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SITUASJONEN:

Kosovo er et av de yngste og fattigste landene i Europa.  
Da Jugoslavia ble dannet etter andre verdenskrig (1946),  
ble Kosovo etablert som en provins i Serbia. På 80-tallet  
ville Kosovo bli et selvstendig land, men det gikk ikke  
Serbia med på. Dermed ble det krig i landet, og over en 
million kosovo albanere ble drevet på flukt. Kosovo erklærte 
seg som et selvstendig land i 2008. Det tar lang tid å bygge 
opp et land etter at det har vært krig, og i Kosovo var det 
store øde leggelser. Mange av husene er i svært dårlig stand, 
og det er vanskelig å få jobb. Det gjør at mange familier er 
veldig fattige, og flere er helt avhengige av den støtten de  
får fra SOS-barnebyer for å klare seg.  
 
SOS-barnebyer hjelper foreldrene med å få jobb, og bistår 
familiene med penger til mat, medisiner, klær og et sted  
å bo. De vanskelige leveforholdene gjør at noen foreldre  
ikke ser noen annen utvei enn å forlate barna sine, i håp  
om at andre voksne kan gi dem en trygg og god oppvekst. 
SOS-barnebyer drifter, ved siden av barnebyen i Pristina,  
også et babysenter som tar hånd om de forlatte babyene frem 
til de får nye foreldre som kan ta vare på dem. Alle som 
støtter SOS-barnebyers arbeid i Kosovo er med på å gi de 
forlatte barna en bedre framtid.

KOSOVO

OPPGAVER: 

1.  Kosovo har en veldig ung befolkning. Nesten 70 prosent  
 er under 30 år og over halvparten er under 18.  
 Hva kommer det av at det er så mange unge mennesker  
 i Kosovo, og så få gamle?

2.  Kosovo er en republikk, mens styringsformen i Norge  
 er monarki. Hva er forskjellen på en republikk og et  
 monarki?

3.  1/3 av familiene i Kosovo lever for under 8 kroner  dagen,  
 og myndighetene i landet klarer ikke å hjelpe alle som  
 trenger det. Hva tror du er den største forskjellen på å  
 være fattig i Norge og det å være fattig i Kosovo? 

4.  Arbeidsløshet er en stor årsak til fattigdom og nød i  
 Kosovo. Hva tenker du må til for at folk skal få seg en  
 jobb, enten man bor i Norge eller Kosovo? 

5.  Sjekk http://www.globalis.no/Land/Kosovo. Her finner  
 du massevis av informasjon om Kosovo.  
 Lag en presentasjon som du viser for klassen din, der du  
 bruker både tekst og bilder, samt forklarer muntlig. Supert  
 om du også kan krydre med relevante filmer fra Youtube.

FAKTA:  
 
 Antall innbyggere: Ca. 1,8 millioner 

 Hovedstad: Pristina

 Arbeidsledighet: 73 % av alle under 25 år er   
 arbeidsledige. Totalt er ca. 45 % av den voksne   
 befolkningen uten arbeid. 

 Forventet levealder: 69,9 år

 Mange land har anerkjent Kosovo som et selv stendig  
 land, blant annet Norge, men det har ikke Serbia.    
 Derfor er mange redde for at det skal bli krig igjen.

Pristina

Eliza er fem år og hun bor i Pristina, sammen med foreldrene 
sine og 13 søsken. De bor i et hus som ble forlatt under krigen, 
slik mange familier i Kosovo gjør. De håper at de som eier huset 
ikke kommer tilbake, for da må familien flytte. Familien har 
lite penger, og huset er i dårlig stand, men det er bedre enn å 
ikke ha hus i det hele tatt.


