga företrädare, lärare och
elever till privatpersoner som upplät sina hem för undervisning (Kosovo: The Evi-
dence, 1998, s. 66).

5.2 Andra albanska kulturområden

Brytningen mellan Jugoslavien och Albanien 1948 gjorde att albanerna i Kosovo un-
der lång tid inte kunde få annat än moraliskt stöd från Albanien. Relationerna mellan
länderna var fram till 1970-talet helt frysta, vilket på olika vis påverkade den språk-
liga, kulturella, akademiska och litterära utvecklingen i Kosovo. Jämfört med t.ex.
Slovenien, Serbien och Kroatien har den albanska litteraturen från Kosovo inte en
lika rik, historisk litterär tradition, men dess potential visar att den kommer att ut-
vecklas till ett viktigt litterärt bidrag i framtiden (Elsie, 1995, passim).

Efter de konstitutionella förändringarna 1974 uppnåddes en viss kulturell autonomi
för Kosovo. Dessa förändringar ledde till en kort period av albansk kulturblomstring.
Albanska som språk blev mer levande både inom utbildningsområdet och samhället i
övrigt. Skönlitteratur, populärpress och vetenskapliga tidskrifter på albanska gavs ut
och albanska TV- och radiosändningar startade (Magnusson, 1993, s. 15).

Albanska författare och intellektuella har utgjort ett stort hot gentemot den serbiska
hegemonin. Den, från Albanien, ledande författaren Ismail Kadare uttryckte sitt stöd
för de intellektuella i Kosovo och sin avsky för förtrycket av albansk litteratur och kul-
tur i Jugoslavien. Han jämförde de jugoslaviska attackerna mot albansk litteratur med
Inkvisitionen och:

 ...lamented that it is especially shameful when chauvinism
 affects the men of culture in a country, above all its writers
 whose duty is to cool the vile passions, and rise above them
 in the interest of civilization, humanism, and friendship among
 peoples (Prifti, 1999, s.128).

Albaner har straffats för innehav och läsning av litteratur som den serbiska regimen
bedömt som ” farlig” . En förteckning skapades över förbjuden litteratur. Den långa
listan inkluderade tidningar som Zëri i Kosovës (ung. Kosovos Röst) och Liria (Fri-
het), politiska skrifter, böcker med titlar som ”Frihetssånger”  och ”Hasan Pristina och
den patriotiska rörelsen i Kosova”  samt författare som Ismail Kemal Vlora, Ismail Ka-
dare m.fl. I jakten på albanska nationalister har flera intellektuella, professorer och
studenter arresterats, fängslats och torterats (ibid. s.105-106).

Enligt Kullashi förekom det vissa romantiserande, historiska inslag av nationalistisk
karaktär i albanska texter. Detta fenomen har dock förekommit bland samtliga etniska
grupper i Jugoslavien. Den albanska, litterära nationalromantiken började spira först
1967 efter inrikesministern Rankovics avgång. Tidigare hade albansk historie-
beskrivning varit under nästan totalt embargo med hänvisning till dess fientliga in-
ställning gentemot Jugoslavien och Serbien (Kullashi, 1997, s. 58).
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Den serbiska regimen ansåg att albanska läroböcker och texter genomsyrades av
albansk nationalism och hat gentemot Jugoslavien och Serbien. Dessa anklagelser
uttrycktes regelbundet i massmedia och syftade till att inpränta att ” any book in Al-
banian automatically contains a threat to the interests of Yugoslavia”  (ibid. s. 59). De
som önskade kontrollera sanningshalten i påståendena kunde sällan göra detta ef-
tersom texterna aldrig citerades i media och få icke-albaner behärskade albanska.
Det faktum att få serber kunde läsa och till fullo förstå albanska texter intensifierade
rädslan och förstärkte hatet gentemot det som redan uppfattades som okänt och
främmande (ibid.).

Bannlysningen av albanska böcker omfattade inte bara texter om albansk historia
och kultur utan även områden som naturvetenskap, teknik och medicin. Många al-
banska böcker bannlystes enbart på grund av att de var tryckta i Tirana, Albanien
(ibid.). Albanska läroböcker och texter konfiskerades, varav en del brändes på bål.
Förlagen i Kosovo stängdes och det var svårt att få fram nya läroböcker. Till en bör-
jan trycktes en läsebok för nybörjare i Italien och smugglades in i Kosovo (Albanian
Language Education in Kosova, 1999, s.12). Publicering av albanska texter mins-
kade drastiskt efter de konstitutionella förändringarna. Under 1975 publicerades 375
albanska boktitlar i mer än 2.896.000 exemplar, medan det från och med 1992 inte
publicerades en enda bok på albanska i Kosovo (The National Report: Kosova, 1995,
s.17-18).

Underhåll av illyrisk-albanska monument försummades eller togs bort helt och hållet.
Den anti-albanska kulturkampanj som bedrevs resulterade i att anställda med al-
banskt ursprung avskedades och ersattes med serber. Detta drabbade institutioner
som Nationalteatern, Stadsarkivet, filmbolag, Nationalbiblioteket, kulturförvaltningen
m.fl. Dansare och musiker avskedades från folkloreensemblen ” Shota”  och dess
namn ändrades till serbiska ” Venac” . Regimen bannlyste ett antal albanska kulturella
och vetenskapliga institutioner som:

� Konst- och Vetenskapsakademien
� Universitetet i Pristina (den albanskspråkiga undervisningen)
� Institutet för studier av albansk historia och kultur
� Nationalteaterns balettensemble
� Folkloreensembler
� Tidningen Rilindja
� Filmbolaget Kosova Filmi
� Radio- och TV-stationer (The National Report: Kosova, 1995, s.17-19, Albanian

Language Education in Kosova, 1999, s. 12).

Albanerna hindrades på flera sätt att fritt uttrycka sitt nationella och kulturella arv.
Jugoslaviska myndigheter vidtog diverse åtgärder för att försöka eliminera det al-
banska kulturarvet, bl.a. genom att tvinga albaner att sätta de slaviska suffixen ” ski”
eller ”ov”  på sina efternamn (t.ex. albanska Jashari till Jasharovski) och ändra al-
banska namn på skolor, gator och institutioner till serbiska namn (Prifti, 1999 s.128).
Namnet i sig kan fungera som en viktig etnisk markör som binder individen, inte bara
till den egna familjen, utan även till den etniska gruppen. Sociologerna Lange &
Westin hävdar: ”att frånta en människa hennes namn är ett av de grövsta psykolo-
giska övergrepp som kan utföras”  (Lange & Westin enl Wellros, 1998, s.154).
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Den serbiska regimen använde sig av en medveten kulturell albansk isolering genom
att förhindra kosovoalbanernas kontakter med Albanien, bestraffa och bannlysa
kontakter med Tirana, försvåra in- och utresor samt störa albanskspråkiga radio- och
TV-sändningar. Albanskspråkiga sändningar i radio och TV upphörde i juli 1990 se-
dan polis trängt in i radiohuset i Pristina (Elsie, 1995, s. 620). Fram tills dess hade
man haft två albanska TV-program med sammanlagt fem timmars sändningstid och
34 timmars radiosändningar fördelade på tre kanaler (Sommelius, 1993, s. 57).

FN-sanktionerna mot Restjugoslavien slog hårt mot oberoende och oppositionella
medier – kvotering av bristvaror som papper och trycksvärta gjorde att regimtrogna
tidningar prioriterades (Ibid.). Albaner anställda inom den mediala sektorn avskeda-
des (TV, radio, förlag, tidningar). Kritiska journalister som rapporterade om brott mot
de mänskliga rättigheterna trakasserades, misshandlades, fängslades eller dödades
(Gstettner, 1995, s.183). I slutet av 1990-talet konfiskerades teknisk redaktionsut-
rustning, till ett värde av 500 miljoner dollar, av serberna (Tysk, 1997, s. 40). Detta
följdes av en total informationsblackout både inom och utom Kosovo. En konsekvens
av regimens stränga och censurerade mediabevakning var att endast ytterst begrän-
sad information om vad som försiggick i Kosovo nådde omvärlden. Den serbiska re-
gimen var väl medveten om medias makt i propagandasyfte och vikten av att kon-
trollera informationsflödet. Informationsblackouten gjorde det dessutom svårt att skilja
rykten från sanningar. Sedan oroligheternas början har serberna i Belgrad, även på
regeringsnivå, varit dåligt informerade om situationen i Kosovo. På samma sätt har
albanerna vetat mycket lite om vad icke regimtrogna serber står för (Sommelius,
1993, s. 59).

Våren 1993 presenterades nyheter på albanska i serbisk TV tio minuter varje kväll,
producerade av albansktalande regimtrogna serbiska journalister. På motsvarande
vis presenterades en tiominuters radiosändning på morgonen och en halvtimme på
eftermiddagen. Dessa sändningar har haft liten trovärdighet bland albanerna och mer
eller mindre betraktats som propaganda (ibid.). Efter att ha varit stängd i nio år kunde
bl.a. albanska Radio Ferizaj den 20 juni 1999 återigen höras i etern. Under hela
1990-talet hade endast serbisk musik spelats i radion trots att 90 % av befolkningen
utgjordes av albaner. Under sommaren 1999 började albanska TV- och radiosänd-
ningar återigen komma igång och det sker ett intensivt arbete med återuppbyggna-
den av den mediala sektorn (Kosovapress, 1999-06-05).

5.3 National- och Universitetsbiblioteket i Pristina

Kosovos nuvarande universitetsbibliotek har sitt ursprung som regionbibliotek grun-
dat 1944 i Prizren. Efter nio år stängdes biblioteket och öppnades inte igen förrän
1963 då det fram till 1970 fungerade som provinsbibliotek ( Vitvitsky, 1999, s. 2). När
biblioteket återigen öppnade sin verksamhet (1963) var bokbeståndet endast 1.465
böcker eftersom merparten av det ursprungliga beståndet hade skickats till Belgrad.
Successivt ökade beståndet, vilket till stor del berodde på privata donationer och en-
gagemang från bibliotekspersonalen (Duraku, 1996, s.122). Då Kosovo fick ett eget
universitet 1970 kom biblioteket att fungera som både National- och universitetsbibli-
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otek. Biblioteket mottog 8 kopior av allt som publicerats i Kosovo och 1 kopia av allt
som publicerats i landets övriga republiker (Vitvitsky, 1999, s.2).

Verksamheten växte och i maj 1975 påbörjades bygget av det nya National- och uni-
versitetsbiblioteket i Pristina - 16.500 kvadratmeter stort jämfört med det gamla bibli-
otekets 1.200 kvadratmeter. På grund av ekonomiska och politiska faktorer blev bib-
lioteket inte färdigbyggt förrän 1982. Då biblioteket stod färdigt hade beståndet ökat
till 700.000 exemplar och det fanns 146 biblioteksanställda (Duraku, 1996, s.122).
Biblioteket hade två läsrum med sammanlagt 400 läseplatser, ett tidningsrum, rum
för särskilda samlingar, en amfiteater, åhörarsal och forskarrum. Med hjälp av trans-
portband och hissar transporterades böckerna mellan de olika våningarna. Från 1988
fram till 1990/91 var biblioteket förbundet med övriga Nationalbibliotek i forna Jugo-
slavien via en on-linekatalog med tillgång till en bibliografisk databas (Vitvitsky, 1999,
s. 3).

Den sju våningar höga biblioteksbyggnaden är en imponerande blandning av modern
och islamisk/byzantinsk arkitektur (se bild s. 36). Biblioteket ritades av den kände,
kroatiske arkitekten Adrija Mutnjakovic. Serbiska kritiker såg bibliotekets många
mjölkvita kupoler som symboler för den traditionella vita mössan som är vanlig bland
äldre albanska män. Byggnaden blev därför snabbt föremål för anklagelser från ser-
bisk sida för att vara center för albansk nationalism och revolution (Martelle & Holley,
LATimes 1999-10-09).

Biblioteken var inga undantag från den politik som fördes i Kosovo efter 1989. Pris-
tina universitet omfattade 13 fakulteter inom ämnen som juridik, arkitektur, medicin,
agrikultur, konst, metallurgi m.fl. Samtliga fakultetsbibliotek stängdes, varav flera
plundrades på såväl utrustning som böcker och periodika (Riedlmayer, 1999, pas-
sim). I början av 1990-talet avskedades 90 albanska anställda från Nationalbibliote-
ket på grund av sin etniska tillhörighet och ersattes med personal av serbiskt eller
montenegrinskt ursprung. Under 1991 såldes mer än 12.300 kg av bibliotekets al-
banska periodika till en pappersfabrik i Lipjan. Året efter avlägsnades 3.080 lådor
med ca 100.000 albanska böcker och 16 kubikmeter albanska dags- och veckotid-
ningar från biblioteket. En del av materialet brändes och samlingar av äldre albansk
litteratur konfiskerades (The National Report: Kosova, 1995, s.18).

Möjligheterna för icke-serbiska biblioteksbesökare att nyttja biblioteket försvårades
och slutade med att albanerna nekades tillträde. Under 1990-talet användes delar av
Nationalbiblioteket för att härbärgera serbiska flyktingar från Kroatien och Bosnien
samt för restaurang- och nattklubbsverksamhet (ibid.). Under NATOS flyganfall våren
1999 kom biblioteket och stadsarkivet i Pristina att användas som säte för den jugo-
slaviska armén (Riedlmayer, 1999, s. 3).
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National- och Universitetsbiblioteket i Pristina
fotograf Tania Vitvitsky oktober 1999 (http//:www.sabre.org)

Bibliotekets utrustning (datorer, faxmaskiner, kopieringsapparater etc.) har stulits,
inredningen har delvis vandaliserats men är i övrigt intakt. De största praktiska pro-
blemen för biblioteket från det att det återigen öppnades i juni 1999 har varit att
värme- och ventilationssystem inte har fungerat och att elförsörjningen varit minimal.
Transportbandet för böcker har varit ur funktion, on-linekatalogen har förstörts och år
av verksamhetsförsummelse har gjort sig påminda (ibid. s.7). Flera av de anställda
(68 st.) som avskedades 1990/91 har återgått till sitt arbete på biblioteket, men har till
stor del fått utföra sitt arbete oavlönade. Det har varit svårt för bibliotekspersonalen
att få en exakt uppfattning om vad som saknas i beståndet eftersom man måste
jämföra den gammaldags kortkatalogen (ev. ofullständig) med det som finns kvar på
hyllorna. Bibliotekets nuvarande bestånd består främst av serbisk litteratur och en del
engelsk, rysk, fransk och tysk litteratur (Martelle & Holley, LATimes 1999-10-09).

5.3.1 Folk- och skolbibliotek

Många folk- och skolbibliotek, framför allt på landsbygden, har bränts ner och en stor
andel böcker har konfiskerats eller förstörts. I de mest skadade områdena som Ra-
hovec/Orahovak (se karta bilaga 2) finns endast serbiska böcker kvar. Av de bibliotek
som fortfarande fungerar märks tydligt nästan tio års försummelse av verksamhet
och förvärv. Merparten av de böcker som finns kvar är föråldrade och irrelevanta för
den lokala befolkningen beroende på ideologiska, lingvistiska och etniska faktorer.
Nästan all biblioteksutrustning har avlägsnats och personalen har under lång tid inte
kunnat arbeta professionellt och vidareutveckla sina yrkeskunskaper. De som har
återgått till sitt arbete har till stor del arbetat oavlönade under ett års tid fram till mars
2000 (Kosova Library Mission: Libraries in Kosova/Kosovo, 2000, s. 3, 8,12).

Det förekommer för närvarande inget som helst samarbete eller kontakt mellan bibli-
otekspersonal från de albanska respektive serbiska enklaverna. Enligt IFLA:s rapport
tycks avsaknaden av samarbete inte huvudsakligen bero på personliga eller profes-
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sionella konflikter mellan de båda grupperna, utan snarare det allmänna politiska kli-
matet och rädsla för problem inom den egna etniska gruppen (ibid. s.13).

Av 23 huvudbibliotek i Kosovo är 10 stycken intakta, ytterligare 10 har skadats i olika
grad och 2 har bränts ner helt och hållet. Endast 65 av 130 filialbibliotek rapporteras
vara bevarade. Det sammanlagda beståndet för dessa bibliotek efter krigets slut
uppskattas till 806.166 volymer, vilket är en minskning med 600.000 volymer jämfört
med beståndet före kriget – d.v.s. en förlust på 42%. Dessa siffror är dock fortfarande
preliminära (Riedlmayer, 1999, s. 7-8).

Pristina kommun har ett huvudbibliotek och 16 filialer. Bibliotekens sammanlagda
bestånd uppgick före kriget till 167.016 böcker. Den serbiska ”Svarta Handen”  brände
flera bibliotek och förstörde cirka 23.000 böcker. Huvudbiblioteket Hivzi
Sulejman är, förutom mindre skador, intakt. Biblioteket är dock i behov av upprust-
ning och det saknas teknisk utrustning. Bibliotekets bestånd består av 70.000 böcker
på albanska, 37.000 på serbiska, 3.000 på turkiska och 1.100 på engelska. Den förre
serbiske bibliotekschefen köpte efter 1992 inga böcker på albanska (Kosova Library
Mission: Libraries in Kosova/Kosovo, 2000, s. 17).

Huvudbiblioteket i Gllogovc/Glogovac kommun skadades allvarligt under kriget. I april
1999 brändes biblioteket ner, av 32.000 böcker finns endast 380 kvar. Kommunen
hade sju folkbibliotek med sammanlagt 73.000 böcker. Flera brändes ner och för-
stördes tillsammans med cirka 66.500 böcker. Serbiska styrkor rapporteras ha dödat
en bibliotekarie och förvisat hans familj. Det bibliotek han förestod brändes (inkl.
9.500 böcker) liksom hans hus. För närvarande har kommunen i princip endast ett
bibliotek med ett bestånd på 6.500 böcker (ibid.).

Peja/Pec kommun hade före 1990 sex folkbibliotek med 87.212 böcker. Trots att
stora delar av staden Peja/Pec förstördes under kriget är huvudbiblioteket och en
filial, med främst serbokroatiska böcker, intakta. Övriga bibliotek på landsbygden har
bränts och 20.171 böcker har förstörts (ibid. s.18).

Före de serbiska tvångsåtgärderna 1989 bestod Gjakova/Djakovica kommun av sju
folkbibliotek. Huvudbiblioteket hade ett bestånd på 42.193 böcker och övriga filialer
sammanlagt 63.250. Huvudbiblioteket har inte skadats, däremot brände ”Svarta Han-
den”  i april/maj 1999 två filialbibliotek varav ett beläget i en skola. Sammanlagt för-
stördes 22.382 böcker (ibid.).

Mitrovice/Kosovska Mitrovica distriktet gränsar i norr, nordväst och nordöst till det
huvudsakliga Serbien. Området och staden Mitrovica är tydligt uppdelat mellan  et-
niska serber i norra delen och etniska albaner i södra delen. Huvudbiblioteket har
idag 62.995 albanska böcker, 51.819 serbiska och 2.392 turkiska. Biblioteksbyggna-
den är intakt, dock avlägsnades all teknisk utrustning av serberna under kriget. Nu-
varande bibliotekschefen, den förste icke-serbiske, ser biblioteket som ett viktigt kul-
turellt center då det är stadens enda fungerande kulturella institution (ibid. s.19).

Under de senaste tio åren, speciellt under kriget, har nästan alla bibliotek i Mali-
sheva/Malisevo förstörts liksom merparten av bestånden. Idag återstår endast 1.096
böcker av ursprungliga 41.000. Huvudbiblioteket brändes i juli 1998 och ytterligare
tre filialer i juli 1999. Av 45 byar var endast tre intakta efter kriget. Detta är en av de
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kommuner som har skadats allvarligast vad gäller bibliotek, dokument och böcker.
Samtliga 21 skolor och skolbibliotek har bränts ner. Rahovec/Orahovak är ytterligare
ett område som drabbats hårt av kriget, 34 byar och 10.226 hus brändes ner och
samtliga skolbibliotek förstördes (ibid. s. 22).

5.3.2 Religiösa bibliotek

Det har förekommit en utbredd förstörelse av bibliotek med samlingar av islamska
texter. En av de allvarligaste var förstörelsen av The Islamic Community of Kosova´s
(KBI) arkiv. KBI etablerades under den senare delen av den ottomanska perioden
och var ett provinsiellt arkiv med mer än 300 år gamla historiska, islamska samlingar
och dokument. Allt material har bränts förutom en liten del som tidigare hade flyttats
till Stadsarkivet. Flera religiösa, historiska arkiv attackerades och förstördes, varav de
mest värdefulla var:

� Biblioteket Hadim Suleiman Aga i Gjakova/Djakovica, grundat på 1500-talet med
200 manuskript och 1.300 värdefulla historiska böcker på bl.a. aljamiado.14

� Axhize Babas Bektashi15 tekke16 i Gjakova/Djakovica som med sina 250 manu-
skript och mer än 2.000 böcker hade en av de värdefullaste religiösa samlingarna
i regionen. Den datoriserade katalogen förstördes och biblioteket brändes ner i
maj 1999 av serbiska trupper.

� Den teologiska skolan Atik Medreses bibliotek i Peja/Pec brändes ner, liksom
dess 2.000 böcker och 100 manuskript.

� Atik Medrese i Ferizaj/Urosevac, ytterligare en teologisk skola från den
ottomanska tiden som brändes och helt jämnades med marken (Riedlmayer,
1999, s. 9-10).

Två viktiga tekke bibliotek i Rahovec/Orahovak undgick den etniska rensningen un-
der 1998-1999 med relativt små skador. Deras samlingar har nu flyttats till Sinan Pa-
sha moskén i Pristina för restauration. Ungefär 209 moskéer (1/3 av Kosovos totala
antal moskéer) förstördes eller brändes under den etniska rensningen och med dem
hundratals gamla, handskrivna Koraner. Flera moskéer har vandaliserats och spray-
ats med serbisk graffiti på väggarna, bl.a. med texten ” Ovo je Srbija” .17 Många pri-
vata boksamlingar, dokument, mikrofilmer o dylikt förstördes och det skedde en sys-
tematisk förstörelse av historiska byggnader och kulturminnen (ibid. s.11-12).

Det har även framkommit att serbiskortodoxa kyrkor (82 st.) med gamla böcker och
skrifter helt eller delvis har plundrats och förstörts av albaner under och efter kriget.

                                                          
14 Albanska skrivet med det arabiska alfabetet (Riedlmayer, 1999, s. 9)
15 Majoriteten av muslimerna på Balkan tillhör den sunnitiska riktningen inom islam. I Bosnien och  särskilt
bland albanerna i Kosovo och Makedonien har de synkretistiska och folkligt-mystiska dervishordnarna spelat en
stor roll, särskilt Bektashi. Det finns cirka 50.000 anhängare till något av de nio brödraskap som är verksamma i
forna Jugoslavien (Magnusson, 1993, s. 7)
16 Begreppet tekke kommer från turkiska och är inom den muslimska världen vanligtvis en samlingsplats för ett
Sufibrödraskap (Encyclopedia Britannica, 1986, band 12, s. 901 se zawiyah)
17 “This is Serbia” (Riedlmayer, 1999, s. 11).
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Serbiskortodoxa religiösa byggnader och monument skyddas och vaktas därför av
beväpnade KFOR-soldater för att förhindra mer förstörelse. De tre viktigaste serbisk-
ortodoxa institutionerna: Serbiska Patriarkatet i Pec/Peja och klostrena i Visoki
Decani och Gracanica har värdefulla skrifter från medeltiden och den ottomanska
tiden. Klostren och deras samlingar är intakta, de mest värdefulla alstrena flyttades
till Serbien före kriget (Kosova Library Mission: Libraries in Kosova/Kosovo, 2000, s.
24, 8).

5.3.3 Återuppbyggnad

Återuppbyggnad av bibliotek som har förstörts före och under kriget är ett långtids-
projekt som kan ta flera år. The Kosova Library Mission (KLM) har lagt fram förslag
för en plan med såväl långttids- som korttidsprojekt. Planen består av elva program
som täcker olika behov och aspekter för en ny fungerande biblioteksverksamhet.
KLM föreslår även att ett organ bestående av inhemska och internationella repre-
sentanter, Kosova Library Consortium, skall bildas för att övervaka och koordinera
aktiviteterna under en tre till fyraårsperiod. I nuläget prioriteras framför allt fem pro-
gram, vilka kortfattat presenteras nedan:

1. KLM föreslår att man tillsammans med experter från Europarådet ser över lag-
stiftningen, bl.a. reviderar bibliotekslagen och copyrightlagen samt lagfäster en
viss minimumstandard för bibliotek inom alla utbildningsnivåer.

2. Rekonstruktionen av förstörda byggnader kan ta flera år. Under tiden är det tänkt
att det skall finnas mobila bibliotek i form av bokbussar. Kostnaden för åtta bussar
inkl. böcker beräknas ligga runt 3.680.000 DM. Bussarna kommer att fungera som
viktiga redskap för en snabb och decentraliserad biblioteksverksamhet i hela
Kosovo. Vidare finns det planer på särskilda boklådor som skall cirkulera mellan
lokala skolor, förskolor, arbetsplatser, filialer m.fl. institutioner.

3. 65 folkbibliotek är i behov av total rekonstruktion och ett stort antal bibliotek be-
höver större och mindre reparationer till följd av skador och försummelse. KLM
räknar med att kostnaden för rekonstrueringsprogrammet kommer att uppgå till
runt 40 miljoner DM.

4. Brist på kunskap och förståelse för andra etniska gruppers kultur och historia är
en fundamental orsak till de etniska motsättningarna. Genom att stimulera läs-
ning, bokproduktion och bokdistribution hoppas man kunna öka förståelsen mel-
lan de olika etniska grupperna, skapa möjlighet till försoning och reducera våldet i
samhället. Ytterligare en målsättning med bok- och läsprogrammet är att på lång
sikt kunna ersätta så mycket som möjligt av de böcker som har förstörts. Man
hoppas även kunna få fram fler böcker på engelska.

5.  Kosovos biblioteksnätverk är i princip utan modern informationsteknik vad gäller
såväl hårdvaror som mjukvaror och kompetent personal. IT-programmet syftar till
att utveckla bibliotekens interna system samt ge allmänheten tillgång till Internet.
Bristen på kompetent bibliotekspersonal är enligt KLM ett av de största hindren
för biblioteksutvecklingen i Kosovo. Det krävs fokusering på utbildning och pro-



19

fessionell träning av personalen för att övriga initiativ och program rörande bibli-
oteksverksamheten i Kosovo skall bli så effektiva som möjligt (ibid. s. 27-32).

Återuppbyggnaden av biblioteken i Kosovo är beroende av såväl nationella som in-
ternationella donationer och insatser. Sabre Foundation har, i samarbete med ett
antal amerikanska universitet, under några år skickat containrar med donerade
böcker och undervisningsmaterial till förstörda bibliotek i Bosnien. Sedan oktober
1999 pågår arbetet med donationsprogrammet för Kosovo. I ett första skede kommer
Sabre att skicka två containrar med encyklopedier och faktalitteratur inom främst
medicin, teknik, ekonomi etc. samt undervisningsmaterial och böcker för barn (Vitvit-
sky, 1999, s. 3, 6). Det kommer att ta lång tid att bygga upp alla de bibliotek som har
förstörts i Kosovo och ännu längre tid att ersätta förstörd litteratur. Mycket av den
litteratur som har bränts eller på annat sätt försvunnit var gamla texter med ett stort
kulturhistoriskt värde som kanske aldrig går att ersätta.

Då man beskriver bibliotekens roll, identitet och förutsättningar i Kosovo är det viktigt
att ta hänsyn till landets övriga samhällsutveckling och värderingar. A.W Hafner an-
ser att: ”Any purpose a library might serve can only be understood within the context
of its society and what is preserved, elevated and encouraged in that society. As a
result, libraries are value-laden agencies”  (Hafner, 1993 s. 11). Vad gäller bibliote-
kens tillhandahållande av böcker, idéer och information har de helt andra förutsätt-
ningar i ett öppet, demokratiskt samhälle jämfört med ett stängt, auktoritärt sam-
hällstyre. Den sociala, historiska och politiska kontext, där samhällsinstitutioner som
bibliotek ingår, har en avgörande betydelse för bibliotekens framtida roll, funktion och
utveckling. Kosovo befinner sig i en kritisk punkt där laglöshet, anarki och etnisk in-
tolerans skall ersättas av demokrati, stabilitet och tolerans. Vägen dit är lång och det
kommer att ta tid att förändra den politiska mentaliteten och lägga det förflutna
bakom sig. I återuppbyggnaden av Kosovos bibliotek och en ny fungerande verk-
samhet finns det många viktiga och komplicerade sociala, politiska, historiska och
etniska faktorer att ta hänsyn till. Det krävs engagemang såväl inom Kosovo som
internationellt för att bygga upp en verksamhet där biblioteken, som progressiva red-
skap, kan främja och verka för intellektuell frihet, kulturell mångfald, kunskap, förso-
ning och en dialog mellan de etniska grupperna.
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6 Sammanfattande diskussion
Syftet med den här uppsatsen har varit att påvisa språkets och kulturens betydelse
för den etniska identiteten, och med konkreta exempel utifrån situationen i Kosovo
belysa hur dessa använts som vapen i en etno-politisk konflikt. Jag kommer att ge ett
samlat svar på de frågeställningar som presenterades i kapitel 1.1.18 i form av en
sammanfattande diskussion. Detta för att tydligare påvisa hur de olika delar (etnicitet,
identitet, nationalism, språk, kultur) som analyseras är internt relaterade till varandra
och på så vis påverkar helheten.

Ordet etnicitet har både en negativ och en positiv klang. Det relateras ofta till rasism
och främlingsfientlighet, likaväl som till minoriteters rättigheter. Etnicitet kan stå för en
positiv kamp hos olika etniska grupper för att bevara den egna kulturen och motsätta
sig tvångsmässig assimilation, men kan även täcka förtryck och etnisk rensning från
majoritetsbefolkningars sida. Etnicitet är ett nyckelbegrepp för att förstå många av
dagens internationella konflikter. Det relaterar till flera olika samhällsfaktorer och pro-
blem som har att göra med möjligheterna till samlevnad inom och mellan stater. Et-
niska motsättningar har efter det kalla krigets slut blivit det viktigaste och kanske
även det mest komplicerade sociopolitiska samhällsfenomenet, eftersom det är
kopplat till kulturella och symboliska variabler som identitet och språk – faktorer som
inte är förhandlingsbara.

Balkan har i ett historiskt perspektiv ständigt varit ett oroligt område utsatt för strider
mellan olika folkslag och ockupationer av främmande statsmakter. Det forna Jugo-
slaviens etniska karta har varit ett myller av olika språk, kulturer och religioner. Ut-
märkande för den etniska identifikationen är att den i hög grad bestäms av historiska
omständigheter, den rådande situationen gruppen befinner sig i samt relationen till
andra etniska grupper. Ju mer lika människor är, desto lättare har de att komma
överens med varandra. Avsaknad av kulturell homogenitet med starka motsättningar
vad gäller grundläggande normer, språk och trosuppfattning har i Jugoslavien, till-
sammans med historiskt ackumulerad aggressivitet, lett till allvarliga interetniska
konflikter.

Främst handlar Kosovo om två folkgrupper som gör anspråk på samma område. För
serberna utgör Kosovo en viktig, omistlig kulturskatt och symbol för den serbiska
identiteten. För albanerna är Kosovo tveklöst albanskt och man betraktar sig som
dess urinvånare. Serber och albaner har levt sida vid sida på Trastfältet under år-
hundraden - historiens gång har gjort dem till bittra fiender. Deras relation har ibland
jämförts med judarnas och palestiniernas i Israel och protestanternas och katoliker-
nas på Nordirland – på något vis tycks det omöjligt att få en fred till stånd. Rivaliteten
har förstärkt betonandet av den etniska identiteten hos såväl serber som albaner.
Förutom de historiska anspråken på Kosovo som territorium har de lingvistiska och
religiösa skillnaderna mellan serber och albaner varit viktiga åtskiljande identitets-
faktorer som ytterligare fördjupat sprickan mellan de båda grupperna.

En betydelsefull faktor för att förstå innebörden av etnicitet och interetnisk konflikt är
karaktären hos den aktuella staten eftersom etnicitet i sig påverkas och förstärks av

                                                          
18  Vilken betydelse har tillgång till det egna språket och kulturen för den etniska identiteten?
     Hur har språk och kultur använts som vapen i en etno-politisk konflikt?
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andra samhällsprocesser. Etnisk mobilisering är troligast i situationer där det redan
existerar en stark känsla av etnisk gruppidentitet och upplevelse av påtvingade soci-
ala, politiska och ekonomiska nackdelar. Då olika etniska grupper konkurrerar om
samma resurser eller positioner understryks identiteten tydligare. Jugoslaviens eko-
nomiska kris under 1980-talet med galopperande inflation och hög arbetslöshet
väckte, i kombination med de stora regionala skillnaderna som fanns, latenta natio-
nella motsättningar till liv. Den krissituation som uppstod i landet skapade ett ökat
behov av orienteringspunkter och identitetsstärkande ideologier som kunde ge
struktur åt tillvaron. Titos död och landets decentralisering banade väg för nya poli-
tiska krafter som spelade på känslan av den egna etniska gruppens förfördelning,
utsatthet, förlorade suveränitet och auktoritet. Etno-nationalismen som spred sig över
landet började som en relativt harmlös mobilisering av folket för att värna om den
egna gruppens välfärd. Mobiliseringen ändrade sedermera karaktär och utsåg ”de
andra”  till syndabockar och fienden.

För både albaner och serber präglas nuet till stor del av det som hänt under flera år-
hundraden. Fabriceringen av gruppernas ”nya”  etno-nationella identiteter känneteck-
nas av kopplingar till det förgångnas storhet och hänvisningar till gamla händelser
och oförätter som argument för rätten till ett visst territorium eller beteende. Dessa
etno-nationella myter, ofta kopplade till blod, heder och mark, glorifiering av det egna
folkets storhet och få perioder av längre fred med möjlighet till försoning och objektiv
distans till det förflutna har bidragit till att hålla de små skillnadernas narcissim le-
vande hos såväl serber som albaner. Det finns ett tydligt mönster av offerpositionens
egoism och en utdragen kamp för att vedergälla historiska oförätter. Nödvändigheten
att underkasta sig eller behöva samarbeta med en historisk fiende har skapat en
känsla av underlägsenhet och ett  behov av att återupprätta den tillplattade själv-
känslan. Ingenting är glömt och inget kan man lägga bakom sig. Man är bokstavligen
talat sin egen historias fångar.

Etnicitet som fenomen är flerdimensionellt vilket betyder att även om den ursprung-
liga konflikten endast rör en speciell dimension som t.ex. religion innebär politise-
ringen av etnisk identifikation att även andra dimensioner dras in i konflikten. Utveck-
lingen från endimensionell till flerdimensionell konflikt resulterar i en förstärkning av
det etniska medvetandet i form av en tydligare kulturell avgränsning av konfliktgrup-
pen och ett rasistiskt förhållningssätt gentemot ”de andra” . Denna form av rasism,
som betonar kulturella skillnader snarare än biologiska, har ett starkt grepp om såväl
den serbiska befolkningen som den albanska. Rasism i sig är nära förbunden med
samtidens sociala förändringar och har därför övergripande samhälleliga konsekven-
ser. Rasismen kan ha många ansikten - den kommer brutalt och oförtäckt till uttryck
genom etnisk rensning, men kan också förekomma i mer förtäckta former som är
svårare att tyda och komma åt. De språkliga, religiösa och kulturella skillnaderna
mellan serber och albaner har resulterat i ett rasistiskt förhållningssätt gentemot var-
andra präglat av etnocentrism, stereotypisering, fördomar, kulturell apartheid och
social segregation.

Framväxten av en albansk intelligentia och kulturelit under 1970-talet upplevdes av
serberna som en grogrund för albansk irredentism och således ett hot mot den ser-
biska identiteten och deras heliga land. Kosovo som territorium och idé är en serbisk
hjärtefråga som bär tydliga historiska förtecken. Kosovomyten har sedan slaget vid
Trastfältet spelat en viktig roll för det serbiska folkets nationella och själsliga överlev-
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nad, få är beredda att ge upp den heliga marken. Behovet av att återupprätta den
serbiska stoltheten, vedergälla historiska, förlorade slag och ” rädda”  Balkan (och öv-
riga Europa) från islamisering har, tillsammans med rädsla, hat och fördomar gent-
emot albaner, varit drivande krafter bakom Milosevics etno-nationalism. Den serbiska
regimens konstitutionella förändringar 1989 begränsade drastiskt Kosovos politiska
autonomi - extra åtgärder vidtogs dessutom som skulle stärka det serbiska inflytandet
och begränsa albanernas möjligheter till utbildning, jordegendom, arbete och kultur.
Genom kontroll över polis och militär samt sociala påverkningsmedel som utbildning,
massmedia och andra former av kommunikation kunde den serbiska regimen
bibehålla sin maktposition.

Den etniska identiteten kan ta sig olika uttryck, men baseras ofta på djupt liggande
emotionella, psykologiska och primordiala faktorer som språk och religion. Språkets
semantiska och symboliska funktioner används av individen för att markera vem man
är, kommunicera med omgivningen och som redskap för social och kulturell repre-
sentation. Det är summan av en lång materiell och kulturell odling skapad av de
människor som talar språket med vilket vi organiserar våra liv och för kulturarvet vi-
dare från generation till generation. Språket är således ett av de viktigaste instru-
menten för upprätthållandet och framhållandet av den etniska grupptillhörigheten. I
egenskap av detta har det även utnyttjats för att förneka eller tvångsassimilera en
annan etnisk grupp. Språket i tal och skrift är en viktig maktfaktor i samhället som ger
individen möjlighet att aktivt delta i samhällsutvecklingen för att ifrågasätta och för-
medla tankar och idéer. Det är även en viktig kulturell förstärkningsmekanism utan
vilken hela kulturen går förlorad.

Under 1990-talet försiggick i Kosovo en medveten serbisk kulturhegemonisk assi-
milationspolitik gentemot den albanska kulturen och albanskan, i syfte att serbifiera
och eliminera det som förknippades med albansk identitet. Den serbiska regimens
kontroll över Kosovo och den albanska befolkningen var avhängig att medborgarna
tolkade verkligheten på ett sätt som inte hotade den existerande maktstrukturen. Med
hjälp av polis och militär kontroll försökte den serbiska regimen i Kosovo tvinga män-
niskor att underkasta sig den rådande ordningen och med en medveten skolunder-
visning fostra dem att acceptera den. En av de första institutionerna som påverkades
av konstitutionsförändringarna var just skol- och utbildningsväsendet.

Generellt kan man säga att skolans huvudsakliga uppgifter är att bringa eleverna
kunskaper som är nödvändiga för den materiella samhällsprocessen, utveckla deras
personlighet samt lära dem normer och värderingar som möjliggör den existerande
samhällsstrukturens fortbestånd. Skolsystemet avspeglar tydligt samhällets övriga
struktur och värderingar, förutom familjen är skolor och massmedia viktiga verktyg i
socialiseringsprocessen som används för att forma och påverka individen. Utbildning
har därför kommit att bli ett huvudinstrument för samhällets utformande och en sym-
bol för statens makt. I egenskap av detta har det kunnat användas för att tvångsas-
similera andra etniska grupper med nationalsamhället och dess kultur. Genom lä-
roplansförändringarna, som underströk den serbiska historien och det serbiska språ-
ket, skulle skolorna verka som ideologiska maktmedel för att ”avkulturalisera”  alba-
nerna och assimilera dem med det serbiska nationalsamhället.

Enligt min uppfattning är tillgång till kultur, och frihet att använda och utveckla den
genom alla tänkbara uttrycksformer, en fundamental mänsklig rättighet. Att inte vara
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delaktig i den dominerande gruppens kultur begränsar inflytandet i samhället och
innebär att en del av ens identitet ifrågasätts. Kulturens huvudsyfte är att tillgodose
människans olika grundläggande behov i form av sociala och emotionella relationer,
sinnesintryck, se sammanhang, påverka och påverkas samt ge uttryck för kreativitet
och identitet. Genom kulturella verktyg som litteratur, teater, dans m.m. uttrycks den
kulturella strukturen, d.v.s. kunskaper, föreställningar, värderingar och historiskt arv.
Dessa utgör grunden för ett folks sociala, politiska, religiösa medvetande och iden-
titet.

Ofta uttrycks och återfinns kultur och etno-nationalism i litteraturen, konsten, teatern
och musiken. Genom dessa verktyg gestaltas och formuleras den nationella identi-
teten, vilket förstärks när identiteten av någon anledning upplevs som hotad eller
svag. Vanligtvis utförs detta arbete av den intellektuella eliten, s.k. expressiva speci-
alister, som därigenom tar på sig rollen av ombud för ett förödmjukat folk. Repressio-
nen av albanska studenter, professorer och intellektuella startade redan efter 1981
års oroligheter. Flertalet anklagades för att vara albanska nationalister och i egen-
skap av expressiva specialister sågs de som ett hot mot den serbiska hegemonin.
Litteratur och poesi förmedlar den nationella särarten och kan med ett rikt språk
skapa en form av kollektiv, nationalistisk minneskonstruktion. Eftersom konsten, mu-
siken och litteraturen i sig upplevs som viktiga instrument för att förmedla den kultu-
rella identiteten kan de i en konfliktsituation uppfattas som potentiella vapen som kan
stärka den antagonistiska gruppen och försvaga den egna. Genom att bannlysa och
förstöra albanska böcker, dokument, kulturinstitutioner, media etc., serbifiera gatu-
namn och monument försökte regimen medvetet försvaga albanernas kulturella och
kollektiva identifikation för att skapa ett serbiskt Kosovo.

Jag anser att frihet, välfärd, samhällelig, kulturell, språklig och personlig utveckling är
grundläggande mänskliga värden. De förverkligas genom välinformerade medbor-
gare som kan utöva sina demokratiska rättigheter och därmed spela en aktiv roll i
samhällslivet. En medborgares deltagande i samhällsutvecklingen är avhängig full-
god utbildning och obegränsad tillgång till sitt språk, kunskap, tankar, kultur och in-
formation. Två viktiga redskap i den här processen är universitet och bibliotek. Uni-
versitetet har tre viktiga uppgifter: förmedla specialiserade kunskaper, bedriva forsk-
ning och verka som en institution för samhällskritiskt tänkande. Biblioteket fyller en
viktig funktion som bevarare av det arv som tidigare generationer efterlämnat och
verkar som ett instrument för kulturell och intellektuell kommunikation. Det är även ett
viktigt medel i demokratiseringsprocessen. I rollen som förmedlare av kunskap och
information kan bibliotek skapa en medvetenhet hos människor som leder till person-
lig utveckling och ifrågasättande.

Det som får finnas, eller inte får finnas, i ett bibliotek reflekterar tydligt de värden som
ett givet samhälle har om demokrati, kunskap, kultur, böcker och idéer. Detta av-
speglas särskilt väl i samhällen som präglas av politisk, ideologisk, religiös eller et-
nisk polarisering. Yttrandet av idéer och tankar har historiskt sett alltid varit föremål
för social kontroll. Det enda som har förändrats under tidens gång är med vilka medel
yttrandefriheten begränsas. I alla tider har människor försökt utplåna kunskap – så
länge det har funnits böcker har det funnits de som vill bränna dem av olika politiska
eller ideologiska skäl. Att bränna bibliotek och böcker är en stark symbolisk handling.
Den utbredda förstörelsen av bibliotek och albansk litteratur i Kosovo var inte bara
åverkan på materiella ting utan även ett psykologiskt angrepp på ett folks själsliga
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och kulturella identitet. Avsaknad av möjligheter för albanerna att uttrycka sitt kultur-
arv språkligt, litterärt, konstnärligt och intellektuellt har dessutom lett till en albansk
kulturstagnation och att flera år av möjlighet till kulturell utveckling gått förlorade.

Bannlysningen av albanska kulturinstitutioner, ” strypningen”  av all albansk kulturakti-
vitet samt etnisk diskriminering av albanska intellektuella, studenter och lärare visar
tydligt hur kultur användes som ett strategiskt vapen i en etno-politisk konflikt. Det
visar även vilken betydelse språket och kulturen har för den etniska identiteten och
hur de i krissituationer mellan två etniska grupper kan användas både för att förstärka
den egna identiteten och försvaga de andras.

Det som i Kosovo började som en successiv elimination av albansk kulturidentitet i
form av etnocid resulterade i sina mest brutala former i hänsynslös etnisk rensning,
massmord, massflykt och krig. Det ställs stora krav på såväl serber som albaner för
att kunna gå vidare och tillsammans bygga upp ett nytt Kosovo. Politiska aktioner
sker aldrig i isolation – de reflekterar och exemplifierar ett samhälles mest grund-
läggande värden och politiska mönster. Detta är något som inte kan förändras över
en natt eftersom de är djupt förankrade i folks medvetande. Endast genomgående
sociokulturella förändringar i Kosovo kan modifiera det sociopolitiska mönstret och
därigenom skapa förutsättningar för en demokratisk utveckling, försonande och in-
teretnisk tolerans.

Jugoslaviens tragiska sönderfall har dessutom visat att existerande internationella
institutioner och traditionell diplomati inte är kapabla att hantera den politiska situa-
tion som har utvecklats i många av de post-kommunistiska länderna (jfr forna Sovjet-
unionen). Egentligen fungerar de kanske inte någonstans i världen, eftersom de inte
förmår förhindra eller stoppa inbördeskrig, massakrer och folkmord – något som vi
har sett flera tragiska exempel på. I en värld där allt fler människor, frivilligt eller ofri-
villigt, lever och arbetar i länder där de utgör del av en etnisk minoritet är etno-natio-
nalism ett allvarligt hot mot demokratin. I en integrerad och kosmopolitisk tillvaro är
tron på monoetniska stater en utopi och etnicitet i dess extrema variant en påtaglig
fara för samhällets pluralism.
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7 Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen är att se vilken betydelse tillgång till språk och kultur
har för den etniska identiteten samt belysa hur dessa användes som vapen i en etno-
politisk konflikt. Detta exemplifieras med fallet Kosovo. Uppsatsens teoretiska del
utgår från ett etnicitetsperspektiv och en av de faktorer som ligger till grund för etnisk
identitet, nämligen språket. Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats och baseras på
litteratur som källkritiskt valts ut.

Inledningsvis beskrivs bakgrunden till mitt val av ämne, frågeställningar och syfte,
metodval, avgränsningar och definitioner samt en kort litteraturgenomgång. Detta
följs av ett kapitel som förenklat belyser viktiga historiska och politiska faktorer som
har haft betydelse för samhällsutvecklingen i Kosovo under 1990-talet. Uppsatsens
teoretiska del tar kortfattat upp en del teorier om etnicitet, utmärkande drag och psy-
kologiska aspekter samt generella orsaker till etniska motsättningar. Vidare behand-
las språkets och kulturens betydelse för den etniska identiteten och personliga ut-
vecklingen.

Kosovo har till stor del varit ett segregerat samhälle starkt präglat av etniska motsätt-
ningar mellan områdets två största etniska grupper – serber och albaner. Lingvis-
tiska, religiösa och kulturella olikheter tillsammans med historiskt ackumulerad ag-
gressivitet har, efter president Titos död och Jugoslaviens sönderfall, kulminerat i
etnisk polarisering, chauvinism och etno-nationalistisk mobilisering. Uppsatsens
huvuddel beskriver den etno-nationalistiska framväxten i Kosovo och de förändringar
som Milosevics maktövertagande innebar för albanerna inom framför allt utbildnings-
och kulturområdet.

De konstitutionella förändringarna 1989 innebar att Kosovo förlorade mycket av sin
tidigare autonomi och att den albaniseringsprocess som påbörjades under 1970-talet
fick ett abrupt slut. Diverse åtgärder vidtogs som skulle stärka det serbiska inflytandet
och begränsa albanernas möjligheter till utbildning, arbete och kultur. Genom en
medveten serbisk kulturhegemonisk assimilationspolitik under 1990-talet försökte
regimen på olika sätt ” strypa”  det albanska kulturlivet, försvaga albanernas etniska
identitet och på så vis ”avkulturalisera”  och tvångsassimilera dem med det serbiska
nationalsamhället.

Konst, musik och litteratur upplevs som viktiga förmedlande instrument för den kultu-
rella identiteten. Därför kan de i en konfliktsituation uppfattas som potentiella vapen,
ägnade att stärka den antagonistiska gruppens identitet och försvaga den egna. Re-
gimen bannlyste flera albanska kulturella och vetenskapliga institutioner samt stop-
pade all finansiering av albansk kulturaktivitet. Detta tog sig sådana uttryck som att
albanska TV- och radiosändningar upphörde, albanska monument förstördes, gatu-
namn serbifierades och utgivning av albanska böcker stoppades. Inom flera arbets-
områden avskedades albaner på grund av sin etniska tillhörighet och ersattes av
serber och montenegriner, många anklagades dessutom för att vara albanska natio-
nalister och irredentister.
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Skolorna kom att användas som viktiga ideologiska maktmedel av den serbiska re-
gimen. Förändringar i läroplanen innebar att albanska och albansk litteratur fick en
marginaliserad position i skolundervisningen, i stället betonades den serbiska identi-
teten och det serbiska kulturarvet. Det förekom en långvarig och medveten repres-
sion av såväl albanska studenter som lärare från regimens sida. Efter att ha vägrat
godta det serbiska utbildningssystemet övergick albanerna till undervisning i egen
regi, som kom att bedrivas illegalt under knappa förhållanden.

Flera albanska arkiv, dokument, bibliotek och böcker förstördes före och under ser-
bernas etniska rensning 1998-1999. Många kulturhistoriska litterära skatter gick förlo-
rade, varav vissa oersättliga. Av ursprungliga 130 filialbibliotek var endast 65 intakta
efter krigets slut, flertalet hade vandaliserats eller bränts. Det ursprungliga albanska
bokbeståndet för dessa bibliotek rapporteras ha minskat med 42 %. Enbart från Na-
tional- och Universitetsbiblioteket i Pristina avlägsnades 1991 100.000 albanska
böcker och mer än 16 kubikmeter albanska dags- och veckotidningar.

Den utbredda förstörelsen av bibliotek och albansk litteratur i Kosovo var inte bara
åverkan på materiella ting, framför allt var det ett psykologiskt angrepp på ett folks
själsliga och kulturella identitet. Avsaknad av möjligheter för albanerna att fritt ut-
trycka sitt kulturarv språkligt, litterärt, konstnärligt och intellektuellt har lett till att flera
år av möjlighet till kulturell utveckling har gått förlorade. Bannlysningen av albanska
kulturinstitutioner och ”strypningen”  av all albansk kulturaktivitet visar tydligt hur kultur
användes som vapen i en etno-politisk konflikt. Det visar även vilken betydelse språ-
ket och kulturen har för den etniska identiteten och hur de i krissituationer både an-
vänts för att förstärka den egna identiteten och försvaga de andras.
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