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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Ky raport ofron një analizë të perceptimeve vendore dhe ndërkombëtare për gjendjen e 
marrëdhënieve dhe bashkëpunimit ndëretnik në Kosovë. Raporti bazohet në diskutimet 
që janë zhvilluar në një fokus grup me të rinjtë kosovarë, si dhe në intervistat personale 
të gjysmëstrukturuara me akterët kyçë nga shoqëria civile dhe sektori publik. Qëllimi i 
këtij raporti është që të ndihmojë për të kuptuar më mirë se cilat janë disa nga sfidat e 
marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë, si dhe mundësitë për avancimin e bashkëpunimit 
ndëretnik.

Kosova ka bërë përparim të konsiderueshëm në përmirësimin e marrëdhënieve 
ndëretnike pas pavarësisë së saj në vitin 2008 dhe përmes përkushtimit të saj për ta 
zbatuar Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, të njohur si “Plani 
i Ahtisaarit”, i cili Kosovën e përkufizon si “shoqëri shumetnike, e cila qeveriset në mënyrë 
demokratike dhe me respekt të plotë për sundimin e ligjit dhe nivelin më të lartë të të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut të njohura ndërkombëtarisht”.

Përmirësimi i marrëdhënieve dhe bashkëpunimit ndëretnik nuk shihet si prioritet për partitë 
politike në Kosovë, gjë që i përkeqëson tensionet dhe mosbesimin mes komuniteteve 
shumicë dhe joshumicë. Përveç kësaj, partitë politike në Kosovë, në përgjithësi, kanë një 
hendek serioz me jetën e përditshme me të cilën ballafaqohet komuniteti dhe nuk arrijnë të 
kuptojnë se ka shumë emërues të përbashkët midis shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës 
sa u përket sfidave me të cilat përballen, siç janë papunësia, nepotizmi dhe mundësia e 
qasjes në shërbime publike dhe cilësia e tyre.

Ekziston një dallim midis gjendjes së marrëdhënieve ndëretnike dhe bashkëpunimit në veri 
të Kosovës, i cili s’do mend se është subjekt i tensioneve të shtuara, krahasuar me jugun 
e vendit, i cili është relativisht më i qetë. Në jug të Kosovës, komunitetet kanë më shumë 
përvojë në bashkëpunim dhe bashkëjetesë, si dhe janë më rezistente ndaj radikalizimit 
etnopolitik, në krahasim me veriun. Zbatimi i formulave të ndarjes së pushtetit në kuadër të 
procesit të decentralizimit është njëri nga faktorët kontribuues që komunitetet joshumicë 
në jug kanë qenë më të mbështetura ndaj politikave integruese.

Sfidë e madhe për marrëdhëniet dhe bashkëpunimin ndëretnik në Kosovë është 
mungesa e ndërveprimeve dhe komunikimit të mjaftueshëm midis serbëve të Kosovës dhe 
shqiptarëve të Kosovës. Në këtë aspekt, shoqëria civile ka shënuar intensitet më të lartë 
për të lehtësuar bashkëpunimin krahasuar me akterët e tjerë.

Ekziston një potencial i pashfrytëzuar për t’i kultivuar marrëdhëniet ndëretnike përmes 
bashkëpunimit ekonomik, në mënyrë që të trajtohen problemet kryesore si për shqiptarët 
e Kosovës, ashtu edhe për serbët e Kosovës, e që janë papunësia dhe mungesa e 
mundësive për të rinjtë, si dhe përmes mobilizimit të komunitetit për t’i avancuar interesat 
e përbashkëta.

Në një kontekst kur institucionet publike nuk pranohen plotësisht nga serbët e Kosovës, 
organizatat e shoqërisë civile mbeten akterët kryesorë që angazhohen për përmirësimin 
e marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë, por qeveria nuk duket se ka nivel adekuat të 
bashkëpunimit me këto organizata, përveç kontributit të kufizuar të tyre në procesin e 
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politikëbërjes. Sidoqoftë, qeveria ka tendencë të mendojë se organizatat joqeveritare 
udhëhiqen nga agjendat personale dhe donatorët kur është fjala për punën e tyre në 
marrëdhëniet ndëretnike.

Në mesin e komunitetit shqiptar të Kosovës ekziston një perceptim i përhapur se komuniteti 
serb në Kosovë, e veçanërisht përfaqësuesit politikë, janë të kontrolluar fuqishëm nga 
Beogradi dhe kjo çon në mungesën e besimit, i cili është një faktor tjetër i rëndësishëm që 
u kontribuon tensioneve ndëretnike dhe bashkëpunimin të kufizuar.

Përmbledhje ekzekutive
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SHQYRTIMI I SFIDAVE KRYESORE PËR 
MARRËDHËNIET DHE BASHKËPUNIMIN 
NDËRETNIK NË KOSOVË NGA 
PERSPEKTIVA LOKALE

Ky kapitull ofron një pasqyrë të përgjithshme të sfidave kryesore nga këndvështrimi i 
politikëbërësve vendorë dhe aktivistëve të shoqërisë civile, të cilat e minojnë potencialin e 
Kosovës si shoqëri shumetnike. Argumenti kryesor i këtij kapitulli është se Kosova ka bërë 
përparim të konsiderueshëm, veçanërisht përmes legjislacionit dhe masave të tjera të 
politikave për promovimin e multietnicitetit dhe nxitjen e bashkëpunimit ndëretnik në vend, 
por ka mangësi serioze sa i përket zbatimit të përgjithshëm si dhe cilësisë së zbatimit të 
ligjeve që kanë të bëjnë me të drejtat e komuniteteve joshumicë në Kosovë. Krahas kësaj, 
ky raport i shkurtër tregon se gjendjes së marrëdhënieve dhe bashkëpunimit ndëretnik në 
Kosovë i jep trajtë diskursi i liderëve politikë, kështu që tensionet e shtuara etnike në vend 
nxiten ose vijnë pas fjalimeve të liderëve politikë nga Kosova dhe Serbia.

Kosova ka bërë përparim të konsiderueshëm në përmirësimin e marrëdhënieve 
ndëretnike pas pavarësisë së saj në vitin 2008 dhe përmes përkushtimit të saj 
për ta zbatuar Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, 
që zakonisht quhet “Plani i Ahtisaarit”, i cili Kosovën e përkufizon si “ shoqëri 
shumetnike, e cila qeveriset në mënyrë demokratike dhe me respekt të plotë 
për sundimin e ligjit dhe nivelin më të lartë të të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut të njohura ndërkombëtarisht”1. Megjithatë, përkundër progresit të dukshëm, 
marrëdhëniet ndëretnike në Kosovë janë të brishta dhe në vitin e fundit veçanërisht janë 
karakterizuar me tensione të shtuara dhe dhunë në disa raste, veçanërisht në veri të 
Kosovës, ku gjenden katër komuna me shumicë serbe (Mitrovica e Veriut, Leposaviqi, 
Zubin Potoku dhe Zveçani). Si një nga faktorët që u ka kontribuuar tensioneve etnike të 
shtuara kohëve të fundit në Kosovë shihet dështimi i institucioneve publike dhe liderëve 
politikë në Kosovë për t’i dalluar fjalimet dhe mesazhet e tyre të menduara për Serbinë 
nga ato për serbët e Kosovës.2 Me fjalë të tjera, duket se retorika shpeshherë negative 
e liderëve politikë të Kosovës ndaj Serbisë përfshinë edhe komunitetin serb në Kosovë, 
ose të paktën kështu perceptohet kjo retorikë nga ky komunitet. Serbët e Kosovës 
shpesh ndihen të sulmuar kur liderët politikë në Kosovë drejtojnë mesazhe politike kundër 
Serbisë. Sipas aktivistëve të shoqërisë civile që i monitorojnë marrëdhëniet ndëretnike 
rregullisht, në komunitetin serb në Kosovë është i përhapur perceptimi se liderët politikë 
e barazojnë “Serbinë me serbët e Kosovës, çfarë po i kontribuon përkeqësimit serioz të 
marrëdhënieve ndëretnike, ndërsa, në anën tjetër, nuk kemi sjellje të dobishme në anën 
e përfaqësuesve politikë serbë të Kosovës, përkatësisht Listës Serbe, të cilët mendoj se e 

1 Shih: Dispozitat kryesore të Propozimit Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, mar-
rë nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF-
CF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FFs9%7D/ %20S2007%20168.pdf, fq. 6 

2 Intervistë personale me një përfaqësues të lartë të shoqërisë civile. Mitrovicë e Veriut, 23 dhjetor 2022. 
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kanë pothuajse të pamundur të bisedojnë me Qeverinë e Kosovës në mënyrë konstruktive.”3

Kjo e shpërfaqë qartë brishtësinë e marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë, të cilat duket 
se varen nga disponimi dhe ndjenjat personale të liderëve të të dyja vendeve. Me fjalë 
të tjera, pa normalizim serioz të marrëdhënieve në nivel politik midis përfaqësuesve të 
qeverisë nga Serbia dhe Kosova, çdo përparim në terren, në nivel të komunitetit, mund të 
minohet apo madje edhe të zhbëhet.

Përmirësimi i marrëdhënieve dhe bashkëpunimit ndëretnik nuk është prioritet për 
partitë politike në Kosovë, gjë që i përkeqëson tensionet dhe mosbesimin midis 
komuniteteve shumicë dhe joshumicë. Përveç kësaj, partitë politike në Kosovë, në 
përgjithësi, e kanë një hendek serioz me jetën e përditshme me të cilën përballet 
komuniteti dhe nuk arrijnë të kuptojnë se ka shumë emërues të përbashkët midis 
shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës për sa u përket sfidave me të cilat përballen, siç 
janë papunësia, nepotizmi dhe mundësia e qasjes në shërbime publike dhe cilësia 
e tyre. Sipas një analisteje kosovare me përvojë në qeveri, “qasja e partive politike nga të 
dyja palët është e largët, nuk i prekë problemet reale të komunitetit dhe nuk e promovon 
bashkëpunimin ndëretnik”4. Ngjashëm, një zyrtar nga komuna e Mitrovicës së Jugut, i cili 
është intervistuar për këtë raport, shpreh pikëpamje pesimiste për rolin që luajnë partitë 
politike në kontekstin e marrëdhënieve ndëretnike, duke thënë se “politika po na mbytë, 
komunitetet nuk po mund të ‘ulen’ së bashku”5. Kjo tregon se, nga këndvështrimi i disa 
qytetarëve, politika dhe partitë politike në përgjithësi janë bërë pengesë për përmirësimin 
e marrëdhënieve ndëretnike dhe organizimin e komuniteteve. Dështimi i partive politike për 
ta trajtuar bashkëpunimin ndëretnik si prioritet rezulton me humbje të mundësive, humbje 
të talentit dhe potencialit për zhvillim ekonomik dhe bashkëpunim. Për më tepër, hendeku 
midis partive politike në Kosovë dhe komunitetit krijon cenueshmëri ndaj përpjekjeve për 
t’i radikalizuar komunitetet përgjatë vijave etnike apo fetare. Udhëheqësit politikë shpesh 
e shfrytëzojnë brishtësinë e marrëdhënieve ndëretnike për t’i çuar përpara qëllimet e 
tyre populiste, posaçërisht kur nuk arrijnë të realizojnë reformat e brendshme. Politikanët 
shihen si të painteresuar për të pasur kontakte dhe shkëmbime të rregullta me pjesëtarët 
e komuniteteve të tjera. Përpjekjet e rralla, siç është rasti i pjesëmarrjes së kryetarit të Pejës 
në ceremonitë fetare ortodokse, janë pritur mirë nga komunitetet joshumicë dhe ndihmojnë 
në mbylljen e hendekut midis këtyre dy komuniteteve. Sipas një eksperti, nismat e tilla 
nga ana e liderëve ua hapin rrugën qytetarëve të tjerë që të ndërveprojnë dhe krijojnë 
bashkëpunime të përbashkëta me të gjitha grupet e ndryshme etnike që jetojnë në të njëjtin 
mjedis, ndërsa rastet e tjera kur liderët politikë shihen si hezitues për të bashkëpunuar me 
komunitetet joshumicë japin shembull të keq për t’u ndjekur nga qytetarët.  

3 IPo aty, (23 dhjetor 2022.) 

4 Personal interview with Kosovo analyst. Prishtina: November 3, 2022 

5 Personal interview with a municipal official from Municipality of Mitrovica South. Mitrovica South: December 19, 
2022 
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CILAT KONSIDERONI SE JANË PENGESAT KRYESORE PËR  MARRËDHËNIE MË TË 
MIRA NDËRETNIKE NË KOSOVË?

“Komuniteti serb i Kosovës që i mohon krimet e luftës dhe komuniteti shqiptar i Kosovës që përpiqet t’i 
përdorë krimet e luftës për të fituar avantazh politik në negociatat që supozohet se kanë të bëjnë më së 
shumti me të drejtat e komunitetit serb të Kosovës është ajo që me të vërtetë po i trazon ujërat. Pra, kjo 
është ajo që unë e shoh si pengesë kryesore (ekstrakt nga intervista me një serb të Kosovës nga veriu i 
Kosovës)”. 

“Sa u përket marrëdhënieve me serbët, shumë gjëra janë të tensionuara me dialog, narrativat e palës 
serbe dhe asaj kosovare po e tensionojnë situatën edhe më shumë dhe po i dëmtojnë marrëdhëniet 
ndëretnike (analisti kosovar)”.

Ekziston një dallim midis gjendjes së marrëdhënieve ndëretnike dhe bashkëpunimit 
në veri të Kosovës, i cili nuk do mend se është subjekt i tensioneve të shtuara, 
krahasuar me jugun e vendit, i cili është relativisht më i qetë. Në jug të Kosovës, 
komunitetet kanë më shumë përvojë në bashkëpunim dhe bashkëjetesë dhe janë më 
rezistente ndaj radikalizimit etnopolitik, krahasuar me veriun. Zbatimi i formulave të 
ndarjes së pushtetit në kuadër të procesit të decentralizimit është njëri nga faktorët 
kontribuues se komunitetet joshumicë në jug kanë qenë më mbështetëse ndaj 
politikave integruese. Serbët e Kosovës që jetojnë në jug të Kosovës janë më të integruar 
në shoqërinë kosovare, krahasuar me serbët e veriut, por në periudhën e fundit edhe ata 
kanë qenë nën presion: “E pamë në fund të gushtit, kur do të viheshin në zbatim politika 
të reja për targat e automjeteve dhe dokumentet, se si mund të ndryshojë situata brenda 
natës. Dhe kjo është për shkak se ajo ndoshta manipulohet nga politikanët, ndërsa individët 
e dinë se sa larg mund të shkojnë, por janë po ashtu nën presion shumë, shumë të madh. 
6 Për shkak të mungesës së ndërveprimit, qytetarët e Kosovës nuk janë të vetëdijshëm 
për çështjet me të cilat përballen grupet e tjera si dhe për kushtet dhe mjedisin në të cilin 
ata jetojnë. Kjo i bën qytetarët veçanërisht të ndjeshëm ndaj ndërtimit të perceptimeve të 
tyre duke u bazuar në narrativet e kaluara, ose retorikën e përdorur nga liderët politikë në 
të dyja vendet, dhe kjo i bën ata më të ndjeshëm ndaj dezinformatave dhe informatave 
me implikime polarizuese. Perceptimet që zhvillohen në këtë mënyrë janë në shumicën 
e rasteve diametralisht të kundërta me realitetin, duke e bërë kështu distancën etnike 
relativisht të pabazuar. Mungesa e kontakteve që çojnë në perceptime të pabazuara 
është po ashtu evidente në gjetjet e hulumtimeve në terren, të cilat tregojnë se, edhe pse 
jetojnë në të njëjtat komuna, serbët e Kosovës dhe shqiptarët e Kosovës kanë perspektiva 
tejet të ndryshme për diskriminimin në baza etnike që ndodh në Kosovë. Duke marrë 
parasysh se narrativet për njëri-tjetrin luajnë rol të madh në formimin e marrëdhënieve më 
të mira ndëretnike, duhet të planifikohen më shumë aktivitete ndëretnike si nga institucionet 
lokale, ashtu edhe ato qendrore, në mënyrë që të lehtësohen kontaktet midis njerëzve 
nga të dyja komunitetet.

6 Intervistë personale me drejtorin e një organizate joqeveritare që merret me avancimin e marrëdhënieve ndëret-
nike në Kosovë, Prishtinë, 21 tetor 2022.
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Sfidë e madhe për marrëdhëniet dhe bashkëpunimin ndëretnik në Kosovë është 
mungesa e ndërveprimeve dhe komunikimit të mjaftueshëm midis serbëve të Kosovës 
dhe shqiptarëve të Kosovës, ndonëse me përjashtim të shoqërisë civile, e cila ka 
shënuar intensitet më të lartë të bashkëpunimit krahasuar me sektorët e tjerë. Edhe 
kjo mungesë e ndërveprimit apo shkëmbimit midis këtyre dy komuniteteve i kontribuon 
mungesës së vetëdijes në nivel të komunitetit, se sa shumë sfida të përditshme janë të 
përbashkëta për të dyja komunitetet (si p.sh., korrupsioni, papunësia, cilësia e shërbimeve 
publike, etj.), e të cilat potencialisht mund të mundësojnë më shumë bashkëpunim. Ky fakt, 
po ashtu, i kontribuon edhe mungesës së bashkëndjesisë dhe mirëkuptimit për vuajtjet dhe 
përvojat e cilitdo komunitet. Edhe komuniteti i donatorëve i ka dhënë prioritet financimit të 
aktiviteteve dhe ndërveprimeve për shkëmbim midis shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve 
nga Serbia, por vërehet se ka më pak mbështetje për organizime të shkëmbimit midis 
serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Mungesa e ndërveprimeve ka efekt veçanërisht 
negativ në shoqëri, meqë komunitetet mësojnë të jetojnë krejtësisht të ndara dhe harrojnë 
se si të ndërveprojnë. Udhëheqësit e shoqërisë civile argumentojnë se “nuk ka aq shumë 
ndërveprime sa ka pasur në të kaluarën dhe kjo është për të ardhur keq, ndërsa mendoj 
se edhe njerëzit i kanë harruar ato, sepse ne i kemi dërguar një grup studentësh në 
manastirin e Graçanicës vitin e fundit dhe njëra nga arsyet pse kemi dashur t’i dërgojmë 
në kishë ka qenë që njerëzve t’ua kujtonim se një herë e një kohë në këto kisha, kur i kanë 
pasur festat vjetore dhe festat fetare të tyre, komunitetet e tjera kanë ardhur pjesërisht 
sepse ka pasur shumë besëtytni rreth tyre, p.sh. është menduar se në to është gjetur 
shërim, ka pasur të drejta të fertilitetit, të gjitha këto gjëra.”7 Përveç kësaj, mbështetja nga 
institucionet publike është e kufizuar për organizimet e shkëmbimit, ndonëse me disa 
përjashtime. Sipas aktivistëve të shoqërisë civile që janë intervistuar për këtë raport, ka 
raste kur institucionet komunale i mbështesin ngjarjet që për qëllim kanë promovimin 
e multietnicitetit dhe ndërveprimeve: “Në komunat vërtetë shumetnike, siç janë Prizreni 
dhe Mitrovica e Veriut, do të thosha se janë bërë disa përpjekje nga ana e autoriteteve 
komunale për t’i mbështetur nismat sociale, por nuk jam i sigurt nëse ato janë mjaftë të 
dukshme”8. Një fushë veçanërisht shqetësuese sa i përket mungesës së ndërveprimeve 
ka të bëjë edhe me shkollat.

Ekziston një potencial i pashfrytëzuar për t’i kultivuar marrëdhëniet ndëretnike 
përmes bashkëpunimit ekonomik dhe përmes mobilizimit të komunitetit për t’i 
avancuar interesat e përbashkëta, në mënyrë që të trajtohen problemet kryesore si 
për shqiptarët e Kosovës, ashtu edhe për serbët e Kosovës, të cilat janë papunësia 
dhe mungesa e mundësive për të rinjtë. Nxitja e bashkëpunimit ndëretnik përmes 
mundësive ekonomike dhe ndërtimi i konsensusit shoqëror për sfidat e përbashkëta është 
gjithashtu ajo që mund të kuptohet si ‘integrim i mençur’. Pjesëmarrësit e një fokus grupi 
me të rinj shqiptarë të Kosovës, që është organizuar në kuadër të projektit FIERC për 
këtë raport, kanë shfaqur mbështetje të madhe për bashkëpunimin ekonomik apo për 
aktivitete që i bashkojnë komunitetet përmes projekteve ekonomike9. Mendim të ngjashëm 
kanë pasur edhe ekspertët që janë intervistuar për këtë raport, kur janë pyetur se cilat 
fusha i shohin si potencialin më të madh për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike: 

7  Po aty, (21 tetor 2022)

8  Intervistë personale me një përfaqësues të lartë të shoqërisë civile. Mitrovicë e Veriut, 23 dhjetor 2022..

9  Grupi i fokusit i projektit FIERC me të rinjtë shqiptarë të Kosovës, Prishtinë, 25 tetor 2022.
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“Shoh shpresë për përmirësim vetëm në fushën ekonomike. Mendoj se vetëm me zhvillim 
ekonomik mund të bëjmë diçka për ta avancuar bashkëpunimin ndëretnik. Përmes zhvillimit 
ekonomik, ne mund ta trajtojmë çështjen e varësisë ekonomike të serbëve të Kosovës 
nga Serbia dhe të krijojmë mundësi që ata të punojnë në Kosovë dhe ta kenë ndjenjën e 
komunitetit, përmes së cilës mund të përmirësohet bashkëpunimi ndëretnik”10. Mundësitë e 
tilla do të përfshinin p.sh. mbështetjen për bizneset e reja shumetnike, bizneset e vogla me 
staf shumetnik dhe ofrimin e trajnimeve profesionale për të rinjtë shqiptarë dhe serbë të 
Kosovës. Përveç kësaj, bashkëpunimi ndëretnik mund të përmirësohet duke i mbështetur 
nismat qytetare për t’i trajtuar problemet me interes të përbashkët, siç është rasti i vitit 
2019, kur shqiptarët dhe serbët e Kosovës protestuan kundër dëmeve të shkaktuara 
nga ndërtimi i një hidrocentrali në lumin Lepenc, komuna e Shtërpcës11. Ky rast ilustron 
se sa mirë mund të veprojnë qytetarët në komunitete të ndryshme etnike kur i adresojnë 
problemet që ndikojnë në ta në mënyrë të barabartë. 

Në një kontekst kur institucionet publike nuk pranohen plotësisht nga serbët e 
Kosovës, organizatat e shoqërisë civile mbeten akterët kryesorë që angazhohen 
për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë, por qeveria nuk duket se 
ka nivel adekuat të bashkëpunimit me këto organizata, përveç kontributit të kufizuar 
të tyre në procesin e politikëbërjes. Po ashtu, qeveria mendon se organizatat 
joqeveritare udhëhiqen nga agjendat personale dhe donatorët kur është fjala për 
punën e tyre në marrëdhëniet ndëretnike. Organizatat e shoqërisë civile (organizatat 
joqeveritare) kanë qenë shtytësi kryesor i ndryshimit afirmativ në komunitete të ndryshme 
në Kosovë, të mbështetura në masë të madhe nga komuniteti i donatorëve ndërkombëtarë. 
Aktorët ndërkombëtarë që veprojnë në Kosovë, gjithashtu janë të prirë që shoqërinë civile 
ta shohin si “lojtarin më konstruktiv”12. në këtë fushë. Vetë përfaqësuesit e shoqërisë civile po 
ashtu pohojnë se puna që ata e bëjnë në promovimin e marrëdhënieve ndëretnike është 
punë e vështirë, e cila në disa raste mund të sjellë edhe reagime nga publiku, i cili këto 
organizata mund t’i shohë si ofertues në emër të bashkësisë ndërkombëtare. Një fushë në 
të cilën organizatat e shoqërisë civile kanë kontribuar dukshëm është normalizimi i dialogut 
për sfidat ndaj marrëdhënieve më të mira ndëretnike në Kosovë. Në këtë kontekst, puna 
që Iniciativa e Re Sociale (NSI) e ka bërë me projektin ‘Kolektivi Kosovar’ është veçanërisht 
e rëndësishme për t’i trajtuar stereotipet, por edhe për të folur me vendosmëri për çështjet 
siç janë trashëgimia kulturore, asociacioni/komuniteti i komunave me shumicë serbe etj. Një 
kritikë ndaj organizatave të shoqërisë civile që punojnë në marrëdhëniet ndëretnike është 
se ato janë të prira të punojnë me të rinjtë dhe me individë shumë liberalë që normalisht 
do t’i mbështesin marrëdhëniet më të mira ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës. 
Me fjalë të tjera, shihet se organizatat e shoqërisë civile më së shumti bisedojnë me njëra-
tjetrën kur bëhet fjalë për çështjet e egra të marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë dhe 
shihen si pa guxim për t’i përfshirë në dialog grupet e tjera të shoqërisë që mund të kenë 
mendim tjetër. Nga këndvështrimi i qeverisë, shoqëria civile ose organizatat joqeveritare 
“më së shumti punojnë për interesa personale, duke përfshirë serbët dhe shqiptarët. Në 

10  Intervistë personale me analistin kosovar, Prishtinë, 3 nëntor 2022

11  Lexoni “Sërish protestojnë shqiptarë e serbë në Shtërpcë kundër ndërtimit të hidrocentralit” nga Koha Ditore, 
https://www.koha.net/kosove/171735/serish-protestojne-shqiptare-e-serbe-ne-shterpce-kunder -ndertimit-te-hi-
drocentralit/ 

12  Intervistë personale me një ekspert ndërkombëtar, Prishtinë, 21 tetor 2022.
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OJQ-të shoh që shpeshherë i përdorin shkaqet e bashkëpunimit apo pajtimit vetëm për 
t’u përfaqësuar në takime të nivelit të lartë, në përfaqësitë në Bruksel dhe në vende të 
tjera, e jo sepse duan të bëjnë diçka që u ndihmon atyre dhe që e përmirëson situatën. 
E shohim qe sa vite këta njerëz janë marrë me bashkëpunimin ndëretnik, por ende nuk 
është rregulluar asgjë, gjendja e këtij bashkëpunimi është krejtësisht e pasuksesshme”13. 
Përfaqësuesit e shoqërisë civile që punojnë në veri të Kosovës argumentojnë se ajo që po 
bëjnë OJQ-të “nuk mjafton aspak” por se “nuk mund ta mbajnë mbi supe tërë peshën dhe 
kjo po tregon, në muajt e fundit, se çfarëdo që kanë punuar OJQ-të në prej vitesh mund 
të çmontohet brenda pak orësh, jo ditësh, por brenda pak orësh, me veprime politike 
përçarëse. Pra, përfundimi im kryesor këtu do të ishte se OSHC-të e bëjnë maksimumin 
për pajtimin; ato e bëjnë punën më të mirë për pajtimin, por edhe punën më pak të 
qëndrueshme dhe të prekshme, për fat të keq”14. Diskutimet në grupin e fokusit të FIERC-it 
tregojnë se shoqëria civile nga të rinjtë shqiptarë të Kosovës shihet si “e vetmja mënyrë 
në të cilën ata mund të komunikojnë me serbët e Kosovës”15. Një qasje kyçe e shoqërisë 
civile që është dëshmuar e rëndësishme për marrëdhëniet dhe bashkëpunimin ndëretnik 
në Kosovë përfshin aktivitetet e vetëdijesimit dhe informimit në mesin e komuniteteve 
joshumicë për të drejtat e tyre dhe për mbrojtjen ligjore kundër diskriminimit. 

Në mesin e komunitetit shqiptar të Kosovës ekziston një perceptim i përhapur se 
komuniteti serb në Kosovë, e veçanërisht përfaqësuesit politikë, janë të kontrolluar 
fuqishëm nga Beogradi dhe kjo çon në mungesën e besimit, i cili është një faktor 
tjetër i rëndësishëm që u kontribuon tensioneve ndëretnike dhe bashkëpunimin 
të kufizuar. Viteve të fundit, por sidomos që nga viti 2018, diskursi politik ndërmjet 
Kosovës dhe Serbisë me gjasë ka filluar të përkeqësohet në një nivel tjetër, gjë që e ka 
përkeqësuar mungesën e besimit ndërmjet liderëve politikë, që pastaj ka ndikuar edhe në 
perceptimet lokale ndërmjet komuniteteve në Kosovë. Sipas një analisteje kosovare me 
përvojë qeveritare, “përderisa në krye të tij është [presidenti serb Aleksandar] Vuçiqi , nuk 
do të ketë bashkëpunim midis serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës, pavarësisht çdo lloj 
marrëveshjeje për normalizim; thjesht nuk do të ketë normalizim ndëretnik”16. Në anën tjetër, 
përfaqësuesit e shoqërisë civile që punojnë në veri të Kosovës po ashtu e shohin qeverinë 
e Kosovës si të përfshirë në akte që i cenojnë marrëdhëniet ndëretnike, “si rezultat i retorikës 
shumë të dëmshme që vjen nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës”17. Arsyeja kryesore për 
këtë perceptim është se si sillet Lista Serbe, parti politike parlamentare në Kosovë, duke 
treguar vazhdimisht se i është besnike vetëm Beogradit, por edhe përmes përpjekjeve 
për ta kontrolluar dhe monopolizuar veprimin politik dhe pjesëmarrjen e komunitetit serb 
në Kosovë.

Having discussed the local perspectives of challenges that hinder interethnic relations and 
cooperation in Kosovo, the next section analyses the perspectives from the international 
state and non-state actors.  

13  Intervistë personale me analistin kosovar, Prishtinë, 3 nëntor 2022.

14  Intervistë personale me një përfaqësues të lartë të shoqërisë civile, Mitrovicë e Veriut, 23 dhjetor 2022.

15  Grupi i fokusit i projektit FIERC me të rinjtë shqiptarë të Kosovës, Prishtinë, 25 tetor 2022.

16  Intervistë personale me analistin kosovar, Prishtinë, 3 nëntor 2022

17  Intervistë personale me një përfaqësues të lartë të shoqërisë civile, Mitrovicë e Veriut, 23 dhjetor 2022.
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Dialogu i normalizimit i ndërmjetësuar nga BE-ja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë 
luan rol vendimtar në gjendjen e marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë dhe që 
nga viti 2011, kur ka filluar, në shumicën e rasteve i ka kontribuar përmirësimit 
të bashkëpunimit ndëretnik, ndërsa në disa raste ka luajtur rol mjaft negativ. Sa 
i përket kontributit, disa nga marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut dhe zbatimi 
efektiv i tyre e kanë përmirësuar gjendjen e marrëdhënieve ndëretnike, në radhë të parë 
duke ua lehtësuar qasjen grupeve joshumicë në institucione.18 Sipas një përfaqësuesi të 
shoqërisë civile, “ideja që dialogu ua ka treguar të dyja palëve vlerën e bashkëpunimit për 
zhvillim – e që vlen edhe për marrëdhëniet ndëretnike – është një aspekt tjetër në të cilin 
ai ka bërë një punë të mirë”.19 Në anën tjetër, shumica e ngërçeve të dialogut të nxitura 
politikisht që janë paraqitur gjatë viteve të fundit kanë qenë të dëmshme për gjendjen e 
serbëve të Kosovës dhe për marrëdhëniet ndëretnike, meqë kanë bërë që publiku dhe 
liderët ta zhvendosin retorikën e tyre në një retorikë që është më shumë nacionaliste 
dhe përçarëse ndërmjet të dy komuniteteve. Sipas rezultateve të Anketës së Hulumtimit 
në Terren të FIERC-it, kjo retorikë publike, e lidhur me dialogun, veçanërisht në vitin e 
fundit, është perceptuar si tejet armiqësore nga serbët e Kosovës. Kjo retorikë i kontribuon 
përkeqësimit të gjendjes së marrëdhënieve ndëretnike, duke e ngritur shkallën e urrejtjes 
dhe mosbesimit midis komuniteteve. Sipas intervistës me një ekspert, dialogu është shumë 
i rëndësishëm kur bëhet siç duhet, por mund të imponojë edhe ndryshime të mëdha, 
veçanërisht për komunitetet joshumicë në të dyja vendet, që vijnë bashkë me procesin 
dhe që janë dëshmuar të dëmshme. Megjithatë, procesi i dialogut, edhe me ngecjet e 
mëdha të tij të viteve të fundit, është shumë i rëndësishëm dhe e vetmja platformë përmes 
së cilës mund të arrihet marrëveshje për normalizimin e situatës midis shqiptarëve të 
Kosovës dhe serbëve të Kosovës.

Pas shqyrtimit të perspektivës lokale për gjendjen e marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë, 
me fokus në sfidat, kapitulli në vijim i sintetizon informatat nga raportet ndërkombëtare për 
këtë temë. Është e rëndësishme që ta kemi një hartë të dy perspektivave, në mënyrë që 
Kosova të avancojë në obligimet e saj për të kultivuar shoqëri shumetnike në vend.

 

18  Intervistë personale me një ekspert ndërkombëtar, Prishtinë, 21 tetor 2022.

19  Grupi i fokusit i projektit FIERC me të rinjtë shqiptarë të Kosovës, Prishtinë, 25 tetor 2022.
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PERCEPTIMET E JASHTME PËR 
GJENDJEN E MARRËDHËNIEVE DHE 
BASHKËPUNIMIN NDËRETNIK NË 
KOSOVË

Ky kapitull ofron një përmbledhje të pikëpamjeve të Bashkimit Evropian (BE-së), Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës (SHBA-së) dhe të grupeve të ekspertëve ndërkombëtarë për 
gjendjen e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit ndëretnik në Kosovë. Qëllimi i këtij kapitulli 
është që të ofrojë një pasqyrë të sfidave kryesore për marrëdhënie më të mira ndëretnike 
në Kosovë nga këndvështrimi i akterëve ndërkombëtarë.

Komisioni Evropian ka identifikuar disa përmirësime në marrëdhëniet ndëretnike në Kosovë 
midis viteve 2019 dhe 2022, veçanërisht efikasitetin hetimor të Institucionit të Ombudspersonit 
në lidhje me diskriminimin në vendin e punës dhe zbatimin e ligjeve të veçanta për të drejtat 
e njeriut sipas normave të BE-së. Megjithatë, ka ende boshllëqe të mëdha që nuk janë 
trajtuar sa duhet, siç është p.sh. përfaqësimi i ulët i komuniteteve joshumicë në sektorin 
publik për shkak të mungesës së qasjes në vende të punës dhe mundësive të kufizuara për 
këto komunitete.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se mbajnë qëndrim të ngjashëm me BE-në sa u 
përket marrëdhënieve ndëretnike, me një përmirësim të përgjithshëm në hapat që janë 
bërë për ta forcuar pajtimin dhe bashkëpunimin ndëretnik, por me mungesë të zbatimit të 
legjislacionit përkatës. Vëmendje e veçantë i është kushtuar mungesës së të drejtave që u 
ofrohen të kthyerve të pakicave etnike dhe ndikimit negativ që komunat me shumicë serbe 
në Kosovë mund ta kenë në tërë komunitetin e pakicës serbe në Kosovë.

Organizatat e grupeve të ekspertëve ndërkombëtarë theksojnë se mungesa e zbatimit 
të legjislacionit përkitazi me integrimin ndëretnik është çështja kryesore që ndikon në 
marrëdhëniet ndëretnike. Përveç kësaj, ASK-ja sugjeron që, për të siguruar që marrëdhëniet 
ndëretnike ta arrijnë një shkallë të pajtimit dhe bashkëpunimit, qeveria e Kosovës duhet t’i 
njohë komunitetet pakicë si kosovarë, e jo si “të huaj”.

PIKËPAMJA NGA BASHKIMI EVROPIAN (BE)
Ky nënkapitull bazohet në analizën e informatave që kanë të bëjnë me marrëdhëniet 
ndëretnike në Kosovë nga raportet vjetore të vendeve të Komisionit Evropian nga viti 2019 
deri në vitin 2022. Qëllimi i kësaj pjese të raportit është të kuptojmë se ku janë sfidat kryesore 
për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë nga perspektiva e Bashkimit 
Evropian (BE-së), e cila është veçanërisht relevante për Kosovën, si një vend që aspiron të 
bëhet shtet anëtar i BE-së një ditë.

Në lidhje me marrëdhëniet dhe bashkëpunimin ndëretnik në Kosovë, raporti i Komisionit 
Evropian për Kosovën i vitit 2022 ka gjetur se Kuvendi i Republikës së Kosovës e ka mbajtur 
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dialogun politik ndërmjet komuniteteve shumicë dhe joshumicë përmes komunikimit të bazuar 
në forum. Megjithatë, gjatë debateve politike, gjuha nxitëse mes kundërshtarëve politikë ka 
vazhduar, duke e vënë në pah nevojën për zhvillim të mëtejshëm të bashkëpunimit dhe 
ndërtim të konsensusit lidhur me dialogun politik dhe reformën.

Në nivelin qendror dhe lokal, Kosova ka mekanizma të krijuar mirë për të drejtat e njeriut 
dhe e ka një kornizë të mjaftueshme për t’i mbrojtur të drejtat e komuniteteve joshumicë. 
Ka nevojë për një bashkërendim dhe komunikim institucional më të mirë brenda qeverisë, 
pasi që mjedisi aktual nuk e nxit bashkëpunimin dhe pajtimin ndëretnik. Këto boshllëqe 
janë të përhapura sa u përket të drejtave të të kthyerve, qasjes në pronë, dokumentacionit 
personal, të drejtave gjuhësore, arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale. Këto çështje 
janë identifikuar në raportet e Komisionit Evropian për Kosovën të viteve 2022, 2021, 2020 
dhe 2019, duke e sugjeruar rezistencën nga qeveria e Kosovës për trajtuar plotësisht këtë 
problem.

Universiteti i Prishtinës ka punuar në përmirësimin e qasjes në mësimin e gjuhës për studentët 
e tij të komunitetit shumicë dhe atyre joshumicë, duke ofruar kurse në gjuhët rajonale dhe 
të huaja. Megjithatë, suksesi i Universitetit në nxitjen e marrëdhënieve ndëretnike në këtë 
mënyrë kërkon njohjen e diplomave të verifikuara të marra nga studentët nga Universiteti i 
Mitrovicës Veriore, i cili drejtohet nga Serbia. Njohja e këtyre diplomave është ndërprerë më 
31 dhjetor të vitit 2021, duke i penguar të diplomuarit nga Universiteti i Mitrovicës Veriore që 
të kenë qasje në arsimin e lartë dhe mundësitë e tregut të punës në Kosovë. Kjo e pengon 
bashkëpunimin dhe pajtimin ndëretnik, pasi që pjesëtarët e rinj të komunitetit joshumicë serbë 
kanë qasje të kufizuar në vende të punës në Kosovë, veçanërisht në sektorin publik, çfarë 
rezulton në përfaqësim të ulët të komuniteteve joshumicë në të gjitha nivelet e shoqërisë. Një 
përfaqësim i tillë i ulët në sektorin politik dhe shërbimin civil është identifikuar në raportet e 
Komisionit Evropian për Kosovën për vitet 2021, 2020 dhe 2019.

Shqyrtimi dhe kategorizimi i disa incidenteve të sigurisë nga policia e kanë potencialin 
për të qenë të motivuara etnikisht kur trajtohen krimet e kryera nga individët joshumicë. 
Policia e Kosovës duhet t’i trajtojë incidentet e sigurisë të shkaktuara nga të gjithë pjesëtarët 
e popullatës në përputhje me legjislacionin ekzistues dhe duhet ta marrë parasysh çdo 
faktor përkatës rëndues, siç është urrejtja, në ndjekjen penale të kryesve. Raporti i Komisionit 
Evropian për Kosovën për vitin 2020 ka gjetur rritje të incidenteve të sigurisë të motivuara 
etnikisht dhe të drejtuara kundër komuniteteve joshumicë në krahasim me raportin e vitit 
2019. Është raportuar se trajtimi i incidenteve të tilla nga ana e policisë ka qenë i dobët, 
ndërsa është theksuar nevoja për rritjen e policimit në komunitet në zonat me përqindje më 
të lartë të popullsisë joshumicë, për t’i forcuar marrëdhëniet ndëretnike.

Që nga viti 2022, Kosova e ka miratuar kornizën ligjore të saj për të drejtat e njeriut, e 
cila është në përputhje me standardet evropiane, por mund të bëhet më shumë për ta 
siguruar mbrojtjen e të drejtave të grupeve pakicë, veçanërisht të komuniteteve të saj 
romë dhe ashkali. Kosova ende duhet ta zhvillojë qasjen e saj ndaj lirisë së shprehjes lidhur 
me komunitetet joshumicë, veçanërisht në identifikimin e dobive nga një domen mediatik 
pluralist. Përveç kësaj, ka shqetësime sa i përket përfaqësimit të komuniteteve joshumicë në 
media, pasi që fushatat e njollosjes dhe sulmet ndaj gazetarëve mbeten të shumta, ndërsa 
dobësitë ndaj ndikimeve politike dhe ideologjike vazhdojnë. Sipas raporteve të Komisionit 
Evropian për Kosovën të viteve 2021, 2020 dhe 2019, ka ende një hendek midis kornizës së 
shkruar ligjore që i mbron të drejtat e njeriut të grupeve minoritare dhe mënyrës sesi këto 
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ligje zbatohen dhe respektohen në realitet.

Kosova ka bërë përpjekje për ta trajtuar diskriminimin në punësim dhe politikën sociale, 
posaçërisht sa u përket grave nga komunitetet joshumicë. Megjithatë, raportet e diskriminimit 
në vendin e punës nuk hetohen tërësisht nga Ombudspersoni, me mbi 25% të rasteve të 
raportuara që konsiderohen “të papranueshme”. Kjo vëmendje e kufizuar ndaj padive për 
diskriminim në vendin e punës mund t’i armiqësojnë më tej komunitetet pakicë, të cilat ndihen 
të margjinalizuara, meqë ankesat legjitime të tyre hidhen poshtë, duke e ulur besimin e tyre 
në organet e hetuesisë. Efikasiteti hetimor i Ombudspersonit është përmirësuar në vitin 2022, 
krahasuar me raportet e vitit 2021, 2020 dhe 2019 përkatësisht.

Të drejtat e njeriut, në lidhje me popullsinë joshumicë në Kosovë, nuk janë prioritet për agjendën 
politike të qeverisë, prandaj ka mangësi në zbatimin dhe menaxhimin e legjislacionit për 
të drejtat e njeriut. Trajtimi i kësaj çështjeje kërkon bashkërendim më të mirë të Programit 
për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (2021-2025) 
dhe Planit të Veprimit përkatës (2021-2023), ndërsa komunikim më efikas midis organeve 
qeveritare të përfshira për ta siguruar zbatimin efektiv të legjislacionit që ndikon në grupet 
joshumicë. Kjo pastaj do t’i forconte marrëdhëniet ndëretnike, pasi që grupet e shumicës 
shihet se e mbështesin dhe promovojnë bashkëpunimin dhe pajtimin ndëretnik. Synimi 
afatgjatë i Kosovës për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, siç propozohet 
në programin e lartpërmendur dhe planin e veprimit, tregon përmirësim nga viti 2019 dhe 
2020, gjatë së cilës periudhë nuk ka pasur programe të tilla.

Tani që u shtjellua perspektiva e BE-së për sfidat për marrëdhëniet më të mira ndëretnike në 
Kosovë, në nënkaptinën e ardhshme do të shqyrtohet pikëpamja e Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës, që bashkëpunojnë shpeshherë me BE-në për të drejtat e njeriut dhe të drejtat 
e pakicave, veçanërisht në Kosovë.

PIKËPAMJA E SHTETEVE TË BASHKUARA TË 
AMERIKËS PËR MARRËDHËNIET NDËRETNIKE NË 
KOSOVË
Ky nënkapitull bazohet në analizën e raporteve të Departamentit të Shtetit të Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës për praktikat e të drejtave të njeriut për Kosovën nga viti 2019 deri në 
vitin 2021. Në këtë nënkapitull janë paraqitur gjetjet e ndryshme nga raporti përkatës lidhur 
me marrëdhëniet ndëretnike në Kosovë.

Në edicionet e viteve 2021, 2020 dhe 2019 të raportit të Departamentit të Shtetit të Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës për Kosovën është identifikuar çështja e shkeljeve të të drejtave 
të njeriut me komunitetet etnike joshumicë në Kosovë në shënjestër. Komuniteti serb, rom, 
ashkali, ballkano-egjiptian, turk, boshnjak, goran, kroat dhe ai malazezez kanë raportuar 
shkelje të të drejtave të tyre, veçanërisht përkitazi me “punësimin, arsimin, shërbimet sociale, 
përdorimin e gjuhës, lirinë e lëvizjes, të drejtën për t’u kthyer në shtëpitë e tyre”. Çfarë është 
përmirësuar nga viti 2019, megjithatë, është reagimi i qeverisë ndaj dhunës dhe kërcënimeve 
me dhunë, por në raportin e vitit 2021 është theksuar se duhet bërë akoma më shumë për 
ta përmirësuar konsistencën e identifikimit, hetimit dhe ndjekjes penale të incidenteve të tilla.
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Kjo mungesë e konsistencës në procedurat policore dhe gjyqësore ka ndikuar veçanërisht 
në pjesëtarët e pakicës serbe të Kosovës, të cilët kanë konsideruar se vendimet e gjykatave 
janë lëkundur në mënyrë joproporcionale në favor të popullatës shumicë të shqiptarëve 
të Kosovës. Ky dështim për të vendosur në favor të serbëve të Kosovës është ilustruar me 
vendimin e vitit 2016 për ta refuzuar vendimin e Gjykatës Kushtetuese për pronësinë serbe 
të Kishës Ortodokse Serbe dhe 24 hektarëve të tokës përreth saj në Deçan. Që nga viti 
2022, komuna e Deçanit është ende në kontest për tokën dhe asnjë nga zyrtarët e përfshirë 
në refuzimin e njohjes nuk është sanksionuar nga qeveria e Kosovës. Kjo i ka përkeqësuar 
tensionet ndëretnike në rajon, pasi që serbët e Kosovës ndjehen të injoruar nga qeveria e 
Kosovës.

Përveç kësaj, ende mbeten sfida për serbët e Kosovës sa i përket qasjes në dokumentet 
e identitetit. Megjithatë, në raportin e SHBA-ve të vitit 2021 thuhet se numri i individëve nga 
komuniteti jo-shumicë që po fitojnë qasje në dokumentet e identifikimit dhe ato civile po rritet.

Problem i zakonshëm që është identifikuar në raportet e SHBA-ve të viteve 2019, 2020 
dhe 2021 kanë qenë sfidat me të cilat përballen refugjatët e kthyer të pakicave etnike 
në Kosovë. Është raportuar se kjo çështje i ka prekur në veçanti ata të komunitetit rom, 
ashkali dhe ballkano-egjiptian, të cilët kanë raportuar se kthimin e tyre e kanë penguar 
rastet e diskriminimit dhe paragjykimit. Faktori kryesor që ka ndikuar në kthimin e këtyre 
komuniteteve pakicë ka qenë “rezistenca e disa komunave për t’u ndarë tokë” dhe për t’i 
njohur “të drejtave e posedimit” që këto komunitete i kanë pasur para zhvendosjes fillestare 
të tyre. Kjo çështje e të drejtave pronësore është njëri nga faktorët kryesorë kontribuues që 
e pengon bashkëpunimin dhe pajtimin ndëretnik, pasi që autoritetet komunale dështojnë 
ta njohin pronësinë e tokës që dikur ka qenë në pronësi të komuniteteve etnike pakicë 
para zhvendosjes së tyre. Kjo e tregon rezistencën e qeverisë së Kosovës për t’i riintegruar 
komunitetet pakicë të kthyera në Kosovë.

Një çështje tjetër që është identifikuar në raportet e SHBA-ve të viteve 2019, 2020 dhe 2021 
ka qenë vazhdimi i funksionimit të qeverisë së Serbisë me “struktura qeveritare paralele të 
paligjshme” në zonat e banuara kryesisht nga komuniteti serb dhe kosovaro-goran, duke 
i shfrytëzuar ato si mjete të ndikimit politik dhe ideologjik. Përdorimi i qeverisjes ilegale në 
këtë mënyrë e pengon kohezionin social të këtyre komuniteteve me pjesën tjetër të Kosovës, 
ndërsa e nxit më tej segregacionin ndëretnik në nivel lokal.

Manipulimi i këtij lloji i grupeve minoritare nga Serbia është identifikuar në zgjedhjet 
parlamentare të vitit 2021, ku përfaqësuesit e grupeve të pakicave etnike kanë vënë re 
“presion dhe frikësim” për t’i mbështetur partitë politike të rreshtuara me Listën Serbe, e cila 
lidhet ngushtë me qeverinë serbe. Për më tepër, është raportuar se politikanët e Listës Serbe 
kanë bërë thirrje për krijimin dhe integrimin e partive të reja politike rome dhe boshnjake në 
Kuvendin e Kosovës.

Ky nocion në vetvete është i vështirë për t’u analizuar, pasi që përfaqësimi i grupeve 
minoritare në Kuvend është i garantuar, por, nën pretendimin për ndikim dhe frikësim politik 
nga ane e Serbisë, përfshirja e këtyre partive në Kuvend mund të përdoret për ta prishur 
diskursin progresiv dhe për t’i përshkallëzuar tensionet etnike.

Në raportin e SHBA-ve për Kosovën të vitit 2021 është konstatuar se përfaqësimi i grupeve 
të pakicave etnike në Kuvend është rritur që nga viti 2020 dhe 2019, ndërsa ky përfaqësim 
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ka qenë më shumë relativ në rastin e popullsisë së pakicave etnike në Kosovë. Për më tepër, 
një hap drejt pajtimit ndëretnik është identifikuar pasi përfaqësuesit e komuniteteve pakicë 
etnike kanë raportuar “bashkëpunim dhe partneritet më të mirë me qeverinë e udhëhequr 
nga Vetëvendosja sesa me paraardhësit e saj”.

Në përputhje me raportet e Komisionit Evropian për Kosovën të viteve 2019-2022, në 
raportet e SHBA-së të viteve 2019-2021 është konstatuar se, përkundër kornizës ligjore që 
zbatohet për mbrojtjen e pakicave etnike dhe e cila është zhvilluar dhe përmirësuar ndër 
vite, efektiviteti i saj ka munguar. Kjo ka rezultuar në raporte të vazhdueshme për dhunë 
dhe diskriminim ndaj grupeve të pakicave etnike, duke e vënë në pah nevojën për reforma 
institucionale në kuadër të zbatimit të ligjit, për t’i trajtuar siç duhet çështjet që ndikojnë në 
grupet minoritare ashtu siç e dikton ligji.

Çështja relativisht e nënraportuar e ngacmimit të pjesëtarëve serbë të KFOR-it nga serbët e 
tjerë etnikë është identifikuar në raportin e SHBA-së të vitit 2021. Pavarësisht vështirësisë në 
gjurmimin e incidenteve të tilla, për shkak të mungesës së vetëraportimit nga ana e viktimave, 
Ministria e Mbrojtjes dhe KFOR-i kanë shfaqur përkushtim për t’i mbrojtur pjesëtarët e tyre 
nga pakicat etnike përmes dokumentimit të shtuar të incidenteve, kontrolleve të rregullta të 
mirëqenies dhe reagimit të përmirësuar nga ana e policisë.

Një përmirësim i qasjes në drejtësi për komunitetet pakicë është vërejtur përmes analizës së 
raporteve të SHBA-së të viteve 2019-2021, i cili i është atribuuar integrimit të sistemit gjyqësor 
të vitit 2017 në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Megjithatë, në komunat e 
tjera me shumicë serbe në Kosovë, çështjet e financimit nënkuptojnë se ka mospërputhje në 
përkthim, numër të madh të lëndëve të vjetruara dhe numër të vogël të anëtarëve të stafit 
nga pakicat etnike. Kjo e thekson nevojën për më shumë institucione gjyqësore që i përfshijnë 
pakicat në të gjitha komunat, pasi që çështjet e lartpërmendura ndikojnë në popullsinë 
joshumicë në ato zona në mënyrë joproporcionale. Kjo u kontribuon tensioneve ndëretnike, 
pasi që është parë se rastet në të cilat kanë qenë të përfshirë shqiptarët e Kosovës janë 
trajtuar më mirë se rastet në të cilat kanë qenë të përfshirë pjesëtarët e pakicave etnike, 
duke i shtuar kështu sfidat që ndikojnë në bashkëpunimin dhe pajtimin ndëretnik.

Kosova ka bërë hapa drejt zbatimit të legjislacionit që i jep status të barabartë gjuhës shqipe 
dhe asaj serbe, ndërsa, në nivel lokal, si gjuhë zyrtare janë njohur edhe boshnjakishtja dhe 
turqishtja. Në nivel institucional, megjithatë, ka ende sfida të mëdha sa i përket zbatimit të 
ligjeve për gjuhët brenda shërbimeve publike, vendeve të punës dhe sistemit të drejtësisë.

Çështja kryesore që ka të bëjë me zbatimin e ligjeve për gjuhët brenda sistemit të drejtësisë 
është përkthimi i legjislacionit dhe dokumenteve ligjore në gjuhë të tjera përveç shqipes. 
Është raportuar se shërbimet ekzistuese të përkthimit janë jokonsistente, çfarë ndikon në 
procedurat gjyqësore në të cilat janë të përfshira pakicat etnike që nuk e flasin gjuhën 
shqipe si gjuhë kryesore. Përveç kësaj, sinjalistika dhe komunikatat brenda gjykatave shpesh 
përkthehen dobët ose nuk përkthehen fare, duke e rritur pabarazinë midis shumicës së 
shqiptarëve të Kosovës dhe pakicave etnike brenda sistemit gjyqësor.

Pasi janë shtjelluar pikëpamjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për gjendjen e 
marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë, nënkaptina e ardhshme shqyrton se si qëndron 
Kosova në raport me marrëdhëniet ndëretnike në raportet e grupeve të ekspertëve me 
reputacion ndërkombëtar.
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PIKËPAMJA E GRUPEVE TË EKSPERTËVE 
NDËRKOMBËTARË PËR GJENDJEN E 
MARRËDHËNIEVE NDËRETNIKE NË KOSOVË
Ky nënkapitull bazohet në raportet e dy organizatave ndërkombëtare: Freedom House dhe 
Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Raportet dhe deklaratat e tjera nga të dyja këto organizata 
merren shumë seriozisht në Kosovë dhe i japin trajtë dialogut publik për demokracinë dhe 
të drejtat e njeriut në vend.

Në raportin e Freedom House të vitit 2022 për Kosovën është konstatuar se, pavarësisht 
ulëseve të rezervuara në kuvend, komunitetet e pakicës etnike serbe ende nuk janë 
integruar plotësisht në procesin zgjedhor ose në institucionet qeveritare të Kosovës. E njëjta 
çështje e integrimit është identifikuar në të gjitha raportet e Freedom House, të paktën që 
nga viti 2019, duke e theksuar një rezistencë sistematike ndaj integrimit dhe bashkëpunimit 
ndëretnik. Kjo rezistencë është veçanërisht e përhapur në nivel lokal dhe komunal, ku janë 
shprehur tensionet ndërfetare, veçanërisht midis myslimanëve dhe të krishterëve ortodoksë, 
ndonëse marrëdhëniet ndërfetare përgjithësisht kanë mbetur stabile gjatë viteve.

Përveç kësaj, në raportin e Freedom House është konstatuar se liria e lëvizjes për popullatën e 
pakicës serbe të Kosovës është çështje e rëndësishme që nuk është përmirësuar me kalimin 
e viteve. Pjesëtarëve të këtyre komuniteteve nuk u ofrohen të njëjtat liri vizash si shqiptarëve 
të Kosovës, pasi që qeveria nuk i njeh dokumentet e udhëtimit të lëshuara nga Serbia për 
serbët me vendbanim të listuar në Kosovë. Kjo ndikon kryesisht në liritë e tyre të udhëtimit, 
veçanërisht kur tentojnë të hyjnë në Bosnjë dhe Hercegovinë. Kufizimet në lirinë e lëvizjes 
për këto komunitete të pakicave etnike është një tjetër kufizim që ndikon në marrëdhëniet 
ndëretnike në Kosovë, meqë pjesëtarëve të komuniteteve joshumicë ende nuk u ofrohen të 
njëjtat të drejta të udhëtimit si shqiptarëve të Kosovës.

Në raportin e Freedom House të vitit 2020 është identifikuar se sulmet ndaj serbëve në 
komunat me shumicë shqiptare janë zvogëluar nga viti 2019 dhe nga vitet e mëparshme, 
por sulmet që ndodhin rrallë rezultojnë në ndjekje penale. Kjo tregon se, përkundër një 
rënieje në shpeshtësinë e sulmeve ndaj serbëve, reagimi ligjor ndaj këtyre sulmeve është i 
kufizuar. Kjo mund t’i kontribuojë rezistencës ndaj pajtimit ndëretnik, pasi ka më pak besim 
se qeveria e Kosovës i ndjek penalisht krimet kundër pjesëtarëve të komuniteteve joshumicë.

Në vitin 2020, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) e ka publikuar një raport që është përqendruar 
në marrëdhëniet ndëretnike në Kosovë nga këndvështrimi i komunitetit rom, ashkali dhe 
egjiptian. Në këtë raport është theksuar se sa shumë përqendrohet diskursi ndëretnik në 
Kosovë në tensionet midis pakicës serbe të Kosovës dhe shumicës kosovare-shqiptare dhe 
sa pak përqendrohet në çështjet që ndikojnë në këto komunitete.

Një çështje kryesore që është identifikuar në këtë raport dhe e cila ka pasur jehonë edhe 
në raportin e Komisionit Evropian ka qenë pretendimi se ligjet që kanë synuar mbrojtjen e 
komuniteteve pakicë kanë qenë të forta dhe efektive. Megjithatë, zbatimi i këtyre ligjeve ka 
munguar, duke e krijuar kështu një shkëputje midis perceptimeve për kornizat ligjore që i 
mandaton qeveria e Kosovës dhe përvojave reale të pakicave etnike në Kosovë.

ASK-ja ka raportuar se pajtimi dhe bashkëpunimi ndëretnik që përfshinë këto komunitete 
mbështeten në projekte dhe donatorë ndërkombëtarë dhe, rrjedhimisht, të jashtëm. Ky është 
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problem, sepse respektimi i ligjeve që ndikojnë në të drejtat e pakicave duhet të jetë prioritet 
për qeverinë e Kosovës, por duket se qeveria e Kosovës integrimin e pakicave etnike e sheh 
si përgjegjësi të bashkësisë ndërkombëtare. Problemi me këtë qëndrim është se qeveria 
e Kosovës shihet se joshqiptarët e Kosovës i percepton si qytetarë ndërkombëtarë, e jo 
si kosovarë. Kjo përfundimisht ndikon në çdo përpjekje për t’i çuar përpara pajtimin dhe 
bashkëpunimin ndëretnik, pasi që vetë qeveria supozohet se e shmang nocionin se pakicat 
etnike mund të integrohen në shoqërinë kosovare. Prandaj, sipas ASK-së, qeveria duhet ta 
bëjë një ndryshim të drejtpërdrejtë në mënyrën se si i sheh pakicat etnike në Kosovë, duke e 
forcuar “bashkërendimin e saj në nivel kombëtar dhe lokal për ta garantuar zbatimin e plotë 
të kornizës ligjore që është aktualisht në fuqi”.
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PËRFUNDIMET KRYESORE DHE RRUGA 
PËRPARA

AUTORËT DUAN T’I THEKSOJNË KATËR PIKA KYÇE NGA KY RAPORT:

Së pari, përderisa akterët vendorë dhe ndërkombëtarë mund të përqendrohen në 
avancimin e marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë, ndoshta fokusi duhet të jetë para së 
gjithash në ruajtjen dhe mbrojtjen e progresit ekzistues, para se bëhet shtytje për më 
shumë progres.

Së dyti, ka nevojë urgjente për të investuar më shumë në aktivitetet e shkëmbimit dhe 
ngjarjet popull me popull midis shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve të Kosovës, duke 
përfshirë organizimin e vizitave kulturore në mbarë Kosovën, në mënyrë që të rritet vetëdija 
në mesin e komuniteteve, posaçërisht për jetën e përditshme në pjesë të ndryshme të 
Kosovës.

Së treti, çelësi për ta lëvizur shoqërinë kosovare në drejtimin e duhur sa u përket 
marrëdhënieve ndëretnike është gjuha e liderëve politikë nga Kosova dhe Serbia. Me 
fjalë të tjera, pa ndërprerjen e bisedave degraduese dhe kërcënuese nga lidershipi 
politik i të dyja vendeve, dëmtohen seriozisht edhe progresi i arritur, por edhe shpresat 
për marrëdhënie dhe bashkëpunim më të mirë ndëretnik në Kosovë. Në këtë kuptim, 
nëse liderët politikë të Kosovës dhe Serbisë zgjedhin të flasin në mënyrë më pajtuese, 
kjo mund ta përmirësojë ndjeshëm kontekstin e bashkëpunimit ndëretnik në Kosovë midis 
shqiptarëve dhe serbëve.

Së katërti, pa normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, në procesin e 
lehtësuar nga BE-ja, përparimi në nivel të komunitetit për ta përmirësuar besimin dhe 
ndërveprimet midis serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë është shumë i vështirë. Në këtë 
kontekst, edhe nëse perceptimi publik është se dialogu për normalizim po ecën në 
drejtim të gabuar, ai mund të ndikojë në gjendjen e marrëdhënieve ndëretnike në nivel të 
komunitetit.

PËR TË ECUR NË DREJTIMIN E DUHUR SA I PËRKET PËRMIRËSIMIT TË 
MARRËDHËNIEVE DHE BASHKËPUNIMIT NDËRETNIK NË KOSOVË, KËTA MUND TË 
JENË DISA NGA HAPAT E RËNDËSISHËM:

1. Liderët politikë nga Kosova dhe Serbia duhet të ndryshojnë urgjentisht gjuhën 
dhe mesazhet e tyre dhe në përgjithësi mënyrën se si flasin me njëri-tjetrin. 
Retorika aktuale mund të çojë vetëm në ndarje më të thella mes shqiptarëve 
të Kosovës dhe serbëve të Kosovës, të cilat do të kenë efekte të dëmshme, si 
brenda vendit për Kosovën, ashtu edhe në kontekstin e dialogut për normalizim 
dhe do ta bëjnë më të vështirë që palët të bien dakord për kompromise. Është 
jetike që qeveria e Kosovës të fillojë të bëjë ndryshime në mënyrën se si bisedon 
me Serbinë dhe serbët e Kosovës;

2. Përderisa janë bërë disa përpjekje të rëndësishme nga Zyra e Kryeministrit 
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në lidhje me dialogun e brendshëm, institucionet e Kosovës duhet të tregojnë 
përkushtim më të fuqishëm për angazhim kuptimplotë me komunitetin serb në 
Kosovë, veçanërisht që janë të gatshme t’i dëgjojnë shqetësimet dhe ankesat 
legjitime të serbëve të Kosovës. Qeveria duhet ta dërgojë një mesazh të fortë se 
përmirësimi i marrëdhënieve ndëretnike është prioritet;

3. Ne kemi nevojë për më shumë investime dhe mbështetje për aktivitetet popull 
me popull midis komuniteteve në Kosovë, e veçanërisht midis shqiptarëve të 
Kosovës dhe serbëve të Kosovës, me fokus në rritjen e shkëmbimeve me veriun 
e Kosovës. Shoqëria civile është e pozicionuar më së miri për t’i lehtësuar këto 
shkëmbime. Është thelbësore që të ketë masa për ndërtimin e besimit midis 
komunitetit serb që jeton në veri të Kosovës dhe pjesës tjetër të vendit;

4. Sa i përket veriut të Kosovës, është shumë e rëndësishme të merret parasysh se 
komuniteti atje jeton, deri diku, në një realitet tjetër politik, social, ekonomik dhe 
kulturor qe më shumë se 20 vjet. Kjo është e rëndësishme të merret parasysh kur 
hartohen dhe zbatohen masa që synojnë ta avancojnë integrimin e komunitetit 
atje; dhe

5. Ekonomia. Për ta avancuar bashkëpunimin ndëretnik, si qeveria, ashtu edhe 
komuniteti i donatorëve duhet që urgjentisht t’u japin përparësi projekteve 
mbështetëse që i nxisin nismat/projektet ekonomike nga bashkësitë shumetnike. 
Mungesa e vendeve të punës dhe mundësive për të rinjtë është shqetësimi 
numër një për shqiptarët dhe serbët në Kosovë.
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PËR NXITJEN E BASHKËPUNIMIT DHE 
PAJTIMIT NDËRETNIK (FIERC)

FIERC (Nxitja e bashkëpunimit dhe pajtimit ndëretnik) është projekt tetëmbëdhjetë mujor i 
financuar nga Fondi i Paktit të Stabilitetit i Ministrisë së Jashtme Federale të Gjermanisë dhe 
zbatohet nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) në partneritet me Nismën e 
Re Sociale (NSI). Projekti Nxitja e Bashkëpunimit dhe Pajtimit Ndëretnik (FIERC) angazhohet 
për rritjen e bashkëpunimit midis komuniteteve për t’i përmirësuar mundësitë për zhvillim 
dhe për ta aktivizuar qytetarinë aktive në proceset e vendimmarrjes komunale me qëllim 
të avancimit të interesit publik në komunitetet e ndara në Kosovë, me fokus në komunitetet 
shqiptare dhe serbe. Objektivi i përgjithshëm i projektit është që ta nxisë bashkëpunimin 
ndëretnik në Kosovë duke hapur hapësirë për ndërveprime për ndërtim të besimit të 
ndërsjellë, duke krijuar mundësi për t’i identifikuar/trajtuar së bashku sfidat e përbashkëta 
dhe për të bashkëpunuar për zgjidhje në komunitet.

PROJEKTI FIERC I KA TRE KOMPONENTË:

Komponenti I: Hulumtimi dhe analiza: Qëllimi i komponentit të parë të hulumtimit dhe 
analizës është që të ofrohet një kuptim më i thellë se si qytetarët dhe udhëheqësit e 
komuniteteve i perceptojnë marrëdhëniet ndëretnike në komunitetin e tyre dhe se cilat 
pengesa e pengojnë bashkëpunimin më të mirë. Hulumtimi dhe analiza do të shoqërohen 
dhe mbështeten nga këshilltarë të jashtëm akademikë, në formë të shqyrtimit të aktiviteteve 
kërkimore dhe punëtorive për metodat e kërkimit sasior dhe cilësor dhe etikën e kërkimit. Si 
pjesë e komponentit të parë do të bëhet një anketë e opinionit publik në vende të ndryshme 
etnike në Kosovë, lidhur me perceptimin e komunitetit për marrëdhëniet dhe bashkëpunimin 
ndëretnik. Po ashtu, do të zhvillohen dhe promovohen video motivuese dhe vetëdijesuese 
me udhëheqës të komunitetit dhe qytetarë.

Komponenti II: Ndërtimi i kapaciteteve, zhvillimi dhe trajnimi: Qëllimi i komponentit të 
dytë është që të ofrohet mbështetje e drejtpërdrejtë për ta mbështetur zhvillimin e aftësive 
dhe njohurive në mesin e organizatave joqeveritare, institucioneve publike, udhëheqësve 
të komunitetit, sektorit privat dhe komunitetit të biznesit për t’u angazhuar në mënyrë më 
aktive në proceset e vendimmarrjes në nivel kombëtar. Kjo do të bëhet përmes trajnimit, 
mentorimit dhe trajnimit në punë, i cili do t’i përmirësojë aftësitë e buta të qytetarëve për 
t’u ndihmuar atyre që të ecin përpara me nismat ekonomike dhe fillestare të cilat do t’i 
mbështesin ata në idetë e tyre për hartim të projekteve.

Komponenti III: Avokimi dhe angazhimi: Qëllimi i komponentit të tretë është që t mbështesë 
drejtpërdrejt bashkëpunimin ndëretnik përmes angazhimit në nivel të komunitetit (në bazë). 
Fokusi kryesor i këtij komponenti do të jetë rritja e aktivizmit qytetar të komunitetit dhe 
komunave të synuara dhe aktivizmi për interesat e përbashkëta të komunitetit siç janë: 
mbrojtja e të drejtave themelore të tyre si komunitet, mbrojtja e mjedisit, luftimi i dhunës 
në familje, etj. Rezultat kryesor i këtij komponenti do të të jetë krijimi Forumeve Joformale 
të Komunitetit për Interes Publik (CFPI) të cilat do të shërbejnë si mekanizëm koordinues. 
FIERC do të mbështesë me grante të vogla deri në 10 nisma komunitare të hartuara për ta 
adresuar një çështje apo interes të komunitetit, me deri në 500 euro. Përveç kësaj, FIERC 
do t’i mbështesë gjashtë nisma për biznese fillestare me deri në 1500 euro për çdo nismë.
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