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Twintig jaar geleden viel Joegoslavië uiteen. De onafhankelijkheidsverklaringen van 
Slovenië en Kroatië op 25 juni 1991 en de daaropvolgende agressieve hegemoniale politiek 
van Servië stortten de multinationale federatie in de afgrond. De desintegratie leidde tot 
een reeks van oorlogen en het ontstaan van meerdere nieuwe staten. Dit proces kwam tot 
een (voorlopig) einde met de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo op 17 februari 
2008. Na twee decennia is de Westelijke Balkan een regio met zowel opgeloste als 
onopgeloste problemen. Een vastberaden politieke krachtsinspanning van de Europese 
Unie zou van doorslaggevend belang kunnen zijn voor het oplossen van de bestaande 
conflicten. 

Desintegratie 

Josip Broz Tito, de stichter van het communistische Joegoslavië, had sinds de Tweede 
Wereldoorlog met harde hand over de eenheid van zijn staat gewaakt. Na zijn dood op 4 mei 
1980 was de desintegratie van Joegoslavië onontkoombaar. Begin jaren tachtig begonnen de 
problemen met rellen in de vooral door Albanezen bevolkte Zuid-Servische provincie Kosovo. 
Het uiteenvallen werd bespoedigd door de nooit verwerkte, eeuwenoude geschiedenis van 
geweld tussen de volkeren van Joegoslavië; de grote economische problemen waarmee de 
staat te kampen had; de daarmee verbonden conflicten tussen de deelrepublieken over de 
verdeling van de financiële middelen in de federatie; en het heroplevende nationalisme. Als 
gevolg van de omwentelingen van 1989/1990 in de Sovjet-Unie en de rest van Midden- en 
Oost-Europa ontstonden ook in Joegoslavië nieuwe partijen. In 1990 vonden in een aantal 
deelrepublieken de eerste vrije verkiezingen plaats. In Kroatië en Slovenië werden deze 
gewonnen door nationalistische en naar nationale onafhankelijkheid strevende partijen. 

De daaropvolgende onafhankelijkheidsverklaring van Kroatië en Slovenië op 25 juni 1991 
werd door Belgrado gezien als in strijd met de grondwet. Onder leiding van de president van 
de deelrepubliek Servië, Slobodan Milosevic, probeerde Belgrado met behulp van het 
Joegoslavische leger de onafhankelijkheid van Kroatië en Slovenië met geweld te 
verhinderen. Zo kwam het in juni 1991 in Slovenië en vanaf september van dat jaar in 
Kroatië tot de eerste gewapende confrontaties. De conflicten in het voormalige Joegoslavië 
leidden tot oorlog. Vooral in de republieken met een heterogene samenstelling van de 
bevolking, Bosnië-Herzegovina en Kroatië, vond een explosie van geweld plaats. In Bosnië-
Herzegovina vielen meer dan 100.000 doden. De bevolking sloeg massaal op de vlucht, hele 
regio’s werden ‘etnisch gezuiverd’ en verwoest. 

De noodzaak van Europese betrokkenheid 

De meeste landen van de Euro-Atlantische gemeenschap waren in 1991 geen voorstander 
van het uiteenvallen van Joegoslavië, maar geleidelijk ontstond het inzicht dat de 
ontwikkelingen in de Westelijke Balkan onomkeerbaar waren. In het jaar 1992 concludeerde 



de door de EG in het leven geroepen commissie-Badinter dat de grenzen van de voormalige 
Joegoslavische deelrepublieken moesten worden beschouwd als de grenzen van de 
inmiddels soevereine successiestaten. Dit volkenrechtelijke besluit ten spijt bleken alle 
bemiddelingspogingen van de Europese Gemeenschap tevergeefs. Uiteindelijk waren het de 
Amerikanen en niet de Europeanen die met behulp van militaire middelen een oplossing van 
het conflict forceerden. In december 1995 werd met het vredesverdrag van Dayton de 
oorlog in Bosnië-Herzegovina officieel beëindigd. 

Het onvermogen van Europa oorlog en volkerenmoord op het eigen continent te 
verhinderen heeft de geloofwaardigheid van de EU zwaar beschadigd. Eén van de grootste 
dieptepunten van de Balkanoorlog, de val van de enclave Srebrenica in 1995, was een drama 
voor de bevolking van Bosnië-Herzegovina. Het was tevens een traumatische ervaring voor 
Nederland en zijn Dutchbatmilitairen, die in het kader van de VN-missie UNPROFOR hierbij 
betrokken waren. 

De ervaringen van de Kosovo-oorlog in 1999 maakten duidelijk dat de vastberadenheid en 
leiding van de VS nog steeds onontbeerlijk waren voor het oplossen van Europese conflicten. 
Alhoewel de EU-lidstaten in vergelijking met de oorlog in Bosnië-Herzegovina een grote 
eensgezindheid vertoonden, bleek de EU wederom niet in staat zelfstandig een conflict te 
beslechten. Het Kosovo-conflict werd halfhartig en zonder strategisch concept benaderd en 
bovendien was de EU niet in staat een geloofwaardige militaire dreiging tegen Servië op te 
bouwen. Als reactie op het gebrek aan leiding en besluitvaardigheid tijdens de conflicten op 
de Balkan werd het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de EU (GBVB) 
verder ontwikkeld en bevorderd door de verdragen van Amsterdam (1997), Nice (2001) en 
Lissabon (2007). 

De EU ziet het stimuleren van vrede, stabiliteit, welvaart en vrijheid in de Zuidoost-Europese 
landen Kroatië, Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Kosovo en Albanië als 
een prioriteit. Het stabilisatie- en associatieproces (SAP) vormt het kader voor de EU-
strategie met betrekking tot de Westelijke Balkan. Dit proces moet hervormingen in deze 
landen ondersteunen en bevorderen. Op de lange termijn biedt het SAP deze staten de 
mogelijkheid tot een volwaardig EU-lidmaatschap, mits ze voldoen aan bepaalde politieke en 
economische criteria.1 

In maart 2000 werd in een verklaring van de Europese Raad van Lissabon vastgesteld dat de 
stabilisatie- en associatieovereenkomsten (SAO) met de staten van de Westelijke Balkan als 
belangrijke stap op weg naar een volwaardig EU-lidmaatschap moeten worden gezien. De 
Europese Raad van Thessaloniki van 19-20 juni 2003 bevestigde opnieuw de 
toetredingsperspectieven van de landen van de Westelijke Balkan en besloot tot een 
versterking van de politieke samenwerking, een verbeterde opbouw van instituties en het 
uitvoeren van verdere handelsmaatregelen om de economische groei te stimuleren.2 Tot zo 
ver de Brusselse theorie. 

Door de gedeeltelijk negatieve ervaringen van de laatste EU-uitbreiding met Roemenië en 
Bulgarije in 2007 en door de gevolgen van de economische en financiële crisis bestaat in de 
EU-lidstaten sinds uiterlijk 2009 minder enthousiasme voor verdere uitbreiding van de Unie. 
Alhoewel de perspectieven op EU-lidmaatschap nog bestaan, hebben deze ontwikkelingen 
een negatieve uitwerking op de hervormingswil van de landen van de Westelijke Balkan. De 



kloof tussen verschillende van deze landen wordt groter. Slovenië is dankzij zijn stabiele 
democratie en bloeiende economie al sinds 2004 lid van de EU en Kroatië zal deze stap in 
2013 kunnen maken. 

Ook Montenegro, dat reeds de status van kandidaat-lid van de EU heeft, boekt vooruitgang. 
Op 12 oktober 2011 presenteerde de Europese Commissie de jaarlijkse 
voortgangsrapportage over de uitbreiding van de EU. De Tsjechische eurocommissaris Stefan 
Füle, die belast is met dit dossier, oordeelde positief over de hervorming van de rechtspraak 
en de bestrijding van corruptie in Montenegro.3 Bovendien heeft Montenegro voldaan aan 
één van de belangrijkste voorwaarden voor het begin van de toetredingsonderhandelingen 
met de EU, doordat het parlement begin september een hervorming van het kiesstelsel 
heeft goedgekeurd. De Europese Commissie adviseert daarom het begin van de 
toetredingsonderhandelingen met Montenegro.4 

Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië en Servië daarentegen kampen nog steeds met 
zowel binnenlandse als buitenlandse problemen. De EU is medeverantwoordelijk voor deze 
stand van zaken, door haar onsamenhangende en strategieloze beleid: de eisen voor deze 
regio zijn (deels) te streng en de EU hanteert een dubbele moraal, vooral met betrekking tot 
Servië.  

Bosnië-Herzegovina 

Zestien jaar na het einde van de oorlog is de staatsvorming in Bosnië-Herzegovina nog steeds 
onvoltooid. Het vredesverdrag van Dayton heeft standgehouden en het oplaaien van een 
gewapende confrontatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen lijkt onwaarschijnlijk. 
Maar Dayton heeft het land praktisch in twee entiteiten verdeeld die slechts door een uiterst 
zwakke centrale overheid verbonden zijn: de Servische Republika Srpska enerzijds en de 
moslim-Kroatische federatie anderzijds. Het verdrag van Dayton heeft een naoorlogse 
situatie gecreëerd die niet bevorderlijk is voor de stabiliteit van het land.  

Het verdrag plaatste Bosnië-Herzegovina onder een sterk internationaal toezicht met 
uitvoerende macht bij een hoge vertegenwoordiger, maar de werkelijke machthebbers 
binnen deze complexe staatsinrichting zijn de entiteiten. Het ontbreekt deze entiteiten aan 
de wil een efficiënte centrale eenheidsstaat te vormen. Dit blijkt onder andere uit het feit 
dat men er sinds de verkiezingen van 3 oktober 2010 niet in is geslaagd een gezamenlijke 
regering voor Bosnië-Herzegovina te vormen. De Koning vat de politieke stilstand in Bosnië-
Herzegovina als volgt samen: 

“Vooral de Bosnische Serviërs en Kroaten willen niet tornen aan de in het 
vredesakkoord vastgelegde binnenlandse machtsverhoudingen. De politici die het 
felst de letter van Dayton verdedigen (…) zijn in wezen de grootste tegenstanders van 
staatsvorming. (…) Dat de huidige staatsinrichting niet werkt, staat vast. 
Parlementsbesluiten kunnen niet met een simpele meerderheid worden genomen. 
Als één van de bevolkingsgroepen het ook maar ergens niet mee eens is, gaat het 
niet door.”5 

In plaats van mee te werken aan een gemeenschappelijk toekomstperspectief, streeft het 
Servische deel afscheiding van Bosnië-Herzegovina na. Dit streven wordt door Belgrado 
geduld. De Bosnische Kroaten willen de samenwerking met de Bosniërs, de Bosnische 



moslims, beëindigen en een eigen deel van het land opeisen. De Bosniërs daarentegen 
pleiten voor een sterke centraal geregeerde eenheidsstaat. Deze conflicten ondermijnen de 
centrale overheid, die niet over een functionerende regering, een efficiënte nationale politie 
en een slagvaardig gemeenschappelijk parlement beschikt. Het motto van de Serven, 
Kroaten en Bosniërs in Bosnië-Herzegovina lijkt te zijn: “één tegen allen, allen tegen één.”6 

De EU blijkt in toenemende mate radeloos met betrekking tot Bosnië-Herzegovina en lijkt 
een ‘exitstrategie’ zonder duidelijk gedefinieerde einddatum te volgen. In zestien jaar tijd is 
men er niet in geslaagd een concept voor een duurzame politieke stabilisering van het land 
zonder autoritaire controle door de internationale gemeenschap te ontwikkelen. Een 
teleurstellende balans. Toen de verantwoordelijkheid voor Bosnië-Herzegovina aan de EU 
werd overgedragen, was het enige concept voor staatsvorming van Brussel het EU-
integratieproces. Er vond geen strategisch debat plaats over de vraag of het perspectief op 
het EU-lidmaatschap voldoende was om de politieke elite van Bosnië-Herzegovina en zijn 
buurlanden te bewegen om politieke en economische hervormingen te implementeren. 

Als gevolg van het uitblijven van hervormingen en toenemende radeloosheid met betrekking 
tot Bosnië-Herzegovina begingen de EU-lidstaten de volgende strategische fout: de politici 
en instituties van het land werd te vroeg een politieke volwassenheid toebedacht en een 
spoedig einde van het mandaat van de hoge vertegenwoordiger werd aangekondigd. Tot op 
heden moest dit mandaat echter steeds weer worden verlengd. Hoe de Bosnische politici nu 
gestimuleerd moeten worden hervormingen door te voeren is onduidelijk. Het gebrek aan 
geloofwaardigheid van de EU werd verder vergroot door het sluiten van stabilisatie- en 
associatieovereenkomsten met Bosnië-Herzegovina en Servië, ondanks het feit dat deze 
landen de door de EU gestelde eisen met betrekking tot hervormingen niet inwilligden. 
Tegen de wil van Nederland en België werd Servië in 2008 in het SAP opgenomen. Dit terwijl 
Belgrado lange tijd weigerde mee te werken aan een van de hoofdeisen van de SAO: het 
volledig coöpereren met het Joegoslavië-tribunaal (ICTY) in Den Haag. 

Teneinde het hervormingsproces in Bosnië-Herzegovina op gang te brengen, startte de EU in 
2009 gezamenlijk met de VS het Butmir-proces, dat bedoeld was om de grondwet te 
hervormen. Door de toenemende onenigheid binnen de internationale gemeenschap met 
betrekking tot Bosnië-Herzegovina, de slechte planning en informatievoorziening van de 
Europeanen, de complexe etnische structuren en het gebrek aan medewerking van de 
Bosnische hoofdrolspelers mislukte ook deze poging om tot vooruitgang te komen. De 
onsamenhangendheid en het gebrek aan strategie van het beleid van de EU met betrekking 
tot Bosnië-Herzegovina droegen bij aan de politieke stilstand, de groeiende frustratie en het 
verbreden van de etnische kloven in het land.7 Hoofdverantwoordelijk voor de stagnatie zijn 
echter de Bosnische politici. 

Servië 

De arrestatie en uitlevering aan het Joegoslavië-tribunaal van de oorlogsmisdadigers Ratko 
Mladic en Goran Hadzic door Servië in de zomer van 2011 betekenden het vereffenen van 
een oude schuld. Hiermee toonde Belgrado zijn goede wil, maar op de weg naar Europese 
integratie is dat slechts de eerste stap. Voordat dat proces kan worden voltooid, moet Servië 
nog belangrijke hordes nemen. De democratie is in Servië nog niet vast verankerd. Kritische 
journalisten worden vervolgd en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld 



bedreigd. Daarnaast heeft Servië zwaar te kampen met de gevolgen van de wereldwijde 
economische en financiële crisis. Het percentage werklozen ligt boven de twintig. Een 
aanzienlijk deel van de economie is in handen van oligarchen, die tijdens het regime van 
Milosevic hun welvaart vergaarden en grote invloed op de politiek uitoefenen. De strijd 
tegen corruptie en de georganiseerde misdaad en de hervorming van de rechtsstaat 
verlopen moeizaam. Al met al geen overtuigende argumenten voor een snelle toetreding 
van Servië tot de EU. 

Belgrado neemt weliswaar verzoenende stappen in de richting van Kroatië, maar 
tegelijkertijd voert Servië een destructief beleid ten opzichte van de buurlanden Bosnië-
Herzegovina en Kosovo. De daar levende Serviërs voelen zich door Belgrado gesteund in hun 
poging het gezag van de overheid van de landen waar ze leven te ondermijnen. Dit beleid 
vormt een bedreiging voor de stabiliteit in de regio. In plaats van het verlies van Kosovo te 
accepteren, droomt Belgrado verder van een Groot-Servië en boycot het internationale 
conferenties waaraan Kosovo deelneemt. Een technische dialoog met de regering in Pristina 
over thema’s zoals handelsbetrekkingen, vrij reizen, energievraagstukken en de zoektocht 
naar vermiste personen uit de Kosovo-oorlog is opgeschort sinds het grens- en 
handelsconflict tussen Servië en Kosovo van deze zomer.8 

Door het in stand houden van illegale parallelle Servische structuren in Kosovo ondermijnt 
Servië de moeizame opbouw van een zelfstandige staat door de EULEX-missie en de 
Kosovaarse regering. Belgrado probeert de Servische minderheid, die vooral in het noorden 
van Kosovo woont, te instrumentaliseren en een samenwerking tussen hen en Kosovaarse 
instanties en de EU te verhinderen. Des te opmerkelijker is het advies van de Europese 
Commissie van 12 oktober 2011 om Servië voor te dragen voor de status van kandidaat-
lidstaat van de EU. Begin december 2011 neemt de Europese Raad hierover een besluit. Het 
voorstel van de Europese Commissie lijkt vooral ingegeven door de wens de huidige pro-
Europese centrumlinkse regering onder leiding van president Boris Tadic, ondanks slechte 
prognoses, de komende parlementsverkiezingen te laten winnen. De Europese Commissie 
koppelde haar besluit aan de voorwaarde dat Servië het conflict met Kosovo zou oplossen. 
Servië legt deze eis naast zich neer. Belgrado is van mening dat Europese integratie en het 
onopgeloste conflict met Kosovo niets met elkaar te maken hebben.9 

Kosovo 

Het sinds 2008 onafhankelijke Kosovo wordt naast het ondermijnende optreden van Servië 
nog met andere destabiliserende factoren geconfronteerd. Deze variëren van verwijten aan 
het adres van de overheid van corruptie en banden met de georganiseerde misdaad, tot de 
momenteel door EULEX onderzochte verdenking van illegale orgaanhandel door de 
Kosovaarse minister-president Hashim Thaci.10 Bovendien is de Kosovaarse bevolking 
ontevreden over het gebrek aan vooruitgang op sociaal en economisch gebied. Ook in 
Kosovo is de werkloosheid hoog. 

Na het besluit van Pristina om in de zomer van 2011 het centrale gezag ook in het door 
Serviërs bewoonde noorden van Kosovo te doen gelden, laaide het conflict tussen Kosovo en 
Servië opnieuw op. De onenigheid ontbrandde bij twee grensovergangen. Oppervlakkig gaat 
het om tolkwesties. Het geweld betekent wederom een terugslag in de betrekkingen tussen 
de twee landen, die dankzij de onlangs begonnen dialogen enigszins leken te verbeteren. De 



huidige stand van zaken is een gecompliceerd conflict. De Kosovaarse regering staat voor de 
uitdaging de bevochten soevereiniteit te handhaven. Zowel op binnenlands als op 
buitenlands politiek gebied zou het terugdringen van Belgrado’s invloed in het noorden van 
Kosovo een belangrijke steun in de rug zijn van de jonge Kosovaarse staat en de regering-
Thaci. Een dergelijk succes zou de legitimiteit van de regering vergroten. 

Nadelig voor de toekomst en stabiliteit van het land is het gebrek aan slagvaardigheid en 
handelingsmogelijkheden van de half controlerende, half adviserende EULEX, die zich meer 
op de theorie dan op de praktische problemen van Kosovo concentreert. Daarnaast vormt 
de beperkte soevereiniteit die het gevolg is van de Servische blokkadepolitiek, in de 
internationale context een belemmering voor de verdere ontwikkeling van het land. Kosovo 
wordt tot dusverre door slechts tachtig staten volkenrechtelijk erkend. In dit verband is 
problematisch dat alhoewel Kosovo een testcase voor de regie van Europa had moeten zijn, 
het onafhankelijke Kosovo tot op heden zelfs nog niet door alle lidstaten van de EU is 
erkend. Ondanks de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) van juli 2010, die de 
rechtmatigheid van de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo erkent, blijft de interne 
verdeeldheid binnen de EU vooralsnog bestaan. Van de 27 lidstaten zijn er 22 voor 
erkenning, vijf tegen: Spanje, Slowakije, Roemenië, Cyprus en Griekenland. Dit is een 
dilemma voor de EU en de verdeeldheid leidt wederom tot een ernstig gebrek aan 
strategische besluitvaardigheid en leiding. Het ontbreekt de EU dus ook voor wat betreft 
Kosovo aan een coherente en geloofwaardige strategie.11 

Macedonië 

In het voorjaar van 2001 was het de beurt aan Macedonië om negatief in het nieuws te 
komen. De jarenlange discriminatie van de Albanese minderheid door de Slavisch-
Macedonische meerderheid had de sinds 1991 onafhankelijke Joegoslavische successiestaat 
aan de rand van een burgeroorlog gebracht. De gevechten tussen Albanese milities en 
Macedonische regeringstroepen werden in augustus 2001 met de overeenkomst van Ohrid 
beëindigd, door grote druk op beide conflictpartijen en een snelle crisisdiplomatie van de VS, 
NAVO en EU. Deze overeenkomst regelt sindsdien het samenleven van de verschillende 
bevolkingsgroepen in het land. Het Albanese deel van het volk deelt in de macht en heeft 
gelijke rechten op het gebied van taal en cultuur. Tien jaar na de overeenkomst van Ohrid is 
er vrede in Macedonië. Desalniettemin is het land het afgelopen decennium met diverse 
problemen geconfronteerd. 

De autocratische en nationalistische koers van de in 2008 verkozen nationaal-conservatieve 
regering onder leiding van minister-president Nikola Gruevski vormt zowel een bedreiging 
voor de Europese perspectieven als voor de interne stabiliteit van het land. Bovendien 
blokkeert een inmiddels twintig jaar durend conflict met Griekenland over de naam 
Macedonië de toetreding tot de EU en de NAVO. In het land, dat sinds 2005 EU-kandidaat is, 
heeft de Griekse blokkade binnenlandspolitieke stagnatie en een duidelijke vertraging van de 
hervormingen veroorzaakt. Bovendien heeft het conflict met Athene voor een opleving van 
het Slavisch-Macedonische nationalisme gezorgd, hetgeen een onnodige belasting vormt 
voor de in Ohrid overeengekomen integratie van de diverse etnische gemeenschappen.12 
Het ontbreekt vooral aan de maatschappelijke en politieke bereidheid om de diverse 
groepen in de praktijk te laten samenleven. Het nationalistische beleid van Gruevski leidt tot 
het uitvergroten van de tegenstellingen en veroorzaakt in toenemende mate interetnische 



problemen. Het conflict met Athene isoleert Macedonië, kan destabiliserende gevolgen 
hebben en tot nieuwe etnische spanningen leiden. 

In dit door politieke stilstand en nationalisme gekenmerkte klimaat ontwikkelde de 
regeringsstijl van Gruevski steeds sterkere autocratische trekken. Corruptie en 
patronagesystemen gedijen, justitie en de media worden in toenemende mate onder druk 
gezet en noodzakelijke investeringen om de economie van het land te stimuleren worden 
vertraagd. Macedonië lijkt van de Europese weg af te dwalen. Recentelijk uitte de Europese 
Commissie haar ontevredenheid over deze negatieve ontwikkelingen en verhoogde daarmee 
de druk op Skopje. Eurocommissaris Füle waarschuwde Macedonië zelfs dat het zijn status 
als kandidaat-lid van de EU zou kunnen verliezen als het tempo van de hervormingen niet 
zou worden verhoogd.13 Des te opmerkelijker is dat de Europese Commissie in haar jaarlijkse 
voortgangsrapportage over de uitbreiding van de EU de lidstaten het advies geeft de 
onderhandelingen over toetreding met Macedonië te beginnen.14 Het is de vraag of deze 
gang van zaken de politieke elite van Macedonië voldoende stimuleert om de noodzakelijke 
hervormingen door te voeren. 

Al met al is de rol van de EU ook in het geval van Macedonië onbevredigend. Te strenge 
eisen, die de mogelijkheden van het land overschatten, en de in Skopje waargenomen 
Brusselse ‘uitbreidingsmoeheid’ hebben wederom aan de stagnatie bijgedragen. De grootste 
zwakte van het Europese beleid met betrekking tot Macedonië is echter het onvermogen het 
conflict tussen Skopje en Athene op te lossen. De EU had met diplomatieke middelen een 
aanzet moeten geven tot een overeenkomst tussen Griekenland en Macedonië. Tegen de 
achtergrond van de zeer omvangrijke financiële steun aan Griekenland staan Brussel 
voldoende middelen ter beschikking om invloed op de regering in Athene uit te oefenen 
teneinde het conflict te beëindigen. Het is onduidelijk waarom Brussel deze stap, die in het 
belang is van de stabiliteit van de regio, nog niet heeft genomen. 

Conclusie 

Twintig jaar na het uiteenvallen van Joegoslavië zijn twee post-Joegoslavische statengroepen 
ontstaan. De ene groep wordt gevormd door Slovenië, dat reeds lid van de EU is, en Kroatië 
en Montenegro, die vooruitgang boeken en goede uitzichten hebben op verdere Europese 
integratie. De andere groep wordt gevormd door Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Servië en 
Macedonië. Deze landen worden gekenmerkt door stagnatie en interne verdeeldheid en 
zullen nog diverse politieke en economische hervormingen moeten doorvoeren voordat 
toetreding tot de EU mogelijk is. Brussel, waarvan een duidelijke leidinggevende rol in deze 
regio verwacht zou mogen worden, heeft weinig bijgedragen aan de ontwikkeling van deze 
landen. Het beleid van de EU werd gekenmerkt door het ontbreken van een coherente 
politieke langetermijnstrategie voor de Westelijke Balkan, een vaak tegenstrijdige oriëntatie 
op kortetermijnregelingen, een gebrek aan inlevingsvermogen en een te grote focus op de 
politieke machthebbers ten koste van andere maatschappelijke spelers. 

Het is de vraag hoe op deze manier de politici van de Westelijke Balkan kunnen worden 
gemotiveerd om hun politieke en economische systemen te hervormen. Te vaak 
overheersen in Brussel verkeerde inschattingen van de situatie in deze regio. Ze zijn het 
product van het onbegrip voor de van de Europese maatstaven afwijkende politieke cultuur 
van de Balkan en van de misvatting dat de democratische principes van de EU probleemloos 



naar de slecht ontwikkelde transformatie- en naoorlogse samenlevingen van de Westelijke 
Balkan kunnen worden geëxporteerd. 

Een bijkomstig probleem voor de EU is dat het gebrek aan een samenhangende en 
geloofwaardige strategie voor de hele Westelijke Balkan en aan oplossingen voor de 
resterende conflicten een machtsvacuüm heeft doen ontstaan, dat sinds de jaren negentig 
steeds weer door de VS, maar inmiddels ook in toenemende mate door Turkije wordt 
opgevuld. Vooral Ankara breidt zijn invloed als soft power op de Westelijke Balkan duidelijk 
merkbaar uit en treedt op als pleitbezorger van Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Macedonië, 
juist die landen, die van het Europese pad zijn geraakt. De Turkse invloed in deze regio is 
evenmin in het belang van Europa als het opvallend toenemende aantal investeerders uit 
islamitische staten zoals Iran, Koeweit en Maleisië, die zich vooral in Bosnië-Herzegovina 
engageren. 

Ook twee decennia na de gewelddadige desintegratie van Joegoslavië is het de historische 
en politieke plicht van Europa om een blijvende stabilisering en pacificatie van de regio te 
realiseren. Dit is in het belang van de regio en van de rest van Europa. De Westelijke Balkan 
is een onderdeel van Europa. De landen van deze regio moeten in het kader van een 
omvattende Europese vredesorde dichter bij Europa komen te staan. 

In plaats van vooral de technische en theoretische benadering zou een intensievere 
inhoudelijke concentratie op de gehele Westelijke Balkan één van de kerntaken van het 
Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de EU moeten zijn. Dit betekent 
dat een praktische langetermijnstrategie voor de regio moet worden ontworpen, die het 
stabilisatie- en associatieproces begeleidt en rekening houdt met de onopgeloste problemen 
die het gevolg zijn van de oorlogen in het voormalige Joegoslavië. Het is de plicht van de EU 
de mensen in dit gedeelte van Europa een duidelijke strategie en toekomstperspectieven te 
bieden. 

De EU moet in haar strategie, naast de politieke stabilisatie en een permanente 
vredesregeling, aandacht besteden aan het stimuleren van de economie en de welvaart, een 
actieve aanpak van de verwerking van het verleden, de verdere opbouw van de 
samenleving, de ontwikkeling van het onderwijs. Bovendien moet ze nieuwe impulsen geven 
om de moeilijk te overbruggen kloven tussen de verschillende bevolkingsgroepen te dichten. 

De EU beschikt over alle noodzakelijke middelen en instrumenten - ze moet ze nu 
vastberaden inzetten. Duitse en Nederlandse initiatieven in het kader van een gezamenlijk 
Europees optreden kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan de definitieve oplossing van de 
conflicten in de landen van de Westelijke Balkan. 

Hauptmann d. R. Oliver Joachim Rolofs is persvoorlichter bij de Munich Security 
Conference (MSC). Dr. Jochen Stöger is freelance publicist.  
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