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Europeiska autonomier i utveckling 
Föredrag och diskussion (på engelska) 
 
Kosovo - Dusan Janic (Forum för etniska relationer, Belgrad)  
Vojvodina - Dejan Janca (professor i folkrätt) 
 
Välkommen till Lagtingets auditorium onsdag 23.11 kl. 19.00.  
 
Arr: Ålands fredsinstitut i samarbete med Ålands landskapsregering 
 
Gruppen från Vojvodina, som besöker Åland 22-23 november 2005, berättar om situationen i 
Vojvodina och Kosovo den 23 november kl 19.00 i Lagtingets auditorium. Alla är hjärtligt 
välkomna att delta.  Inga förhandsanmälningar krävs. 
 
 
Kosovo och Vojvodina är autonoma delar av Serbien och Montenegro. Kosovo ligger i södra 
delen av landet med gräns mot Albanien och Makedonien. Vojvodina är den nordligaste 
delen av Serbien och Montenegro och har gräns mot Kroatien, Ungern och Rumänien.  
 
Vojvodina är en autonom provins med stort etniskt diversitet. I området bor fler än 26 olika 
etniska grupper som talar 6 olika språk. Vojvodina har en välfungerande lokalstyrelse. 
Gruppen som besöker Åland representerar projektet ”Vojvodina – European Region”. 
Projektets syfte är att utveckla samarbete med grannarna i Kroatien, Ungern, Rumänien och 
Österrike.  Projektet vill också knyta kontakter med andra europeiska länder med särskild 
betoning på självstyrande områden och gränsöverskridande samarbete. 
 
FN:s säkerhetsråd fastställde  i juni 1999 (Resolution 1244) efter uppslitande konflikter att i 
väntan på ett beslut om Kosovos framtida status tillsätta en internationell 
övergångsadministration under FN, UNMIK. Den albanska majoriteten vill ha ett självständigt 
Kosovo medan Serbien och Montenegro inte vill släppa ifrån sig provinsen. FN:s 
Generalsekreterare Kofi Annan utnämnde den 11 november 2005 President Ahtisaari till sin 
speciella ambassadör som ska leda förhandlingarna i Kosovo. President Ahtisaari åker idag, 
den 21 november, till Kosovo för att påbörja arbetet. 
 
Våra gäster kommer att presentera projektet och berätta mer om Kosovo och Vojvodina. 
Seminariet är ett utmärkt tillfälle att få veta mer om dessa vackra och intressanta delar av 
Europa. Länderna på Balkan har en turbulent och konfliktdrabbad tid bakom sig och arbetar 
nu hårt för att reparera skadorna och etablera normala relationer med övriga Europa och 
världen. 
 


