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El tribunal de 
l’Haia avala 
la sobirania 
de Kosovo

Els jutges diuen que la independència 
unilateral no viola la llei internacional

EL PERIÓDICO
L’HAYA

Q
uasi dos anys i mig des-
prés que Kosovo procla-
més unilateralment la 
independència de Sèr-

bia, el Tribunal Internacional de Jus-
tícia (TIJ), màxima instància judici-
al de l’ONU, va dictaminar ahir que 
aquella declaració d’independència 
és legal perquè no viola cap precep-
te del dret internacional. La sentèn-
cia del tribunal, amb seu a l’Haia, no 
té caràcter vinculant, però estableix 
un precedent jurídic i sens dubte 
tindrà importants implicacions po-
lítiques.

SENTÈNCIA CRUCIAL

que era a la ciutat holandesa per sen-
tir la decisió, va assegurar que Sèrbia 
«no reconeixerà mai la proclamació 
unilateral d’independència de Koso-
vo». En termes idèntics es va pronun-
ciar el president serbi, Borís Tadic, 
que va afegir que «el Govern consi-
derarà ara quins passos ha d’adop-
tar». En qualsevol cas, Tadic, que li-
dera el camp reformista i europeista 
a Sèrbia, va fer una crida a la calma i 
va apel·lar a la ciutadania «a no cau-
re en cap provocació». «Hem d’estar 
units i ser perseverants en aquest 
combat», va afegir.
 Més radical, el primer ministre 
de la República Srpska (l’entitat sèr-

bia de Bòsnia), Milorad Do-
dik, va qualificar la sentència 
de «violència jurídica» i «hu-
miliació per a Sèrbia».
 Per la seva part, els diri-
gents kosovars estaven exul-
tants. El ministre d’Exteriors, 
Skender Hyseni, va invitar 
Sèrbia a obrir un diàleg «en-
tre estats sobirans, sobre ma-
tèries d’interès mutu». El pre-
sident, Fatmir Sejdiu, i el pri-
mer ministre, Hashim Thaci, 
van coincidir a assenyalar 
que la sentència atorga a Ko-
sovo «el dret a ser un Estat» i 
«aixeca tots els dubtes que pu-
guin tenir els països que en-
cara no han reconegut la Re-
pública de Kosovo». «És una 

victòria històrica per a Kosovo i per 
a tota la regió», va afegir Thaci.

IRREVERSIBLE / Pocs dubten a l’escena 
internacional que la independèn-
cia de Kosovo ja és irreversible i que 
la sentència tindrà implicacions po-
lítiques. Pot facilitar l’ingrés de Ko-
sovo a l’ONU i és molt probable que 
molts més països reconeguin ara el 
jove Estat.
 Espanya, que va comparèixer 
a les vistes davant el TIJ per argu-
mentar contra la independència 
unilateral de Kosovo, és un dels 
únics cinc membres de la UE (junta-
ment amb Romania, Grècia, Xipre 

 El TIJ va adoptar la decisió per 9 
vots contra 5, segons unes fonts, o 
10 contra 4, segons altres. «El tribu-
nal considera que la llei general in-
ternacional no conté cap prohibició 
aplicable a una declaració d’inde-
pendència», va anunciar el jutge Hi-
sashi Owada, president del TIJ. «En 
conseqüència, conclou que la decla-
ració d’independència del 17 de fe-
brer del 2008 no va violar la llei in-
ternacional general».
 Molts observadors esperaven una 
sentència més ambigua, però la de-
cisió del tribunal és rotunda i no dei-
xa lloc a les interpretacions.
 Per a Sèrbia, suposa un greu re-
vés. Va ser el Govern de Belgrad qui 
va portar la qüestió a l’Haia. El minis-
tre d’Exteriors serbi, Vuk Jeremik, 
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El Tribunal de 
l’Haia anuncia 
públicament el seu 
veredicte sobre 
Kosovo, ahir.

Passa a la pàgina següent

REACCIONS A LA DECISIÓ JUDICIAL

Moratinos creu que l’acte 
«obre una nova etapa»

AGÈNCIES 
MADRID / BRUSSEL·LES

«Una nova etapa» en què «l’única 
via possible» per resoldre el con-
tenciós amb Sèrbia passa pel dià-
leg. Així va valorar ahir el minis-
tre d’Exteriors espanyol, Miguel 
Ángel Moratinos, la decisió del 
Tribunal Internacional de Justí-
cia (TIJ) de l’Haia. Però el cap de 
la diplomàcia espanyola no va 
voler donar pistes de si Espanya 
es plantejarà reconèixer la inde-
pendència de Kosovo. Fins ara, el 
Govern espanyol s’havia negat a 
reconèixer l’Estat argumentant 
que la independència violava el 
dret internacional. Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya 
es va congratular de la decisió i 
va emplaçar Espanya a «reconèi-
xer definitivament» el nou Es-
tat». L’eurodiputat d’ERC, Oriol 

Junqueras, va afirmar ahir que Espa-
nya s’ha situat «fora del consens del 
dret internacional».
 La cap de la diplomàcia de la UE, 
Catherine Ashton, «va saludar» el ve-
redicte no vinculant del TIJ i va fer 
una crida, tant a Pristina com a Bel-
grad, a girar full i començar a dialo-
gar. «El futur està en la cooperació re-
gional i en el diàleg», va manifestar 
Ashton, que va oferir els bons oficis 

de la Unió en una eventual nego-
ciació. 
 
SENSE EXCUSA / Per la seva part, 
el grup del Partit Popular Euro-
peu a l’Eurocambra va dir que ara 
«ja no hi ha excusa» per no reco- 
nèixer Kosovo com a Estat in-
dependent. França es va sumar 
a la satisfacció de Brussel·les i el 
ministre d’Exteriors, Bernard 
Kouchner, va afirmar que la in-
dependència del territori és «ir-
reversible».
 EUA, per boca de la secretària 
d’Estat, Hillary Clinton, va instar 
Sèrbia i Kosovo a «deixar enrere 
la qüestió de l’estatus i a compro-
metre’s de manera constructiva 
en suport de la pau als Balcans». 
Clinton va instar els països que 
encara no han reconegut la Repú-
blica kosovar a fer-ho.
 Un d’ells és Rússia, tradicional 
aliat de Sèrbia, amb qui compar-
teix la religió ortodoxa. El Ministe-
ri d’Exteriors rus va dir que la sen-
tència no donava cobertura legal a 
la independència i que Moscou se-
guiria liderant l’oposició. H

Clinton demana  
a tots els països  
que reconeguin 
l’Estat kosovar

J Espanya, Grècia, Eslovàquia, 
Romania i Xipre són els únics 
cinc països membres de la 
UE que fins ara s’han negat a 
reconèixer Kosovo. A aquesta 
llista s’hi afegeixen la Xina, 
Geòrgia, Moldàvia, Rússia i, 
és clar, Sèrbia. Al món, són 69 
estats els que reconeixen la 
plena sobirania de Kosovo.

ACCEPTADA PER 
69 ESTATS

la sobirania

INTERNACIONAL EL CAMÍ  
CAP A LA
SECESSIÓ

Tensió per Milosevic

Slobodan Milosevic suprimeix l’au-
tonomia de Kosovo i fa un discurs 
nacionalista a Kosovo Polje davant 
un milió de serbis.
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La independència no 
és il·legal, ¿i ara què?

L’
esperat dictamen del 
Tribunal Internacio-
nal de Justícia de l’Haia 
no tanca el contenciós 

sobre la independència de Kosovo, 
però sí que suposa entrar en una 
fase nova. El Govern serbi no es va 
fer mai il·lusions respecte a la pro-
babilitat que el tribunal li donés 
simplement tota la raó i que això 
fes canviar d’opinió els països que 
ja reconeixien Kosovo (69 dels 192 
membres de l’ONU, 22 dels 27 de 
la UE). Però, sens dubte, no espera-
va un veredicte tan desfavorable. 
L’actual president serbi, Borís Tadic, 
i el seu ministre d’Afers Estrangers, 
Vuk Jeremic, van repetir insistent-
ment que s’havia d’esperar el dicta-
men de l’Haia, però ja abans del des-
enllaç asseguraven que, en qualse-
vol cas, Sèrbia no reconeixerà mai 
un Kosovo independent. Recórrer a 
l’Haia, per tant, no va ser una genuï-
na consulta jurídica sinó una ma-
niobra política que, al llarg de gai-
rebé dos anys, els va permetre acon-
seguir un vot favorable a la consulta 
a l’Assemblea de les Nacions Unides 
i frenar l’hemorràgia de reconeixe-
ments. Dos èxits importants per a 
un Govern democràtic serbi que ne-
cessita fer callar l’oposició ultrana-
cionalista.

AMB UN VEREDICTE  
inequívoc en contra, el temps ara 
deixa de jugar a favor de Sèrbia. El 
seu següent pas, ja anticipat, serà 
intentar obtenir a la tardor el su-
port de l’Assemblea General de les 
Nacions Unides a una resolució que 
reclami negociacions directes en-

tre les parts. De nou, una iniciativa 
que no mira de resoldre el contenci-
ós sinó de guanyar temps i deixar fo-
ra de joc no tant les autoritats koso-
vars com l’oposició interna.
 Quan les dues parts ja han anun-
ciat que no pensen renunciar a la 
sobirania, cal preguntar-se per a 
què més servirien unes negocia-
cions directes. Tot sembla indicar 
que, com va filtrar la premsa sèrbia 
fa uns dies, el Govern de Belgrad sos-
pesa com a alternativa el que ja fa 
anys que promou sobre el terreny: 
l’alteració de la frontera per inclou-
re a Sèrbia els municipis del nord 
de Kosovo (de majoria sèrbia) a can-

vi d’un reconeixement de fet de la 
independència de la resta. D’aques-
ta manera, els serbis aconseguirien 
a Kosovo el que van fracassar a ob-
tenir a Bòsnia i Hercegovina i Croà-
cia: una revisió de les antigues fron-
teres internes iugoslaves per no ha-
ver de viure com a minoria als nous 
estats.
 Per al Govern del Kosovo inde-
pendent, en canvi, s’obre una fi-
nestra d’oportunitat. Amb Estats 
Units, principal valedor de la Repú-
blica de Kosovo, i altres estats amics, 
han preparat una sèrie de reconei-
xements destinats a trencar la pa-
ràlisi en què l’espera del dictamen 

va sumir el procés de legitimació 
de la independència kosovar. Aquí 
l’aritmètica i el temps seran impor-
tants: si, com sembla probable amb 
un dictamen tan clar a favor seu, 
Kosovo i els seus aliats aconseguei-
xen generar abans de la tardor una 
onada de reconeixements impor-
tant (entre 20 i 30 països més), els 
que reconeixen Kosovo ja seran ma-
joria a l’Assemblea de les Nacions 
Unides o estaran molt a prop de ser-
ho. Així Sèrbia veurà molt reduït el 
seu camp d’actuació a l’ONU, fins 
ara l’àmbit privilegiat per defen-
sar les seves tesis. Però, malgrat que 
el nombre de reconeixements aug-
menti, a alguns països els podria in-
teressar mantenir el conflicte obert 
per alimentar el seu pes declinant 
a la regió (Rússia), irritar els Estats 
Units (Cuba, Veneçuela), qüestio-
nar l’hegemonia occidental (Índia, 
Brasil) o per temor al precedent de 
la secessió (Xina, Xipre).

AL GOVERN espanyol li cor-
respon ara reaccionar. Espanya no 
només no va reconèixer Kosovo, si-
nó que va fer campanya activa con-
tra el seu reconeixement, va dificul-
tar la seva inserció internacional 
i va presentar els seus arguments 
en el procés al Tribunal Internaci-
onal de Justícia. Tots aquests argu-
ments van ser rebutjats pel dicta-
men d’ahir. L’ocasió és ideal per rec-
tificar la posició i així facilitar la tan 
necessària recomposició de la uni-
tat d’acció de la Unió Europea. Re-
coneixent una independència ir-
reversible, i promocionant aquest 
reconeixement entre els socis euro-
peus i amics llatinoamericans en-
cara reticents, Espanya ajudarà Sèr-
bia a allunyar qualsevol quimera 
de recuperar la sobirania sobre Ko-
sovo i a resistir la temptació de reo-
brir el mapa balcànic amb modifi-
cacions de fronteres. Aquesta és la 
millor manera de recolzar els de-
mòcrates de Sèrbia que volen que el 
seu país deixi enrere un passat fosc 
i encari un futur millor com a soci 
de tots els seus veïns balcànics, in-
clòs Kosovo, en una Unió Europea 
ampliada. H

Anàlisi
Jordi Vaquer
DIRECTOR DEL CIDOB

Belgrad sospesa 
com a alternativa 
l’alteració de la 
frontera de Kosovo

i Eslovàquia) que no han recone-
gut l’Estat kosovar. En total, 69 paï-
sos han reconegut Kosovo, inclosos 
els Estats Units, el Japó i 22 dels 27 
membres de la UE.
 Sèrbia, governada llavors per Slo-
bodan Milosevic, va perdre el con-
trol de Kosovo el 1999, després de 
78 dies de bombardejos de l’OTAN. 
La intervenció militar de l’Aliança 
va posar fi a dos anys de guerra i a la 
campanya de neteja ètnica del règim 

de Milosevic contra la majoria al-
banokosovar de la província. Ko-
sovo es va convertir llavors en un 
protectorat internacional, admi-
nistrat per l’ONU.
 El Parlament de Kosovo va pro-
clamar la independència el 17 de 
febrer del 2008, amb aquiescèn-
cia internacional. El nou Estat ha 
anat erigint les seves institucions 
també sota la tutela internacio-
nal. Els 120.000 serbis que que-
den a Kosovo viuen pràcticament 
segregats dels dos milions d’alba-
nokosovars. H

REUTERS / JERRY LAMPEN
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Eleccions ‘il·legals’

Ibrahim Rugova és elegit ‘president’ 
de Kosovo en unes eleccions paral-
leles, no oficials, organitzades pels 
albanokosovars.

MAIG DEL 1992

Adéu a Sèrbia 

El Parlament de Kosovo proclama la 
independència, reconeguda fins ara 
per 69 països. Sèrbia i Rússia, la seva 
aliada, rebutgen la secessió. 

FEBRER DEL 2008 

Intervenció aliada

Entre el març i el juny, les forces de 
l’OTAN bombardegen objectius iu-
goslaus per acabar amb la ‘neteja èt-
nica’. Sèrbia es retira de Kosovo.

MARÇ DEL 1999
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