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BAROMETRI 

KOSOVAR I 

SIGURISE 

ZERAT E KOSOVES 

 1. SIGURIA DHE KERCËNIMET  

Sondazhi paraqet nivelin e kënaqshmërisë me institucionet e sigurisë dhe të 

drejtësisë: Policia e Kosovës, Forca e Sigurisë e Kosovës, Zjarrëfikësit, Ministria e 

Punëve te Brendshme, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë (AKI), Gjykatat e 

Kosovës, Dogana e Kosovës dhe prania ndërkombëtare e sigurisë - KFOR-i dhe 

EULEX-i.  

 2. PËRCEPTIMET NDAJ MARRDHËNIEVE NDËR-ETNIKE  

Sondazhi paraqet pikëpamjet e të intervistuarve lidhur me marrëdhëniet ndër-etnike 

dhe dialogun Prishtinë-Beograd. Ky botim paraqet pikëpamjet e kosovarëve mbi 

marrëdhëniet ndër-etnike, rrezikun e konflikteve ndër-etnike dhe perceptimet e tyre 

në lidhje me marrëveshjen Thaçi-Daçiq.  

 3. EKONOMIA DHE SFIDAT  

Ky seksion përmbledh perceptimet e kosovarëve drejt sfidave kryesore me të cilat 

përballet Kosova si: migracioni, përceptimet rreth gjendjes ekonomike në Kosovë si 

dhe raportet e tyre mbi të ardhurat dhe shpenzimet. 

 4. POLITIKA DHE INSTITUCIONET  

Ky seksion thekson shqetësimet kryesore lidhur me situatën politike në Kosovë dhe 

gjendjen e demokracisë. Sondazhi mat besimin ndaj institucioneve kryesore të 

demokracisë, duke përfshirë Qeverinë, Kuvendin, Gjyqësorin dhe sektorin joqeveritar. 

Ky botim paraqet edhe preferencat e qytetarëve ndaj partive politike përpara 

zgjedhjeve të ardhshme. 

 5. MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE  

Ky raport gjithashtu paraqet përceptimet e të intervistuarve ndaj vendeve rajonale dhe 

fqinjëve. Përveç kësaj, raporti gjithashtu paraqet përceptimet ndaj organizatave 

ndërkombëtare (NATO, BE, OKB, FMN, BB) si dhe drejt Bashkimit Evropian dhe 

aktorët te tjerë te mëdhenj global. 
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.  

BAROMETRI KOSOVAR I SIGURISE 

 

 

Barometri Kosovar i Sigurisë  është projektuar për të shërbyer si një botim i ri gjashtë 

mujor që synon grumbullimin e perceptimeve të opinionit publik për institucionet e 

sigurisë dhe të drejtësisë, si dhe sfidave kryesore të sigurisë me të cilat përballet 

Kosova. Kjo iniciativë mund të jetë e vogël, por mjaft e dallueshme në krahasim me 

botimet e tjera konkurruese. Kjo ndryshon në mënyrë të konsiderueshme për fokusin 

e saj ne sektorin e sigurisë dhe të drejtësisë, për nga roli i Qendrës hulumtuese si 

think-tank i pavarur, si dhe për mungesën e  kufizimeve politike në komunikimin e 

gjetjeve dhe dhënien e mesazheve. Së dyti, publikimi është iniciativa e parë vendore që 

paraqet rëndësinë e përpjekjeve të drejtuara nga donatorët për krijimin e një shoqërie 

të qëndrueshme civile në Kosovë. Si dhe së treti, botimi është unik për metodologjinë e 

tij - ku sigurisht do të jetë publikimi i parë tradicional dhe periodik që bazohet në 

anketat e opinionit publik. 

 

Qendra synon të komplementojë qasjet e mëhershme të QKSS me qëllim të ofrimit të 

inputeve për nevoja të hartimit të politikave siç ishin: (a) vlerësimi i opinionit publik 

për kompanitë private të sigurisë dhe (b) qasja e komunitetit ndaj sigurisë. Me këtë 

botim Qendra do hap nismën e parë vendore për shpalosjen e mendimeve të 

qytetarëve duke i sjellë ato në procesin e krijimit të politikave dhe reformave 

institucionale. Nisma gjithashtu korrespondon me një periudhë kur siguria dhe 

drejtësia janë fusha shumë të ndjeshme duke pasur parasysh kompleksitetin e 

strukturës demografike, multi-etnicitetit dhe marrëdhënieve mjaft komplekse me disa 

vende fqinje. Ndikimi i publikimit pritet të rritet brenda një periudhe shumë të vogël 

për një numër arsyesh duke përfshirë: (a) besueshmërinë drejt punës se Qendrës si 

think-tank neutral, (b) përvoja e Qendrës ne përdorimin e metodave të përshtatshme 

shkencore në publikimet e saj, (c) rëndësia e pronësisë vendore, si dhe (d) kapaciteti 

profesional që posedon Qendra. 
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1.   METODOLOGJIA 

 

Ky raport ofron një përmbledhje të perceptimeve të njerëzve rreth sigurisë në Kosovë, 

punën e institucioneve gjyqësore, natyrën e kërcënimeve të jashtme dhe të brendshme, 

stabilitetin politik, si dhe sigurinë ekonomike e mjedisore. Praktikat e reja të menaxhimit 

të ri publik kërkojnë një qasje me rezultat të bazuar në ofrimin e shërbimeve. Në fakt, 

dëshmitë në të cilat bazohet politik-bёrja kërkojnë që ofruesi të jetë në gjendje në mënyrë 

progresive të marrë inpute dhe të mase performancën e vet. Përceptimet e prezantuara në 

këtë raport janë një përmbledhje e informacioneve të mbledhura nga të anketuarit dhe kjo 

vetëm tregon se si njerëzit i perceptojnë institucionet. Kjo në asnjë mënyrë nuk paraqet 

një vlerësim përfundimtar të cilësisë së punës së institucioneve që mbulohen nga ky 

studim. Ky raport do të shërbejë si një instrument për të gjitha institucionet e përfshira në 

adresimin e mangësive të mundshme, por edhe një tregues i efikasitetit të komunikimit të 

tyre me njerëzit. Një analizë më e detajuar e këtij raporti do të prodhohet në një fazë të 

mëvonshme. 

Barometri Kosovar i Sigurisë është zhvilluar në bazë të intervistave ballë-për-ballë  me të 

anketuarit në të gjitha rajonet e Kosovës, ku është përdorur një pyetësor i zhvilluar nga 

vet QKSS. Të gjitha pyetjet janë të mbyllura, dhe shumica është në formën e pesë 

alternativave. Marrja e mostrave dhe intervistat u zhvilluan nga ekipi i QKSS-së që 

përfshinte 35 hulumtues. Mostra e hartuar përfaqëson numrin e popullsisë së Kosovës që 

është mbi 18 vjeç dhe përfshinë 1.067 familje. Ndarja etnike e të intervistuarve është: K-

shqiptar 89%, K-serb 7%, dhe pakicat tjera 4%. 

Struktura e mostrës është e bazuar në prefikset telefonike dhe përfshinë rajonet e 

Prishtinës, Mitrovicës, Prizrenit, Ferizajit, Gjilanit, Pejës dhe Gjakovës. Pas fazës së parë të 

pjesës gjeografike (bazuar në Raportin 2012 të Regjistrimit të Popullsisë), faza e dytë 

përfshinë mostrën nga zona komunale me një mostër te bazuar në numrin e familjeve në 

vendbanime rurale/urbane. Përzgjedhja e familjeve është bërë duke përdorur metodën e 

"UPI" – ku hulumtimi ka filluar në qendër të zonës së regjistrimit drejt një drejtimi të 

zgjedhur rastësisht. Çdo zgjidhje tjetër në këtë drejtim u konsiderua valide për intervista. 

Faza e fundit përfshinë përzgjedhjen e personave në familjet duke përdorur teknikën e 
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afërt të ditëlindjes. Së paku dy përpjekje janë bërë për të kontaktuar anëtarin e familjes 

para një zëvendësim të mundshëm. Të intervistuarit meshkuj ishin caktuar për 

intervistues meshkuj, ndërsa të anketuarit femra ishin caktuar për intervistues femra. 

Mostra e rastit siguron që çdo person banor në Kosovë ka një probabilitet të barabartë për 

t'u zgjedhur për intervistë. Si një mostër përfaqësuese, rezultati i studimit mund të 

projektohet mbi popullatën e Kosovës si një pasqyrë e trendeve në qëndrimet dhe 

perceptimet e kosovarëve mbi moshën 18 vjeç. Margjina e gabimit është 3%, me një 

interval besueshmërie prej 95%.  

Para fillimit të intervistave, disa intervista provuese janë kryer në terren për të testuar 

disa pyetje të reja. Pasi që ekipi hulumtues raportoi se intervistat e testuara ishin të 

suksesshme, dhe nuk kanë hasur ne probleme, ka filluar hulumtimi i vërtetë. Të gjitha 

intervistat janë kryer mes datës 22 prill dhe 14 maj 2013. Përpunimi i të dhënave është 

bërë me programin softver SPSS. 

 

Studimi është zhvilluar dhe zbatuar me kujdes në mënyrë që rezultatet te përfaqësojnë me 

saktësi pikëpamjet e qytetarëve të moshës madhore. Sidoqoftë, ne pranojmë se ka pasur 

disa kufizime gjatë procesit. Disa nga familjet e përzgjedhura dhe individët nuk u 

intervistuan për një numër arsyesh: shtëpi te braktisura, refuzim për t'u intervistuar, etj.  

Është e vështirë për të matur se si procedura e zëvendësimit ndikon në rezultatet e 

përgjithshme. Duhet gjithashtu të theksohet se një numër i madh faktorësh të tjerë mund 

të kenë ndikuar në rezultate si: vështirësia për të kujtuar ngjarjet dhe mendimet, 

kompleksiteti i përgjigjeve apo koncepteve, reagimet në pyetjet e gabuara të ndjeshme 

apo të qëllimshme [pyetje shoqërisht të papranueshme]. Së fundi, ndikimi i hulumtuesit 

në teren është gjithashtu faktor në këtë proces. Andaj janë bërë përpjekje për të përfshirë 

vetëm intervistues të kualifikuar. 
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2. SIGURIA DHE KËRCËNIMET  

 

2.1 Kёnaqshmёria me institucionet e sigurisë dhe të drejtësisë  

Të anketuarit u pyetën se si ata ishin të kënaqur me punën e institucioneve të sigurisë  duke dhënë 

mendimin e tyre në një gradë të bazuar në shkallën e "Likert": 1- shumë të pakënaqur, 2 - të 

pakënaqur, 3 - disi, 4 - të kënaqur, 5 - shumë të kënaqur dhe  0-asnjë opinion ose nuk përgjigje. Të 

anketuarit rezultuan të ishin më të kënaqur me punën e Forcës së Sigurisë së Kosovës (72%) 

pasuar nga Zjarrfikësit (69%) dhe KFOR-i (59%). Një nivel më i moderuar u paraqit ne 

kënaqëshmerinë e të anketuarve ndaj Policisë së Kosovës - me vetëm 42% e të qenurit të kënaqur 

me punën e tyre. Mendime më pak te kënaqshme u shprehën në drejtim të punës së Doganave 

(33%) dhe EULEX-it (25%). Të anketuarit u kërkuan të shprehin kënaqësinë e tyre me punën e 

Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI)  - ku gati gjysma e tyre nuk kanë informacion të 

mjaftueshëm për të gjykuar këtë institucion. Serbët e Kosovës në përgjithësi kanë nivele të ulëta të 

kënaqësisë (me e larta Policia e Kosovës me 23%).  Shumica e serbëve duket të jenë të pakënaqur 

me punën e KFOR-it dhe EULEX-it. 

 

Të anketuarit në përgjithësi shprehën dyshime dhe pak besim ndaj gjyqësorit në Kosovë. Më 

shumë se gjysma e të anketuarve thanë se kishin pak ose aspak besim në sistemin gjyqësor. 

Kënaqshmëria e tyre me punën e gjykatave të Kosovës është mjaft e ulët (21%). 
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2.2 Përceptimet për situatën e sigurisë   

 

Hulumtimi konstatoi se qytetarët e 

Kosovës kanë perceptim përgjithësisht 

mesatar për sigurinë ku përmenden disa 

shqetësime të zgjatura. Gati gjysma e të 

anketuar vlerësuan se siguria në Kosovë 

është mesatare. Përceptimet e kosovarëve 

ndaj sigurisë në lagjen e tyre janë 

dukshëm më mirë në krahasim me 

vlerësimin e tyre për situatën e 

përgjithshme të sigurisë në Kosovë. Rreth 

80% e familjeve vlerësoi sigurinë në lagjen 

e tyre si të mirë. Të anketuarit që jetojnë 

në zonat urbane vunë në dukje shqetësime 

të konsiderueshme në krahasim me 

homologët e tyre rural. Gjeografikisht, 

njerëzit priren të jenë më të shqetësuar në 

lidhje me sigurinë publike në vendbanimet 

kryesore urbane dhe komunat që gravitojnë në kufi me Serbinë.   

Rreth 34% e të intervistuarve ishin të 

shqetësuar se shpesh ose ndonjëherë 

mund te jenë viktimë e krimit. Të 

anketuarit nga Skenderaj - një komunë e 

vogël në pjesën qendrore të Kosovës 

kishin shqetësimet më të ulëta në 

krahasim me të anketuarit në Pejë dhe në 

Prishtinë, ku janë theksuar disa nga 

shqetësimet më të larta ndaj krimit. Gratë 

kanë tendencë për të ndarë shqetësimet 

më të larta ndaj krimit se burrat në 

pothuajse të gjitha rajonet e Kosovës.   

Është vërejtur një ndryshim në qëndrimet 

ndaj shkaqeve të sigurisë dhe 

shqetësimeve ndaj  krimit në Kosovë gjatë 

viteve të fundit. Raportet ndërkombëtare në periudhën e pasluftës kanë treguar se njerëzit i 

konsideronin kërcënimet ushtarake dhe marrëdhëniet ndër-etnike si shqetësimet më të 

mëdha të sigurisë. Megjithatë, Barometri në vitin 2013 vuri në dukje një ndryshim të 

rëndësishëm në perceptime - njerëzit në përgjithësi shohin faktorët e brendshëm, si varfërinë, 

prezencën e armëve të vogla, si dhe dobësinë e sundimit të ligjit, si shkaqet kryesore të 

pasigurisë në Kosovë. Një analizë më e thellë e të të dhënave të anketës paraqes një 
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korrelacion direkt midis kënaqshmërisë së qytetarëve me institucionet e sigurisë dhe 

drejtësisë me vendet që kanë siguri të ulët dhe shqetësime të krimit. Nga ana tjetër, rajonet 

dhe komunat që janë ekonomikisht më mirë kanë prirje të jenë më pak të shqetësuara në 

lidhje me sigurinë dhe incidentet e krimit. Përmirësimi i kushteve ekonomike së bashku me 

adoptimin e një qasje më gjithëpërfshirëse në procesin e vendim-marrjes në  sigurinë dhe 

drejtësinë ndoshta janë masat kyçe në adresimin e shqetësimeve të sigurisë dhe krimit në 

Kosovë.  

 

2.3 Kërcënimet nga jashtë  

Hulumtimi ynë u fokusua në identifikimin e nivelit të perceptimeve për kërcënimet nga jashtë. 

Ndikimi potencial i krizës ekonomike ka qenë kërcënimi më i lartë i jashtëm i perceptuar nga 

të anketuarit. Është interesant fakti se kosovarët i shohin kërcënimet nga idetë dhe zakonet e 

jashtme, si dhe sëmundjet ngjitëse si rreziqet më të mundshme krahasuar me sulmet 

ushtarake. Nuk janë vërejtur dallime të rëndësishme në perceptimet e të anketuarve kur janë 

stresuar marrëdhëniet etnike. Gjeneratat e vjetra ishin disi më të pirur të shohin rrezikun fizik 

dhe sulmet e jashtme ushtarake krahasuar me gjeneratat e reja. 

 

 

Kur u pyetën për të vlerësuar nivelin e kërcënimit nga vendet fqinje, rreth 62% e të 

anketuarve perceptuan një nivel të kërcënimit nga Serbia. Kërcënimi i perceptuar nga Serbia 

ka rënë me 10% në krahasim me sondazhin e vitit të fundit. Vetëm një përqindje e 

papërfillshme kishte një mendim të ngjashëm për Shqipërinë, Maqedoninë apo Malin e Zi. 
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Kur u pyetën për të shprehur mendimin e tyre për mënyrën më të mirë për të garantuar 

sigurinë e Kosovës, të anketuarit zgjodhën anëtarësim në Bashkimin Evropian (31%), 

anëtarësimin në NATO (29%) dhe investimin në mbrojtje (22%). Bёrja paqes dhe zgjidhja e 

mosmarrëveshjeve me fqinjët kanë qenë fushat më pak të favorshme. 
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1. MARRËDHËNIET SHOQËRORE DHE NDËR-

ETNIKE  

 

Qëllimi i këtij seksioni është të paraqesë një pasqyrë të dinamikës shoqërore brenda 

shoqërisë kosovare. Në sondazhin e mëparshëm të vitit 2012, raporti ka matur perceptimet e 

kosovarëve për marrëdhëniet ndërmjet gjeneratave, marrëdhëniet mes burrave dhe grave si 

dhe marrëdhëniet ndërmjet njerëzve me të ardhura të ndryshme ekonomike. Në këtë edicion, 

hulumtimi është përqendruar në diskriminimin shoqëror dhe gjendjen e marrëdhënieve 

ndëretnike në Kosovë. Barometri  që nga fillimi është fokusuar ne perceptimet e njerëzve ndaj 

dialogut Prishtinë-Beograd.  

 Të anketuarit u pyetën nëse mendonin se i 

përkasin një grupi shoqëror që është i 

diskriminuar në Kosovë. Rreth 28% e të 

anketuarve u përgjigjën me po. Të anketuarit 

me 54 vjet kanë raportuar përqindje më të 

larta të diskriminimit duke cituar vështirësi 

për tu akomoduar në tregun e punës. Gati 

gjysma e serbëve dhe romëve thanë se 

ndjehen qoftë politikisht apo shoqërisht të 

diskriminuar në Kosovë.  

Shumica e qytetarëve të Kosovës nuk 

parashikojnë një konflikt ndëretnik - proporcioni 

i atyre që parashohin rrezikun e konfliktit ndër-

etnik në Kosovë ndryshon varësisht nga 

komunitetet dhe zonat gjeografike. Rreth 30% e 

të anketuarve thanë se rreziku i konfliktit ndër-

etnik në Kosovë është i lartë - krahasuar me 

anketën e fundit 2012. Serbët e Kosovës duket të 

jetë shumë më te shqetësuar sesa shqiptarët dhe 

komunitet e tjera në Kosovë. Të anketuarit në 

komunat serbe të veriut të Kosovës deklaruan se 

rreziku ka mbetur i lartë. Vlen te përmendet, se 

kosovarët identifikohen më shume me 

përkatësinë etnike dhe më pak me vendin e tyre 

dhe përkatësinë fetare. Rreth 93% deklaruan se 

ata fuqimisht identifikohen me etninë e tyre. 
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 Kosovarët u pyetën rreth 

Marrëveshjes 'Thaçi-Daçiq'. Të 

anketuarit rezultuan te ndarë mbi 

këtë çështje - 43% ishin në 

mbështetje të marrëveshjes 

krahasuar me 38% që e 

kundërshtonin atë. Një tjetër 19% 

nuk kishin përgjigje lidhur me 

marrëveshjen. Serbët ishin më pak 

mbështetës se sa shqiptarët, 

kryesisht fjala është për Serbët që 

jetojnë në pjesën veriore të Kosovës. 

Vetëm 21% e kosovarëve mendonin 

se marrëveshja ishte më shumë në 

favor të Kosovës, rreth 30%  

mendonin se Serbia do të përfitojë,  37% e panë se të dy vendet do te dalin fituese nga 

marrëveshja, ndërsa pjesa tjetër nuk ka pasur asnjë mendim. 
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4. EKONOMIA DHE SFIDAT 

 

Indeksi i sigurisë ekonomike është themeluar në vitin 2012 për të ndjekur perceptimet e 

njerëzve ndaj ekonomisë dhe të ardhurave. Ky indeks paraqet qëndrimet dhe opinionet rreth 

ekonomisë dhe të ardhurave në Kosovë. Ky është edicioni i dytë i hulumtimit dhe është e 

vështirë për të vendosur trendët e sakta sidomos në matjen e ndonjë ndikimi potencial të 

krizës ekonomike evropiane. Megjithatë, kjo paraqet një pasqyrë të perceptimeve mbi 

dinamikën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Ne fakt, barometri paraqet një pasqyrë të zymtë 

lidhur me situatën ekonomike në Kosovë – shumica e të anketuarve kane vlerësuar situatën 

ekonomike në Kosovë si të keqe.  

4.1 Problemet kryesore në Kosovë  

Të anketuarit u prezantuan me një pyetje të hapur për të cituar njërin ndër problemet 

kryesore që po përballet Kosova. Shumica e përgjigjeve nënvizuan problemet socio-

ekonomike - gati gjysma thanë se papunësia është sfida kryesore për Kosovën në ditët e 

sotme. Një tjetër 30% vunë në pah mungesën e rritjes ekonomike dhe varfërinë. Kjo dëshmon 

se kosovarët kanë një shqetësim më të përgjithshëm me situatën socio-ekonomike se sa 

problemet politike. Korrupsioni ishte deklaruar si problemin i tretë me i madh. Mungesa e 

sigurisë dhe marrëdhënieve ndëretnike, si dhe çështja e veriut të Kosovës  u përmendën nga 

7% e të anketuarve. Pakënaqësia me gjyqësorin, shëndetësinë dhe infrastrukturën janë 

theksuar nga 3% të anketuarve. 
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4.2 Migracioni  

Afërsisht një e treta e të anketuarve kanë deklaruar se ata do të preferonin të lëvizin jashtë 

vendit. Niveli i lartë i të intervistuarve që shohin mundësi të kufizuara në Kosovë rezulton në 

nivelin e lartë të gatishmërisë për të lëvizur jashtë vendit. Shumica e tyre që dëshirojnë të 

migrojnë kishte deklaruar papunësinë si problemin kryesor që ballafaqohet Kosova. 

Gatishmëria për të emigruar ka të bëjë me moshën dhe përkatësinë etnike. Serbët e Kosovës 

(50%) dhe te tjerë (45%) ishin më të gatshëm për të lëvizur jashtë shtetit se sa shqiptarët 

(15%). Nga ana tjetër, gatishmëria për të lëvizur jashtë vendit varet nga moshat. Rreth gjysma 

e të rinjve të moshave 18-21 në vend preferuan të shkojnë jashtë vendit se sa jetojnë në 

Kosovë. Një pjesë e konsiderueshme (37%) e njerëzve të moshave 22-34 gjithashtu do të jenë 

të gatshëm për të migruar. 

 

 

4.3 Përceptimet rreth ekonomisë dhe të 

ardhurave  

Pikëpamja e përgjithshme e kosovarëve është 
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mendojnë se të ardhurat e tyre janë 

përkeqësuar ka rënë në krahasim me atë të 

sondazhit 2012 (shih figurën) - duke 

sygjeruar se mund të ketë një ndalesë në 
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ritmin e ndikimit negativ të krizës së fundit ekonomike. Mbi 50% kanë raportuar se të 

ardhurat e tyre në vitin 2013 kanë mbetur të njëjta si në vitin 2012. Pjesa tjetër ishin të ndarë 

pothuajse në mënyrë të barabartë në mes të atyre që raportuan për një përmirësim dhe 

përkeqësim të të ardhurave.    

 

Përmirësime të vogla u vunë re 

edhe në vlerësimin e njerëzve për 

të mbuluar shpenzimet e tyre. 

Gjersa 73% raportuan të kenë 

probleme të mëdha, duhet të 

theksohet se përqindja e raportimit 

të atyre që kanë të ardhura të 

mjaftueshme është rritur paksa në 

krahasim me anketën e 2012. Rreth 

17% e Kosovarëve mendojnë se ata 

u përballën me vështirësi të mëdha 

në mbulimin e shpenzimeve të tyre 

themelore, të pasuar nga një tjetër 

47% qe deklaruan vështirësi në 

mbulimin e shpenzimeve. Rreth 

32% e të anketuarve thanë se ata 

kishin të ardhura të mjaftueshme, 

ndërsa 4% thanë se ata gjithashtu 

arritën të kursejnë krahas mbulimit 

të shpenzimeve të tyre themelore.  
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5.  POLITIKA DHE INSTITUCIONET 

 

Në rrugën për t'u bërë pjesë e demokracisë funksionale është e domosdoshme që institucionet 

kombëtare të fitojnë besimin e qytetarëve. Qëllimi i Barometrit është që të paraqes 

përceptimet dhe besimin e qytetarëve ndaj ekzekutivit, legjislativit dhe gjyqësorit, si dhe 

institucioneve të tjera të rëndësishme që mundësojnë shprehjen demokratike, sundimin e 

ligjit dhe mirëqenien sociale. 

 

5.1 Besimi në institucionet e demokracisë   

Kosovarët në përgjithësi kanë besim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (78%) dhe në 

institucionet fetare (60%). Nivele disi më të ulëta të besimit u shprehën në drejtim të Policisë 

së Kosovës, organizatat jo-qeveritare (48%) dhe mediat (42%). Besimi në sektorin e biznesit 

qëndron në 30%. Shumica e të anketuarve mbetën mosbesues ndaj Kuvendit të Kosovës, 

Qeverisë dhe Gjyqësorit. Besimi në sistemin zgjedhor dhe partitë politike është shqetësues me 

vetëm (13%). Sondazhi zbulon se institucionet kyçe të demokracisë kanë një rrugë të gjatë 

për të fituar besimin e popullit të Kosovës. Adresimi i këtyre shqetësimeve si dhe forcimi i 

legjitimitetit të institucioneve mbetet një prioritet vendimtar në preferencat e qytetarëve. 

Nivelet e besimit në mesin e popullatës serbe ishin në kontrast të fortë me shqiptarët. Vetëm 

institucionet fetare kishin besimin e shumicës së të anketuarve. Të gjitha institucionet e tjera 

të Kosovës kishin nivele të ulëta të besimit. 
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5.2 Përceptimet ndaj nivelit të korrupsionit  

Afro 9 nga 10 e të intervistuarve raportuan se korrupsioni në Qeverinë e Kosovës është 

me i përhapuri në Kosovë. Përqindja e të anketuarve që deklaruan se korrupsioni është i 

përhapur në sektorin gjyqësor dhe ne atë të kujdesit shëndetësor mbetet i lartë (80%). 

Përqindje disi më të ulët, por ende e konsiderueshme, e të anketuarve ishin pikëpamjet të 

ngjashme ndaj sektorit te qeverisë lokale dhe të sistemit të edukimit privat. Shumica 

dërmuese e të intervistuarve thanë se varen nga mediat, diskutimet familjar dhe bisedat 

me miqtë për informacion lidhur me korrupsionin. Megjithatë, pak nga ata perceptimin e 

tyre e bazuan në përvojën e tyre personale. 

 

  

5.3 Zgjedhjet dhe mbështetja për partitë politike  

Kosovarët në përgjithësi mbetën mosbesues ndaj sistemit zgjedhor në Kosovë. Rreth 65% e të 

anketuarve deklaruan se nuk kanë besim në zgjedhje. Vetëm 33% e tyre deri diku besojnë në 

sistemin zgjedhor. Kur u pyetën nëse planifikojnë të votojnë në zgjedhjet e ardhshme të 

Kosovës, 45% e tyre deklaruan se me siguri do të votojnë dhe 20% thanë se ata ndoshta do të 

votojnë. Pjesa tjetër prej 35% thanë se me siguri nuk do të votojnë. Nuk ka dallime të 

dukshme në gatishmërinë për të votuar në mesin e moshës ose gjinisë. Ndarja etnike 

megjithatë zbuloi se vetëm 24% e serbëve kanë plan të votojnë në zgjedhjet e ardhshme të 

Kosovës. Serbët që jetojnë në veri të Kosovës ishin kryesisht të sigurt për të mos votuar. 
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Të anketuarit janë përgjigjur 

pozitivisht në pyetjen nëse kanë 

votuar në zgjedhjet e fundit 

parlamentare ku u është prezantuar 

një pyetje e hapur për emrin e 

partisë politike të cilën ata votuan. 

Rreth 35% thanë se kanë votuar 

për Partinë Demokratike të 

Kosovës (PDK), e pasuar nga Lidhja 

Demokratike e Kosovës (25%), 

Lëvizja Vetëvendosje (VV) (15%), 

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 

(AAK) (11%). Rreth 5% thanë se 

kanë votuar për AKR-së, 2% për 

Partinë e Drejtësisë (PD) dhe 2% për LDD. Pjesa tjetër prej 5% e të anketuarve zgjodhi disa 

parti të tjera politike. 

Të anketuarit u prezantuan 

gjithashtu edhe me pyetjen e dytë 

të hapur "Nëse zgjedhjet e 

Kosovës do te mbaheshin sot, për 

cilën parti politike do të votonit?’. 

Pak më shumë se 31% thanë se 

do të votojnë për PDK, pasuar 

nga LDK me 26%, Lëvizja 

Vetëvendosje me 20%, AAK me 

14%, AKR me 2% dhe PD me 1%. 

Të tjera 6% u emëruan për 

partitë e tjera politike ose grupe 

qytetare. Ata që thanë se do të 

votojnë për PD, Lëvizjes 

Vetëvendosje dhe PDK-së ishin 

më shumë të siguritë se patjetër 

do të votonin.   
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6. MARRËDHËNIET ME JASHTË 

 

Qe nga viti 2012, Barometri filloi të grumbullojë përceptimet e kosovarëve për vendet e 

rajonit dhe marrëdhëniet me këto shtete, njohuritë dhe qëndrimet ndaj organizatave 

ndërkombëtare të përfshira në Kosovë, si dhe perceptimet e tyre drejt aktorëve të mëdhenj 

global. 

6.1 Perceptimet ndaj marrëdhënieve rajonale  

Kosovarët në përgjithësi i shohin marrëdhëniet e Kosovës me Shqipërinë dhe Kroacinë si të 

mirë, ndërsa e kundërta me Serbinë. Pikëpamjet e tyre në drejtim me marrëdhëniet me Malin 

e Zi, Greqinë dhe Maqedoninë janë më të balancuara. 

 

Periudha pas konfliktit u pa me një përfshirje të gjerë të organizatave të ndryshme 

ndërkombëtare në Kosovë. Në kontekstin e mosmarrëveshjeve ndëretnike, shumë organizata 

kanë hasur ne vështirësi për të balancuar nevojën e tyre për përfshirje aktive në Kosovë, duke 

ecur përgjatë një linjë të ngushtë politike. Kosovarët perceptojnë përgjithësisht se NATO, BE, 

OKB, FMN dhe Banka Botërore janë organizata miqësore. Serbët vazhdojnë të kenë një 

opinion negativ për NATO dhe një perceptim më të balancuar drejt BE-së. Një përqindje e 

konsiderueshme e të anketuarve kishin një qëndrim më miqësor ndaj OSBE-së. Njohja e Ligës 

Arabe është e ulët - njerëzit shpesh e lidhin atë me vende të ndryshme arabe. 
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Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), Gjermania, Turqia dhe Britania e Madhe janë 

perceptuar si vende shumë miqësore për Kosovarët. Franca dhe Italia janë parë si vende mike, 

por një përqindje e konsiderueshme (30%) kishin rezerva ndaj këtyre vendeve. Rusia dhe 

Kina janë parë përgjithësisht si armiqësore ndaj Kosovës. Hulumtim ka përfshirë edhe 

Spanjën për shkak të qëndrimit të saj ndaj statusit politik të Kosovës dhe rëndësisë se saj si 

anëtare kyçe në BE - të anketuarit janë ndarë pothuajse në mënyrë të barabartë në mes të 

atyre që e panë Spanjën si armiqësore dhe neutral. Përqindja e atyre që e shohin atë si 

miqësore është i parëndësishëm në krahasim me qëndrimet e përgjithshme mike të 

kosovarëve për vendet perëndimore. Duhet të theksohet se serbët shohin se Rusia dhe Kina 

janë miqtë e tyre më të mëdhenj dhe SHBA-në kryesisht si armike. 
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Të anketuarit u pyetën për të vlerësuar nëse integrimi në NATO dhe në BE ishte një gjë e mirë, 

një gjë e keqe apo as i mirë e as i keq. Shumica dërrmuese e kosovarëve besojnë se integrimi 

në BE dhe NATO janë një gjë e mirë për Kosovën. Të anketuarit ishin shumë më të rezervuar 

kur u pyetën për të vlerësuar nëse anëtarësimi në organizatat islamike është një gjë e mirë 

për Kosovën. 

 

 

Shumica e kosovarëve (65%) besojnë 

se anëtarët ekzistues të BE-së duan që 

Kosova të jetë një prej anëtarëve të 

tyre. Entuziazmi i të anketuarve dhe 

mbështetja për integrimin në BE 

mbetet shumë e fortë pavarësisht 

lodhjes së zgjerimit nga ana e BE-së. 
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Vërejtje  

            
Përceptimet e prezantuara në këtë raport janë një përmbledhje e informacioneve të 

mbledhura nga të anketuarit dhe kjo vetëm tregon se si njerëzit perceptojnë institucionet. Ky 

raport në asnjë mënyrë nuk paraqet një vlerësim përfundimtar të cilësisë së punës së 

institucioneve që i nënshtrohen këtij studimi. Raporti vetëm do të shërbejë si një instrument 

për institucionet përkatëse për adresimin e mangësive të mundshme, por edhe një tregues i 

efektivitetit të komunikimit të tyre me njerëzit. Një analizë më e detajuar dhe raporti do të 

publikohet ne fazë të mëvonshme.                                       

 

Pikëpamjet e paraqitura në këtë raport janë përceptimet e të anketuarve dhe nuk 

përfaqësojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë në 

këtë fazë. Qendra do të jetë në gjendje të përshkruajë pikëpamjet e veta dhe analizat vetëm 

pas grupe punuese ku do te diskutohen te gjeturat me përfaqësues relevant.  

 

Mendimet e shprehura në këtë raport nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht as pikëpamjet e 

National Endowment for Democracy (NED). 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Një kopje e këtij raporti si dhe paqartësitë duhet të adresohen te: 
 

Qendra Kosovare për Studime te Sigurisë (QKSS)  

 

Rr. Sylejman Vokshi 13/3 

10000 Prishtinë, Kosovë 

Email: armend.muja@qkss.org; info@qkss.org 
Telefoni: +381 (0) 38 221 420 

Webfaqja: www.qkss.org 
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