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1. Hyrje 

Bazuar në momentin aktual dhe shumë të ndjeshëm në të cilin gjendet Republika e Kosovës 
pas pavarësisë së saj, çështjet e sigurisë domosdoshmërisht shtohen si prioritare. Në fakt, 
periudhën passtatusore po e karakterizojnë dhe po e bëjnë mjaftë të ndjeshme r rethanat, 
kërcënimet dhe rrezikshmëritë e shumta. Një ndër to është edhe situata shumë e vështirë 
ekonomiko-sociale e një pjese mjaft të madhe të popullatës. Ne këtë kontekst duhet theksuar 
edhe vështiresitë dhe problemet tjera që kanë të bëjnë me korrupsionin, nepotizmin, krimin 
e organizuar etj. 

Pozita qendrore të cilën e zë Republika e Kosovës  në hapësirën ballkanike,  në aspektin 
gjeografik e gjeopolitik mund t’i krijojë mundësi trafiqeve ilegale dhe aktiviteteve terroriste. 
Në këtë mënyrë ndërtimi i një ambienti të qetë dhe të sigurtë për të gjthë komunitetet të cilët 
jetojnë në Kosovë është detyrë shumë e rëndësishme. Poashtu, është tejet e rëndësishme që 
strukturat përkatësisht institucionet e sigurisë, duhet të jenë plotesisht nën kontrollin 
demokratik, duke pamundësuar asnjë lloj zbrastësie e cila do të mund të kontribonte në 
brishtësinë e tyre. 

Edhe përkundër nevojës së prezencës së NATO-s në Kosovë dhe mirënjohës, është e qartë 
se shumica e kosovarëve dëshirojnë të kenë forcën e tyre mbrojtëse. Ekziston besimi se 
bashkësia ndërkombëtare do të ndihmoj në të gjitha aspektet në ngritjen e Forcës së Sigurisë 
së Kosovës (FSK) sidomos duke dhënë mbështetje në aspektin financiar dhe pajisjeve 
adekuate të standardizuara. Forca e Sigurise së Kosovës është dhe duhet te trajtohet si pjesë 
e identitetit shtëtëror pavarësisht se ky institucion mund të jetë numerikisht i reduktuar, i 
kufizuar dhe kushtëzuar me mundesitë tona ekonomike. N ë fakt, forcat e armatosura 
justifikohen parimisht si domosdoshmeri për siguri të çdo vendi,1 pra edhe të vendit tonë. 

FSK në bashkëpunim të ngushtë me policinë e Kosoves, forcat e NATO-s të stacionuara në 
Kosovë dhe strukturat tjera të sigurisë do t’i kryej detyrat të cilat nuk mund t’i kryej policia 
dhe strukturat tjera, duke mbrojtur kështu tërësinë territoriale dhe rendin kushtetues  t ë 
Republikës së Kosovës. Gjithsesi kontributi i kësaj force do të konsistojë në mbështetjen e 
përpjekjeve për vendosjen e paqës dhe sigurisë në botë. Detyrë parësore e saj duhet të jetë 
edhe lufta kunder akteve te mundshme terroriste. Realisht, vetë koncipimi i kësaj force do të 
duhej të ishte asisoji që me sukses të i kundërvihet rreziqeve të jashtme e të brendshme duke 
nënkuptuar këtu edhe angazhmin në rast të katastrofave natyrore të cilat mund të i kanosen 
vendit tonë por edhe ndonjë rajoni të botës.  

Roli i FSK-së do të konsiderohet edhe më i madh ngase ajo do të jetë bartëse e integrimeve 
Euroatlantike. Aspiratat e Republikës së Kosovës për integrim në NATO do të jetësohen me 
ngritjen e kapaciteteve ndërvepruese të FSK-së konform standardeve të NATO-s. Fillimisht, 
është thelbësore q ë Republika e Kosovës t’i iniciojë procedurat për pranim në programin 
Partneritet për Paqe ngase deri më tani vetëm vendi ynë nuk është pjesë e këtij programi të 
rëndësishëm. Partneriteti për Paqe do ta forconte edhe më t e j bashkëpunimin ndër-
institucional në mes FSK-së dhe NATO-s.  

                                                 
1 Buzan Berry, People, States and Fear, An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, f.272, 
Londër, Britani e Madhe   
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Bazuar në rrethanat e reja, ne mendojmë se shoqëria civile do të duhej të inkorporohet në 
mënyrë të drejtpërdrejtë në ngritjen e kësaj force, duke i eliminuar stereotipet e vjetra të cilat 
çështjet ushtarake por e dhe ato të sigurisë së tërësishme i kanë trajtuar si kompetencë 
krejtësisht të rezervuar vetëm të qeveritarëve. Ky dokument i pari i ketij lloji, por jo edhe i 
perkryer nga qendra e jonë, ka për qellim të senzibilizojë dhe krijojë mundësinë e shprehjes 
së mendimeve të ndryshme edhe nga këndvështrimi i shoqërisë civile duke begatuar këtë 
sferë tejet të rëndësishme. 
 
QKSS, në formësimin e këtij dokumenti2 ka përdorur metoda hulumtuese gjithpërfshirëse. 
Këtu hynë pervoja e eksperteve të qendrës sonë,  përdorimi i legjislacionit aktual ne fuqi, 
referencat më bashkëkohore për funksionimin demokratik të sektorit të sigurisë nga institutet 
dhe qendrat ndërkombetare, në veçanti Qendrës së Gjenevës për Kontroll Demokratik të 
Forcave të Armatosura (DCAF). 
 
Dokumenti në vazhdim parasheh në m ënyrë gjithpërfshirëse aspekte të themelimit, 
operacionalizimit e funksionimit demokratik të FSK-së. Fillimisht, për  q ëllime të k ëtij 
dokumenti të politikave është b ërë n jë vlerësim sado i shkurtër por shumë domethënës 
lidhur me dimenzionin teorik të kontrollit demokratik të institucioneve të sigurisë. Kjo për 
lexuesin është shumë e rëndësishme ngase paraqitet domethënia e themelimit të 
institucioneve të sigurisë në bazë të parimeve të mbikqyrjes demokratike.  
 
Në v azhdim, do të vlerësohet procesi i shpërbërjes së TMK-së dhe domosdoshmëria e 
inkorporimit të pjestarëve të saj në FSK. Pastaj, funksionimi i aspektit poltiik të FSK-së do të 
zë vend të rëndësishëm. Kjo përfshin rolin e Ministrisë së FSK-së si dhe rolin e NATO-s në 
këtë drejtim. Në mënyrë narrative ceket edhe struktura e Ministrisë dhe detyrat. 
 
Pjesa tjetër parasheh operacionalizimin dhe funksionimi demokratik të FSK-së. Këtu hyjnë 
strukturimi, kriteret e selektimit, pajisjet e infrastruktura, armatimi dhe përbërja rezervë e 
FSK-së. Kjo pjesë posaçërisht d o  t ë v l e rësojë edhe aspektin buxhetor të F S K -së, 
bashkëpunimin ndërkombëtarë dhe përgjegjësitë shtesë. 
 
Rëndësi  të veçantë i  është dhënë mbrojtjes së lirisë dhe të drejtave të njeriut në FSK, 
integrimet të minoriteteve dhe barazisë gjinore. Një pjesë e posaçme do t’i trajtojë këto sfera. 
Dhe së fundi, konkluzionet lidhur me këtë dokument të politikave. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Edhe pse është bërë rishikimi i sistemit të sigurisë në vitin 2005/2006, nevoja dhe rrethanat e reja të krijuara 
pas pavarësisë së Kosovës, kërkojnë një rishikim të përmirësuar dhe më të avansuar. 
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2. Kontrolli Demokratik i Institucioneve të Sigurisë3 
 
Kjo pjesë do të prek shumë shkurt dimenzionin teorik të funksionimit demokratik të 
institucioneve të sigurisë që duhet të merren në konsideratë gjatë dhe pas themelimit të FSK-
së. 
 
Pas përfundimit të luftës së ftohtë u shfaq domosdoshmëria për kontroll demokratik të 
Forcave të Armatosura (FA) kështu që reformimi dhe ndërtimi i sektorit të sigurisë është 
duke ndodhur në bazë të metodave bashkëkohore. Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij 
dokumenti të politikave, është një mundësi imanente për vlerësimin e aspektit teorik më të ri 
për funksionimin demokratik të FA. Pyetja mund të shtrohet: Si mund ta përkufizojmë 
Kontrollin Demokratik të FA?  
 
Realisht, përgjigjja më e qartë del nga DCAF ku kontrolli demokratik nënkupton normat dhe 
standardet që qeverisin marrëdhëniet ndërmjet FA dhe shoqërisë që kësisoji FA janë nën 
udhëheqjen e autoriteteve të zgjedhura në mënyrë demokratike dhe që i nënshtrohen 
mbikqyrjes së mediave dhe shoqërisë civile.4   
 
Përkufizimi tjetër është i ngjajshëm me të parin mirëpo më i ngushtë. “Kontrolli civil i 
forcave të armatosura është një doktrinë në ushtri dhe shkenca politike që paraqet një 
përgjegjësi të skajshme për vendim-marrjen strategjike të vendit që është në dorë të 
udhëheqësisë politike civile se sa të oficerëve profesional ushtarak”.5 Për ta thjeshtëzuar, FA i 
nënshtrohen mbikqyrjes civile dhe akterëve të tjerë të shoqërisë. 
 
Ekzistojnë shumë aspekte që në praktikë përkufizojnë shfaqjen e kontrollit demokratik të 
FA. Megjithatë, për këtë dokument të politikave ne vlerësuam që është e domosdoshme të 
përmenden posaçërisht së paku pesë dimensione të kontrollit demokratik bashkëkohorë të 
FA: 
 

· E para, udhëheqësia civile e Ministrisë së Mbrojtjes si dhe kontrolli demokratik nga 
Qeveria luan rol të rëndësishëm Shumica e shteteve demokratike parashohin në 
dokumentët e tyre legal se FA i nënshtrohen kontrollit të Qeverisë 

· E dyta, përmirësimet e marrëdhënive ushtarako-civile shpien deri te dominimi i 
mbikqyrjes civile dhe kontrollit mbi FA.6  Duke i zhvilluar marrëdhëniet ushtarako-
civile, FA i nënshtrohen kontrollit demokratik. P.sh. aktivitetet e përbashkëta që 
ndërmerrren ndërmjet FA dhe civilëve janë konsideruar si shumë të frytshme dhe 
janë shtyllë e fortë mbikqyrjes civile 

                                                 
3 Për qëllimin e këtij dokumenti vlen të theksohet se institucionet e sigurisë nuk nënkuptojnë vetëm ushtrinë. 
Ato përfshijnë të gjitha institucione të sigurisë publike apo jo-publike që kanë kapacitet të përdorin forcën siç 
janë: policia, xhandarmëria, rojet kufitare etj.  
4 DCAF, Kontrolli Demokratik i Forcave të Armatosura, f.1, Maj 2008. Gjenevë 
5 Shih në detaje “Soldiers and the State – The theory and politics of civil-military relationships”, Samuel Huntington apo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Civilian_control_of_the_military  
6 Aty, f.2 
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· E treta, ndërtimi i kapaciteteve për komisionet parlamentare për siguri dhe mbrojtje 
si dhe zgjerimi i kompetencave i këtyrë komisioneve ngritën nivelin e kontrollit 
demokratik të FA.7 

· E katërta, mbulimi nga mediat dhe kritikat lidhur me rolin e FA përbënë një pjesë të 
rëndësishme të kontrollit demokratik.8 Poashtu, roli i shoqërisë civile (OJQ-të, 
“Think Tanks”) duhet veçanarisht të potencohet 

· Dhe së fundi, e pesta ka të bëjë me ndikimin e organizatave rajonale (BE, OSBE, 
NATO) në reformimin dhe ndërimin e sektorit të sigurisë. Veçanërisht në rastin e 
vendeve të Ballkanit Perëndimorë, ndikimi i organizatave ndërkombëtare është 
konsideruar si një mbikqyrje e jashtme e institucioneve të sigurisë.9   

 
Funksionimi demokratik i FSK-së është shprehimisht i paraparë me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës dhe Ligjin mbi FSK-në.10 Infrastruktura e tanishme ligjore lejon 
përfshirjen e parimeve të lartëcekura që janë thelbësore për arritjen e objektivave të parapara 
për FSK-në. Në këtë mënyrë, këto parime duhet të merren në konsideratë gjatë themelimit të 
institucioneve të reja të sigurisë në Kosovë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Dhe kjo është një ndër shtyllat kryesore të mbikqyrjes demokratike 
8 Rasti më i ri është ai i kritikave të mediave lidhur me mosefektivitetin e ushtrisë së Shqipërisë për 
parandalimin e eksplozioneve në Gerdec, në afërsi të kryeqytetit Tiranë 
9 Shkurtimisht, vlen të theksohet se reformimi i sektorit të sigurisë bëhet nën të ashtuqujaturën politikat e 
kushtëzimeve të BE-së dhe Këshillit të Evropës. Poashtu, reformimi i sektorit të mbrojtjes dhe sigurisë të 
ndërmarr nëpërmjet programit Partneritet për Paqe të NATO-s që i ka prerogativat e politikave kushtëzuese   
10 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Kapitulli XI, Sektori i Sigurisë, Neni. 125/4 “Kontrolli civil dhe 
demokratik mbi institucionet e sigurisë duhet të garantohet”.  
Ligji mbi FSK-në, Parimet e Përgjithshme, “Qeveria e Republikës së Kosovës duhet të ushtrojë kontrol 
demokratik, civil e transparent mbi FSK-në dhe poashtu duhet t’i përgjigjet Kuvendit të Republikës së 
Kosovës”.   
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3. Trupat Mbrojtëse të Kosovës (TMK) – Procesi i shpërbërjes me dinjitet 
 
Për qëllime të këtij dokumenti, vlen të theksohet se TMK-ja është pajtuar tërësisht me 
mandatin e vet që e kishte, përmbushja e misionit në tërësi, operimit në mënyrë të 
përgjegjshme, disiplinore e profesionale dhe financimit në mënyrë transparente.11 Në këtë 
mënyrë, TMK-ja ka bërë shumë në shërbim të gjithë qytetarëve dhe në të gjitha rastet kur 
është paraqitur nevoja ka vepruar edhe jashtë mandatit të saj kësisoj i konsideruar si një 
element kyç i shoqërisë dhe politikës kosovare.  
  
Edhe përkundër fakteve të lartcekura, nga ana e bashkësisë ndërkombëtare nuk ka pasur 
gatishmëri që TMK-ja në mënyrë automatike të transferohet ushtri. Prandaj edhe me Pakon 
e Ahtisarit është paraparë të ndodhë shpërbërja e saj në mënyrë të dinjitetshme.12 
Marrë për bazë të gjitha këto, shpërbërja e TMK-së duhet të bëhet me kujdes dhe me dinjitet 
dhe nën përkujdesjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Kjo do të jetë një sfidë e madhe 
edhe për Qeverinë por edhe bashkësinë ndërkombëtare e që duhet të ndodhë brenda një viti, 
prej momentit të hyrjes së Kushtetutës së Kosovës në fuqi.   
 
Mënyra më e mirë, e lehë dhe më e përshtatshme do të ishte që në kuadër të Zyrës së 
Kryeministrit të themelohej një zyre e cila do të merrej drejtë për së drejti më  pjesëtarët e 
TMK-së të cilët  nuk i kalojnë kriteret e selektimit për kalim në FSK. Për këtë duhet 
domosdoshmërisht sa më shpejt të përgatitet korniza ligjore për përkujdesjen dhe 
riintegrimin e këtyre pjesëtarëve. Do të krijoheshin mekanizmat që reflektojnë kontributin e 
tyre të dhënë gjatë këtyre viteve sa kanë shërbyer me dinjitet në TMK.  
 
Duke pasur parasysh që pjesëtarët e tashëm të TMK-së për momentin kanë një punë të 
garantuar në TMK, pjesa e cila nuk do të mund ti kalojë kriteret e selektimit do mbetet pa 
vend pune. Prandaj shteti i Kosovës duhet të gjejë forma dhe mundësi t’i trajtojë këta 
pjesëtarë në mënyrën më të duhur. Në këtë mënyrë, Qeveria e Kosovës përveç rregullativës 
ligjore, së bashku me NATO-n duhet të bënë përgatitjen e programeve për risistemimin dhe 
riintegrimin e pjesëtarëve të TMK-së në pozita dhe vende adekuate.13 Ajo, në bashkëpunim 
me organizatat ndërkombëtare duhet të gjejë forma dhe mundësi për integrimin e tyre në 
jetën civile.14 
 
 
 

                                                 
11 Në veçanti vlen të theksohet përmbushja e sukseshme e standardit 8 dhe lëvdatat që morri TMK-ja nga 
faktori vendorë e ndërkombëtarë 
12 Shih, Propozimi i Pakos së Ahtisaarit 
13 Ose masat e pensionimit të parakohshëm për ata pjesëtarë që i plotësojnë kushtet për këtë pako. 
14 Ka pasur dhe ka propozime të ndryshme që kjo apo ajo organizatë do të merrej me shqyrtimin e nevojave të 
këtyre pjesëtarëve siç është IOM-i, UNDP-ja apo dikush tjetër por nga e kaluara e afërt ekziston një përvojë jo 
edhe aq e mirë në këtë aspekt edhe përkundër premtimeve dhe mjeteve që janë ndarë rezultatet kanë qenë të 
disfavorshme për ata pjesëtarë që kanë pasur nevojë për përkrahje, prandaj mendohet që siç edhe u cek më 
lartë, institucionet kosovare të jenë bartëse së bashku me NATO-n por edhe organizata joqeveritare të 
angazhuara në këtë sferë. 
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4. Krijimi i  Ministrisë dhe ngritja e FSK-së 
 
4.1 Roli i Qeverisë së Kosovës 
 
Ashtu si edhe Qeveritë e vendeve tjera demokratie, Kushtetuta e Kosovës parasheh që 
Qeveria e Kosovës të ketë kontroll demokratik mbi FSK-në.15 N ë k ëtë m ënyrë, vlen të 
potencohet miratimi i Ligjit  për Ministrinë e FSK-në ku duhet të udhëhiqet nga autoriteti 
civil. Andaj, barra më e madhe në tërë këtë drejtim do të bie mbi institucionet e Kosovës të 
cilat duhet që këtë tërë këtë proces ta fillojnë me themelimin e Ministrisë së FSK-së. Në këtë 
fazë do të duhej të emërohej Ministri i FSK-së dhe plotësimi e Ministrisë me stafin 
udhëheqës dhe atij komandues, e të cilët do të ishin bartësit  kryesor të kësaj faze të 
tranzicionit, jo edhe aq të lehtë. Ndërmarrja e hapave të shpejtë e të mirëfilltë për themelimin 
e Ministrisë është e rëndësishme duke llogaritur në atë se establishmenti politik e determinon 
edhe operacionalizimin praktik të FSK-së. 
 
4.2 Roli i NATO-s  
 
Roli i Aleancës Veriatlantike do të jetë shumë i rëndësishëm dhe vendimtar së bashku me 
Qeverinë e Kosovës. Më konkretisht, roli i NATO-s do të jetë gjithëpërfshirës që nga 
momenti i formimit të Ministrisë s ë FSK-së dhe themelimit të FSK-së. NATO duhet të 
sigurohet që kapacitet mbrojtëse të Kosovës t’i adaptohen ndërveprueshmërisë së saj dhe të 
kontribojnë në sigurinë rajonale.16 Sipas vlerësimeve, NATO do të hartoj dokumentin/librin 
e bardhë kurse autoritetet kosovare do të jepnin sugjerime.17 Mirëpo, mund të shtrohet pyetja 
se cilat janë mundësitë alternative nëse nuk do të kishte ndonjë marrëveshje konkrete nga 
ana e Aleancës për krijimin e Ministrisë dhe ngritjen e FSK-së duke pasur parasysh që jo të 
gjitha shtetet anëtare të NATO-s e kanë njohur shtetin e Kosovës?18  
 
Mënyra më e mirë do të ishte që shtetet që deri më tani e kanë njohur Kosovën veç e veç të 
jenë bartëse të këtyre proceseve e sidomos në aspektin e trajnimit në fusha të ndryshme por 
edhe furnizimit të FSK-së me pajisje adekuate dhe të standardizuara të NATO-s. Secila nga 
to do të ishte mirë të jetë përgjegjëse në ndarjen e aspekteve për ngritjen e FSK-së në këtë 
periudhë të tranzicionit.  
 
Pavarësisht prej mbështetjes së anëtarëve të NATO-s dhe rëndësisë që ka ky proces, barra 
më e madhe duhet të bie mbi qeverinë. Ajo duhet të jetë shumë më aktive e mos të merret ky 
proces si i kryer nga Aleanca apo shtetet veç e veç të NATO-s.  
 
 
 

                                                 
15 Nuk ka vetëm qeveria rol mbikqyrës mbi FSK-në. Duhet përmendur faktin se Presidenti i Republikës së 
Kosovës është Komandant Suprem i Forcave të Armatosura. Poashtu edhe Kuvendi i Kosovës ka rol 
thelbësorë sidomos në aspektin e mbikqyrjes parlamentare demokratike nëpërmjet komisionit përkatës.  
16 Grupi Ndërkombëtarë i Krizave, “Ushtri për Kosovën”,  nr.174, faqe 32, Bruksel, Prishtinë, 2006 
17 Qehaja Florian, Intervistë me Jamie Shea, Drejtor për planifikim të politikave në NATO, Qershor 2007, 
Bruksel  
18 Në momentin e shkrimit të këtij doumenti pavarësinë e Kosovës nuk e kanë pranuar këto shtetet anëtare të 
NATO-s: Spanja, Greqia, Rumania, Sllovakia dhe Portugalia. 
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4.3. Struktura e Ministrisë së FSK-së (MFSK) 
 
Pas hyrjes së Kushtetutës së Kosovës në fuqi Qeveria e Kosovës në grupin e projekteve 
me prioritet duhet ta fusë edhe projektin e themelimit të Ministrisë së FSK-së e cila 
mundë të përfitojë mjaftë nga përvoja e formimit të ministrive ekzistuese. Mirëpo, në 
krahasim me ministritë tjera kjo do duhej t’i kishte specifikat e veta. Me vendosshmëri 
duhet të fillon organizimi i Ministrisë dhe plotësimi i saj me personel në bazë të 
strukturës që do parashihet apo ndoshta që është duke u paraparë në mes Qeverisë së 
Kosovës dhe NATO-s. Krijimi i Ministrisë së FSK-së është shumë i rëndësishëm ngase 
kontrollohet dhe monitorohet FSK në mënyrë demokratike. Për t’i ndërtuar themelet e 
këtij institucioni të mbikëqyrjes është shumë e nevojshme ngritja sa më e shpejt e 
kapaciteteve në mënyrë që ato të jenë në gjendje të kryejnë detyrat, përgjegjësitë dhe 
rolin që ka në bazë të Ligjit.19  

Në këtë fazë një lehtësim i madh për Qeverinë e Kosovës është paraardhësi i Ministrisë – 
Zyra e Koordinatorit të TMK-së në një mënyrë, ngjajshëm me paraardhësin e FSK-së që 
është TMK. Në një afat kohor të kufizuar duhet të kalohet shumica e kompetencave nga ZK 
TMK tek Ministria e FSK-s. Prandaj në këtë fazë të formimit të Ministrisë do të ishte shumë 
me rëndësi plotësimi dhe ruajtja e aftësive dhe kapacitetve të fituara me vite e sidomos 
përforcimit të mëtutjeshëm në faza. 

Siç u cek edhe më lartë, pasi që demokracia presupozon epërsinë e civilëve në komandim, 
edhe në rastin e krijimit të kësaj Ministrie, Qeveria e Kosovës duhet të ketë kujdes që të 
plotësohet ky standard. Por patjetër se duhet të ketë një ndërveprim ndërmjet civilëve dhe 
ushtarakëve në ngritjen dhe funksionalizimin e saj e sidomos është shumë i rëndësishëm fakti 
që e tëra kjo duhet të bëhet në bashkëpunim të ngushtë dhe me ndihmën e NATO-s. 

Struktura e Minstrisë së FSK-së do duhej të ishte një strukturë e cila i plotëson nevojat e 
përgjithshme të një institucioni funksional dhe në shërbim të FSK-së. Ajo duhet të përmbajë 
elemente nga të cilat lirohet FSK siç janë: politikat dhe planet, personeli, bashkëpunimin 
ndërkombëtar, resurset (buxhetin, prokurimin dhe infrastrukturën), bashkëpunimin civilo – 
ushtarak, intelegjencën, planifikimin e operacioneve dhe trajnimit, zhvillimin e doktrinave 
dhe koncepteve, politikat e planifikimit logjistik por edhe të sistemit te IT dhe komunikimit. 

Gjithashtu, në kudër të Ministrisë së FSK-së do të duhej të ishin edhe inspektorati i 
përgjithshëm i FSK-së, auditivi i brendshëm, zyra ligjore, marrdhëniet me publikun, të drejtat 
e njeriut dhe barazia gjinore.20 

 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Shih Ligjin mbi Ministrinë e FSK-së 
20 Edhe pse do të duhej të bëhej një vlerësim më i detajuar për rolin e secilit segment të Ministrisë, në këtë 
dokument kemi parë si të arsyeshme që së paku vetëm t’i cekim 
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5. Forcat e Sigurisë së Kosovës (FSK) 
 
Sipas Kushtetutës së Kosovës dhe Ligjit, FSK-ja do të jetë një forcë e sigurisë me një mision 
më tepër civil e më vonë me përgjegjësi të shtuara në aspektin e sigurisë. Një forcë e vogël në 
numër të mjaftueshëm për nevojat e vendit, profesionale, operacionale, multietnike, në 
shërbim të gjithë qytetarëve dhe financiarisht e përballueshme  por edhe e  përkrahur nga 
vendet e  NATO –s (FSK-ja do të përbëhet prej jo më shumë se 2500 pjesëtarë aktiv dhe 
800 pjesëtarë rezervë).21 
 
FSK duhet të jetë një forcë moderne e sigurisë, e arsimuar dhe e motivuar, e aftësuar dhe e 
trajnuar profesionalisht për përmbushjen e misonit por edhe në përmbushjen e përgjegjësive 
shtesë, sidomos në misionet paqeruajtëse. FSK-ja do të jetë një faktor shumë i rëndësishëm 
për sigurinë e vendit por edhe ate rajonale. Tani pasi ekziston kornizat ligjore çdo gjë është e 
qartë për Qeverinë dhe ajo duhet të ndërmerr hapat e mëtutjeshëm në fillimin e realizimit të 
këtyre projekteve madhore në mënyrë që mos të kemi vonesa sipas planeve të parapara 
kohore. 
 
Projekti i fillimit të ngritjes së FSK-se do të bëhej në faza në bazë të prioriteteve  dhe do të 
duhej të fillonte me hyrjen e Kushtetutës së Kosovës në fuqi.  Do të shkonte paralelisht 
ngritja e FSK-së dhe shuarja e TMK-së në një periudhë jo më shumë se një vit. Ngritja e 
FSK-së të bëhet sipas standardeve më të larta të NATO-s në një periudhë prej 3 deri në 5 
vite ku Kosova pas kësaj periudhe do  të  ketë një forcë shumë profesionale dhe me 
përgjegjësi shtesë në aspektin e sigurisë.  
 
Kjo fazë e tranzicionit për Kosovën do të jetë edhe më e favorshme duke marrë parasysh se 
në vendin tonë detyrat e sigurisë është duke i realizuar edhe janë në kompetencë të plotë të 
KFOR-it. Vet prania e ushtrive të vendeve të cilat janë pjesë e NATO-s janë edhe një 
element i fortë p ër ngritjen e FSK-së me sukses gjatë këtyre fazave. Në t ë gjitha fazat e 
realizimit të këtij procesi NATO dhe prania ndërkombëtare civile do të jenë direkt të lidhur 
dhe duke dhënë kontributin e tyre për mbështetje të FSK-së n ë k ëtë proces shumë t ë 
rëndësishëm. 
 
5.1 Struktura 
 
Struktura e FSK-së të jetë një strukturë e cila përmban në vete të gjitha elementet e një force 
funksionale, të ndërveprueshme me strukturat tjera të sigurisë me të cilat do të bashkëveproj 
në operacionet e ndryshme. Numri i komandave dhe njësive tjera vartëse do të përcaktohej 
në bazë të misionit që ka FSK.  
 
Struktura e paraparë e personelit në FSK të jep një mundësi shumë të kufizuar  të krijimit të 
kushteve më efikase për drejtimin, komandimin dhe kontrollin dhe në përcaktimin e numrit 
të komandave dhe numrit të pjesëtarëve në njësi për realizimin e misionit me përpikëshmëri. 
Prandaj, duhet të shkohet nga ajo që në FSK të kemi shumë më shumë ushtar në numër 
kurse personel të kufizuar me grada (oficer dhe nënoficer).  
 

                                                 
21 Shih Ligjin mbi FSK-në 
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Mënyra më e mirë do të ishte që FSK të ndërtohet sipas standardeve të NATO-s me 
komanda dhe shtabe të vogla dhe të kufizuara në numër me oficer komandues e shtabor me 
grada të larta.  
 
Siç është cekur edhe më lartë,  shumë aspekte të planifikimit do të duhej të kalonin nën 
kompetencat e Ministrisë së FSK-së dhe kështu ShP i FSK-së do të ishte më efikas në 
komandim dhe kontroll të komandave e njësive në aspektin operacional. 
 
Në fazën fillestare përqendrimi më i madh do duhej të ishte në mbështetjen, ruajtjen e 
kapaciteteve dhe ngritjen  e aftësive operacionale të fituara për kohë të gjatë në TMK e 
sidomos forcimit të mëtutjeshëm me personel dhe pajisje adekuate të njësisë për mbrojtje 
civile, xhenios,  logjistikës dhe trajnimit. Në fazën tjetër, mbështetje e plotë duhet t’i ipet 
ngritjes së Brigadës për Reagim të Shpejtë (BRSh)  dhe Njësisë Ajrore. Kjo për faktin se ka 
kosto të lartë dhe kërkon kohë. 
 
5.2 Kriteret e selektimit për pjesëtarët e FSK-së 
 
Duhet të vendosen strukturat dhe proceset e nevojshme për të zbatuar kushtet e shërbimit 
në FSK në bazë të Ligjit për FSK-n dhe në bazë të standardeve të përcaktuara me NATO-n. 
Përparësi do të kishin pjesëtarët e TMK-së të cilët do të kalonin këto kritere sepse me vite të 
tëra janë trajnuar dhe aftësuar për këtë, duhet t’i ruajmë shkathtësitë e tyre të fituara gjatë 
viteve të kaluara në TMK. Por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht që FSK-ja nuk do të 
jetë e hapur për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim etnie a feje. 
 
Kjo fazë e rekrutimit të pjesëtarëve të FSK-së do duhej të fillonte menjëherë në 
bashkëpunim me praninë ndërkombëtare ushtarake të NATO-s, fillimisht me përzgjedhjen e 
stafit të lartë udhëheqës dhe komandues. 
 
Fillimisht duhet të realizohet testimi i të gjithë efektivit të TMK-së për kalim në FSK sipas 
planit dhe kritereve të përcaktuara e të cilat do të ishin të njëjta për të gjithë pa dallime dhe 
duke shfrytëzuar metodat ma të avancuara dhe kriteret e përafërta me ato të ushtrive të 
NATO-s.Vlerësimi do të bëhej nga ekspertët e përbashkët, i cili do të bazohej në kriteret e 
përcaktuara të selektimit për kalim apo pranim në FSK. Ngecje në këtë drejtim nuk do të 
duhej të ketë. 
 
Rekrutimi i pjesëtarëve të rinj të cilët vullnetarisht dëshirojnë t’i bashkëngjiten FSK-së do të 
realizohet sipas planit, ku përveç kritereve të selektimit do të përgatitet edhe plan-programi i 
trajnimit individual bazik dhe pas përfundimit me sukses të këtij trajnimi t’u ofrohet kontratë 
ushtarit profesionist në FSK. 
 
5.3 Trajnimi dhe ngritja e aftësive operacionale 
 
Gjatë kësaj periudhe njëvjeçare disa aftësi operacionale gradualisht do të barteshin nga 
TMK-ja tek FSK-ja dhe përfundimisht pas një viti të gjitha këto aftësi do të kalojnë tek FSK-
ja. Por pavarësisht prej shpërbërjes së TMK-së gjatë kësaj periudhe një pjesë e TMK-së do të 
duhej të mbetej edhe më tutje për emergjencat civile nën autoritetin e NATO-s dhe Qeverisë 
së Kosovës deri në kalimin e plotë të aftësive operacionale në FSK dhe marrja e 
përgjegjësive shtesë në aspeket e sigurisë. 
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Faza e trajnimit do të duhej të fillonte me ngritjen e parë të njësive sipas prioriteteve  të cekura 
më lartë, duke filluar me trajnimet bazike e deri te ato të nivelit më të lartë. Të përgatiten 
planet për ngritjen e nivelit të shkathtësive themelore e deri te ato më të larta duke marrë për 
bazë Procedurat Standarde Operative (PSO) të NATO-s, me qëllim të bërjes së FSK-së sa 
më shpejt operacionale, funksionale dhe të gatshme për detyra dhe përgjegjësi shtesë nga 
aspektet e sigurisë me qëllim të integrimit të saj në strukturat Euro Atlantike 
 
Komanda e tanishme e Trajnimit dhe Doktrinës (KTD) me pak ndryshime do të duhej të 
jetë bartëse e të gjitha aspekteve të trajnimit dhe edukimit për pjesëtarët e FSK-së. Kushtet, 
profesionalizimi, përvoja dhe aftësitë e arritura deri më tani por edhe bashkëpunimi me 
KFOR-in, IOM-in dhe shumë shtete që e kanë ndihmuar këtë institucion janë shembull dhe 
për këtë duhet edhe më tutje të vazhdohet trajnimi dhe edukimi i pjesëtarëve të FSK-së në 
KTD.  
 
Në arritjen e aftësive nuk do të duhej të ngutemi dhe të ndërmerren hapa të gabuar sepse në 
FSK është më se e nevojshme të arrijmë aftësi sipas standardeve më të larta profesionale. 
Kjo aq më parë  që deri në arritjen e këtij niveli të dëshiruar në këtë fazë të  tranzicionit  
është KFOR-i ai i cili do të mbuloj këtë boshllëk të sigurisë edhe pse sipas vlerësimeve tona 
zvogëlimi gradual i tij do të pritet të ndodhë së shpejti. 
 
5.4 Përbërja rezervë  
 
Varianti më i mirë do të ishte që pjestarët rezervë të caktohen dhe koncentrohen nga 
komandat rajonale të FSK-së. Këto komanda do të merreshin me çështjet e rezervës aktive, 
duke filluar nga personeli, komanda dhe kontrolli, strukturimi, stërvitjet, gatishmëria 
operacionale, aktivizimi i tyre etj. 
 
Rezerva aktive do ishte në përkrahje të plotësimit të njësivë dhe komandave në rastet e 
plotësimit të njësive me personel ne aspektet e mbrojtjes civile dhe çështjet tjera 
operacionale të tjera. Për arritjen dhe mbajtjen e aftësive operacionale do të duhej që së paku 
dy herë brenda vitit rezervistët të ftohen në ushtrime të parapara sipas planit. 
 
 
5.5 Infrastruktura dhe pajisjet 
 
Do të duhej të përgatitej një plan i detajizuar në bazë të vlerësimit dhe me qëllim të zhvillimit 
të procesit për vendosjen e njësive te reja të FSK-së, zhvillimit të kushteve adekuate për 
fillimin e realizimit të detyrave sipas misioneve që do të kenë. Fillimisht FSK-ja do të 
shfrytëzonte infrastrukturën dhe pajisjet me të cilat disponon TMK-ja dhe kështu do t’i 
ruante aftësitë dhe kapacitetet e nevojshme në përmbushjen e misionit dhe detyrave të 
caktuara. 
 
Poashtu, duhet të përcaktohen prioritetet e vendosjes së njësive në lokacionet ekzistuese apo 
të reja duke filluar nga ShP i FSK-së, KTD, Logjistika, BRSh, BMC e deri te njësitë tjera 
mbështetëse të operacioneve. Po ashtu edhe tri vendlokacionet apo tri qendrat kryesore të 
komandave rajonale e që do të jenë përgjegjëse për stërvitje dhe aktivizimin e pjesëtarëve 
rezervë të FSK-se kur e kërkon nevoja. 
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FSK-ja do të ketë një kufizim të pajisjes me armatim i cili kryesisht do të jetë armatim i lehtë, 
gjithmonë duke intepretuar dispozitat e ligjit në fuqi. Pritet që kontributin më të madh në 
pajimin me armatim do ta dhënë shtetet anëtare të NATO-s. Por, megjithatë do të ketë 
nevojë për një standardizim në mënyrë që të bëhet zgjidhja më e mirë dhe më e 
përshtatshme për FSK-n.22 
  
Do të ketë nevojë për një bashkëpunim të plotë me ushtritë e vendeve të NATO-s gjatë 
kryerjes së stërvitjeve, përdorimit dhe mirëmbajtjes së armatimit. 
 
5.6 Buxheti 
 
Politikat e ndryshimeve që do të pasojnë do të kërkojnë që të ndryshojë  edhe politika 
buxhetore e vendit për rritjen e buxhetit në çështjet e sigurisë por gjithnjë duke u bazuar në 
limetet që janë të përcaktuara nga ana bashkësisë ndërkombëtare. Kuptohet se edhe 
vështërsitë ekonomike të vendit dhe buxheti i limituar do ta kufizojnë  në masë të madhe 
edhe ndarjen e buxhetit për FSK-n dhe kështu do të vështirësohet edhe arritja e procesit të 
filluar. 
 
Duhet të shfrytëzohet buxheti aktual i propozuar për TMK-n  i cili në bazë të buxhetit të 
përgjithshëm të vendit është diku rreth 2.4%.23  Buxheti në të ardhmen, me fillimin e 
implementimit të këtij procesi në bazë të vlerësimeve të bëra do të duhej të ishte rreth 50 mil. 
Euro kurse në fazat e më vonshme duhet t’i nënshtrohet rivlerësimeve të p ërgjithshme. 
Mirëpo duhet të mirret parasysh fakti se buxheti duhet të jetë rreth 2 %  të GDP i cili 
përkufizim është i caktuar nga institucionet e sigurisë ndërkombëtare.24 
 
Fillimisht, buxheti do të përdorej më së shumti në ngritjen e FSK-së, sigurimin  e 
funksionimit të aktiviteteve të FSK-së, ngritjen e aftësive operacionale të komandave dhe 
njësive me prioritet, përmirësimin e infrastrukturës, modernizimit dhe pajisjeve. Pritet që  
nga vendet e NATO-s  të cilat kanë shprehur gatishmëri për krijimin e Ministrisë dhe 
ngritjen e FSK-së do të ketë ndihma të konsiderueshme në trajnim, pajisje e armatim dhe 
kështu në masë të madhe do të plotësoheshin nevojat për këtë proces. 
 
5.7 Përgjegjësitë shtesë 
 
Përveç përgjegjësive që i ka bazuar në ligjin në fuqi, FSK mund të p ërkrahë KFOR-in, 
policinë dhe mekanizmat tjerë të sigurisë në kontrollimin e trazirave si dhe zbarkimin jashtë 
vendit në koordinim me NATO-n dhe organizatat tjera ndërkombëtare. Në favor të këtyre 
angazhimeve shkon edhe paragrafi 5.4 i nenit 5 ku thuhet se FSK-ja do të dizajnohet dhe 
përgatitet për përmbushjen e funksioneve të tjera të sigurisë, të cilat janë të papërshtatshme 
për policinë apo organizatat tjera të zbatimit të ligjit. Marrja e përgjegjësive shtesë do të varet 
(përcaktohet dhe autorizohet) nga prezenca e faktorit civil e ushtarak ndërkombëtar në 

                                                 
22 Vlen të citohet deklarata e Presidentit Amerikan Xhorxh Bush për furnizim me armatim Republikën e 
Kosovës. Shih http://lajme.dervina.com/archive/6003-2549:677/Presidenti-Bush-autorizon-dergimin-e-
armeve-ne-Kosove.htm  
23 Buxheti i tanishëm i TMK-së është rreth 18 milion euro 
24 Për detaje lidhur me përqindjen e GDP-së së shteteve të NATO-s në sferën e mborjtjes, shih www.nato.int  
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Kosovë pas vlerësimit që do të bëhet nga ana e tyre lidhur me gatishmërinë dhe aftësitë 
operacionale të FSK-së për detyra shtesë. 
 
5.8 Zbarkimi i trupave të FSK-së jashtë vendit 
 
Hapësira territoriale e veprimit të FSK-së është brenda territorit të Republikës së Kosovës. 
Megjithatë, një ndër mandatet fillestare të FSK-së konsistojnë në pjesëmarrje në misione 
ndërkombëtare paqëruajtëse. “Anëtarët e FSK-së janë të autorizuar të zbarkojnë jashtë kur t’i 
ipet mandati nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe me pajtimin e vendit pritës, apo me 
marrjen e ftesës nga organizatat ndërkombëtare …”.25 
 
Me gjithë faktin se aktualisht Kuvendi i Republikës së Kosovës mund ti’a jap mandatin FSK-
së për paqëruajtje jashtë vendit, një Ligj i veçantë mbi zbarkimin e trupave të FSK-së duhet 
të hartohet dhe miratohet. Ky ligj do ta specifikonte kontributin e mundshëm të Republikës 
së Kosovës për vendosjen e paqës dhe sigurisë në botë dhe garantimin e sigurisë së njeriut. 
Trupat e FSK-së të zbarkuara në hapësirat e konflikteve mund t’i përgjigjen çështjeve të 
menaxhimit të katastrofave, luftimit të terrorizmit ndërkombëtarë dhe parandalimit të 
konflikteve ndëretnike e ndër-religjioze. Në momentin që trupat e FSK-së ftohen nga 
organizatat ndërkombëtare siç janë Kombet e Bashkuara (KB), NATO dhe BE, ato duhet të 
jenë në gjendje që t’i përgjigjen ftesës shpejtë në momentin që e marrin mandatin nga 
Kuvendi. 
 
5.9 Bashkëpunimi ndërkombëtarë i FSK-së 
 
Atashetë e Sigurisë (Mbrojtjes) 
 
Ligji mbi FSK-në parasheh që Ministri i FSK-së duhet të veprojë si përfaqësues në çështjet 
që lidhen me bashkëpunimin ndërmjet FSK dhe shteteve tjera megjithatë ai ose ajo mund ta 
delegojnë këtë funksion.26 Mënyra më e mirë për delegimin e detyrave për bashkëpunim 
ndërkombëtarë janë atashetë. Diplomacia kosovare duhet të konsolidohet me atashe të 
sigurisë (mbrojtjes) të përzgjedhur nga komisionet e përbashkëta të Ministrisë së Punëve të 
Jashtme dhe Ministrisë së FSK-së.27 Atashetë e sigurisë do të ngrisnin bashkëpunimin 
ndërkombëtarë të FSK-së me ushtritë dhe institucionet tjera të sigurisë posaçërisht me ato të 
vendeve më të mëdha. Duke pasur parasyh që roli i atasheve po lëviz prej çështjeve thjesht 
ushtarake në çështje të përgjithshme të sigurisë, atashetë kosovarë do të merren me çështje të 
përgjithshme të sigurisë. Detyrat kryesore të atasheve do të ishin:28 

· Ndërlidhja me vendin ku është caktuar për çështje të sigurisë 
· Inicon bashkëpunim ndërmjet vendit përkatës dhe FSK-së 

                                                 
25 Shih Ligji mbi FSK-në, Neni 2.1 
26 Ligji mbi FSK-në, Neni 8.1.C 
27Departamenti për bashkëpunim ndërkombëtarë në Ministrinë e FSK-së duhet të kordinojë përzgjedhjen e 
atasheve me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Kriteret për përzgjedhje duhet të vendosen në përputhje me ligjet 
vendore e ndërkombëtare. Megjithatë, atashetë e sigurisë nuk duhet të jenë domosdoshmërishtë oficer karriere. 
Atashetë kosovar mund të jenë personat që janë civil dhe posedojnë njohuri të gjera të çështjeve të sigurisë në 
Kosovë dhe vendin përkatës, apo oficerët e përbërjes rezervë që kanë poashtu njohuri të gjera të çështjeve të 
sigurisë  
28 Hulumtimi gjeti disa prej detyrave të përshtatshme të shkruar në DCAF, Atashetë e Mbrojtjes, f.2, Korrik 2007, 
Gjenevë 
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· Vepron si këshilltarë për çështje të sigurisë i Ambasadorit dhe stafit të Ambasadës 
 
Në mënyrë që të shmangen ngarkesat buxhetore për diplomacinë kosovare, një atashe mund 
të zgjidhet për të i mbikqyrur dhe menaxhuar çështjet e sigurisë në deri në tre shtete që 
gjeografikisht janë afër njëra me tjetrën29 
 
 
 
6. Përbërja multietnike, të drejtat e njeriut dhe barazia gjinore në FSK 
 
6.1 Përbërja multietnike e FSK-së 
 
Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe Ligjin mbi FSK-në, përbërja 
multietnike e këtij institucioni të sigurisë është thelbësore. Në secilin vend demokratik, 
strukturat e sigurisë dhe mbrojtjes duhet të reflektojnë përbërjen multietnike të shoqërisë në 
mënyrë që të jenë në gjendje ta përmbushin misionin e tyre.30 Në këtë mënyrë, menaxhmenti 
i FSK-së duhet të përmbahet nga çdo akt i dikriminimit në baza racore, etnike apo fetare. 
Shumëllojllojshmëria gjuhësore e fetare e FSK-së mund t’a afektojë interoperabilitetin e 
mirëfilltë. Ministria e FSK-së së bashku me ndihmën e akterëve relevantë ka përgjegjësi të 
inicojë programe speciale për integrimin e Komuniteteve. 
Më konkretisht, duhet t’i përfshijë në njësite përqindjen proporcionale të komuniteteve që 
pasyqrojnë përbërjen e përgjithshme multietnike në Kosovë. 
 
6.2 Mbrojtja e të drejtave të njeriut në FSK 
 
Të drejtat e njeriut janë të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës si dhe me 
Konventa Ndërkombëtare. Edhe në FSK të drejtat e njeriut duhet të mbrohen veçanarisht 
duke pasur parasysh ndjeshmërinë e institucioneve të sigurisë. Megjithatë, pyetja mund të 
shtrohet: A duhet të themelohet një autoritet ku anëtarët e FSK-së mund të ankohen nëse 
ndodh shkelja e të drejatve të njeriut?  Për qëllimin e këtij dokumenti, ia vlen të permendët se 
vendet e tjera kanë themeluar një struturë të quajtur ombduspersoni ushtarak si një mekanizëm i 
pavarur nga struktura komanduese ushtarake që ushtron mbikqyrje të sektorit të mbrojtjes 
dhe adreson ankesat lidhur me sjelljet abuzive dhe të pakëndshme në ushtri.31  
 
Duke pasur parasysh ngarkesat e përgjithshme buxhetore të Buxhetit të Kosovës dhe 
personelit të limituar të FSK-së, themelimi i një mekanizmi të tillë në Kosovë nuk është i 
domosdoshëm dhe nuk duhet të kërkohet. Megjithatë, themelimi i një njësije (departamenti) 
në Ministrinë e FSK-së që do të duhej të adresonte çështjet e ankesave lidhur me të drejtat e 
njeriut në FSK, është i pashmangshëm. Njësia (departamenti) do të duhej 
domosdoshmërisht të ndërlidhej me Institucionin e Ombudspersonit. Kjo do ta fuqizonte 
rëndësinë e institucionit të Ombudsperonit dhe qartazi do t’a ngris mbikqyrjen demokratike 
te FSK-së.  
 

                                                 
29 Aty, f.6, Kjo praktikë do të ishte zgjidhje e mirë për kapacitetet fillestare të diplomacisë kosovare 
30 Sfondi i DCAF, Forcat e Armatosura Multietnike, f.1, Mars 2006, Gjenevë 
31 Sfondi i DCAF, Ombuspersoni ushtarak, f.1, Mars 2006,. Gjenevë 
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6.3 Barazia gjinore në FSK 
 
Vëmendje e veçantë duhet t’i ipet pjesmarrjes së gruas në FSK. Ndryshimi i natyrës së 
funksionimit të FA nënkupton që roli që duhet të përmbushët tek institucionet e sigurisë 
duhet të ndryshojë kështu që të supozosh që secili burrë do të bëhet automatikisht “ushtarë i 
mirë” është e metë.32 P ërfaqësimi global i grave në FA është në rritje e sipër në sajë të 
presioneve të shoqërisë civile si dhe standardeve të vendosura nga qeveritë demokratike si 
dhe organizatave ndërkombëtare siç është NATO. 
 
Është vështirë të predikohet dhe propozohet përqindja e saktë e femrave në FSK.33 
Megjithatë, duke pasur parasysh përvojën e shteteve të NATO-s, pjesa dërmuese e femrave 
në FSK mund të angazhohen në shërbimet mbështetëse të FSK-së, (logjistika, prokurimi, 
trajnimet, administrata) dhe të tjerat mund të koncentrohen në sektorët tjerë të FSK-së. Kjo 
është një ndër standardet që duhet të vendoset nga strukturat e FSK-së që nga faza fillestare 
e rekrutimit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 UNDP, Mbizotërimet gjinore në praktikë, f.169,  http://www.undp.org/women/docs/RBEC_GM_manual.pdf 
33 Duhet të ndërmerret anketim i gjerë dhe analiza lidhur me përqindjen e pjesëmarrjes së femrave në FSK. 
Ministria e FSK-së apo shoqëria civile mund të kontribojnë në të ardhmen në këtë drejtim, duke u bazuar në 
standarde të NATO-s 
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7. Konkluzionet  
 
Ngritja e Forcës së Sigurisë së Kosovës konform praktikave më të reja për funksionimin e 
mirëfilltë të forcave mbrojtëse paraqet një ndër detyrat parësore. FSK duhet të themelohet 
në bazë të parimeve të mbikqyrjes demokratike, transparencës dhe llogaridhënies Rëndësia e 
FSK-së do të jetë po aq e madhe sa edhe ngritja e institucioneve tjera të rëndësishme në 
Kosovë. Qeveria e Kosovës duhet që t’i kushtojë v ëmendje procesit të p ërgjithshëm të 
shpërbërjes së TMK-së duke ndihmuar seriozisht në riintegrimin dhe përkujdesjen e 
pjestarëve të këtij institucioni.  
 
Roli i NATO-s është thelbësorë jo vetëm për arsye se parashihet me legjislacionin në fuqi. 
Prania e NATO-s do të ndihmojë n ë arritjen e aspiratave të vendit për integrime 
Euroatlantike. Sidomos duhet t’i kushtohet rëndësi pranimit të Republikës së Kosovës në 
programin Partneritet për Paqe duke bërë k ërkesë q ë Kosova të anëtarësohet në samitin 
jubilar (përvjetori i 60-të i formimit të Aleancës), në vitin 2009. 
 
Edhe pse ky kërkim shkencorë vlerëson se numri mjaft i vogël i pjestarëve të FSK-së paraqet 
vështirësi  në operacionalizim dhe veprimtari, krijimi i shtabeve dhe komandave të vogla 
paraqet zgjidhjen më të mirë. Një standardizim i pajisjeve dhe armatimit duhet të ndodhë 
konform standardeve më bashkëkohore.  
 
Përgjegjësitë e FSK-së nuk do të duhej të kufizoheshin vetëm në ato që i janë lejuar 
fillimisht. Rëndësia e këtij institucioni lejon hapësirë që domosdoshmërisht t’i vjen në 
ndihmë pranisë ushtarake ndërkombëtare, policisë e institucioneve tjera. Në veçanti, 
kontributi i trupave të FSK-së për vendosjen e paqes dhe sigurisë botërore është i 
pashmangshëm. 
 
Dhe së fundi, duhet t’i kushtohet vëmendje mbrojtjes së lirisë e të drejtave të njeriut, 
integrimit proporcional të minoriteteve dhe bazarazisë gjinore. Gjithsesi që pjestarët e FSK-
së duhet t’i nënshtrohen gjykatave të pavarura civile. Këto edhe përbëjnë një ndër 
parakushtet thelbësore për ngritjen e mirëfilltë të një institucioni të sigurisë.   
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