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Ky punim është mbështetur nga Fondacionit i Kosovës për Shoqëri të Hapur. Opinionet, gjetjet 
dhe përfundimet e shprehura në këtë raport janë të autorit dhe nuk pasqyrojnë 

domosdoshmërisht qëndrimet e KFOS-it. 



Në gjashtë vjet e gjysmë prej sa ka nisur dialogu i Brukselit1, bisedimet Kosovë-Serbi 
gradualisht janë shndërruar në proces me ndikim thelbësor politik, jo vetëm në ndërtimin e 
marrëdhënieve të reja mes dy vendeve, por edhe në zhvillimet tjera brenda Kosovës, si dhe në 
raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian.2 

 
Brenda vendit, dialogu tashmë është mjeti kryesor – mbase edhe i vetmi – në duart e 

Qeverisë, në përpjekjet e saja për integrimin e komunitetit minoritar serb, dhe për këtë 
përgjegjësinë kryesore e kanë përgjegjësit e dialogut, të cilët në vazhdimësi kanë pranuar 
diskutime për çështje të brendshme të Kosovës, edhe pse publikisht deklaronin se një gjë e tillë 
nuk do të pranohet3. Sot, gati shtatë vjet pas nisjes së dialogut, kërkesat e Serbisë në bisedimet 
e Brukselit automatikisht kuptohet se janë edhe kërkesa të përfaqësuesve politikë të 
komunitetit serb në institucionet e Kosovës, të cilët një gjë të tillë edhe e kanë pohuar 
publikisht dhe e kanë demonstruar në praktikë.4 Por në masë të madhe, dialogu ka ndikuar 
edhe në procese të tjera të brendshme, politike e juridike. 

 
Ekipi i Kosovës në dialog, fillimisht ka insistuar se bisedimet nuk janë negociata dhe se 

rregullimi juridik i Kosovës nuk do të pësojë ndryshime si pasojë e dialogut. Por një gjë e tillë, në 
rastin më të mirë, doli të jetë përllogaritje e gabuar; marrëveshjet e ndryshme të arritura në 
Bruksel kanë detyruar edhe marrjen e vendimeve të paplanifikuara nga ana e institucioneve të 
Kosovës, ndërsa zbatimi i disa prej tyre detyroi edhe ndryshime ligjore. 5  

 
Në së paku një rast, marrëveshja e nënshkruar në Bruksel ishte në kundërshtim edhe me 

dispozitat e Kushtetutës së Kosovës.6 
 

                                                 
1
 Bisedimet kanë nisur fillimisht në formën e dialogut teknik, më 8 mars 2011, ndërsa nga tetori i vitit 

2012, procesi është ngritur në nivel politik, duke u transofrmuar në dialog të nivelit të lartë për 
normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës. 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/349/dialogue-between-belgrade-and-
pristina_en  
2
 Temat prioritare të dialogut të Brukselit, çështjet e rregullimit të brendshëm dhe administrativ të 

Kosovës, që kanë ndikim në komunitetin serb të Kosovës. Njëkohësisht, dialogu tashmë është ndër 
prioritetet më të theksuara të BE-së në rajon.  
3
 Fraza “Me Serbinë nuk i diskutojmë çështjet e brendshme të Kosovës” është thënë publikisht në raste të 

ndryshme nga presidenti Hashim Thaçi, ish-kryeministri, Isa Mustafa, dhe ish-shefja e ekipit për negociata, 
Edita Tahiri. 
4
 Zyrtarë të Listës Serbe në vazhdimësi theksojnë se qëndrimet e tyre janë në vijën e njëjtë me ato të 

Qeverisë së Serbisë, ndërsa nuk e kanë fshehur asnjëherë se për çdo vendim që duhet marrë ata 
konsultohen me zyrtarët në Beograd. 
5
 Një prej shembujve të shumtë është Ligji për Amnisti, i miratuar në korrik 2013, si pjesë e obligimeve nga 

dialogu, http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Ligji_p%C3%ABr_amnistin%C3%AB_-
_17.09.2013.pdf 
6
 Bëhet fjalë për marrëveshjen “Asociacioni/Bashkësia e komunave me shumicë serbe në Kosovë - Parimet 

e Përgjithshme/Elementet kryesore”, të nënshkruar në gusht 2015, dhe të cilën Gjykata Kushtetuese e 
Kosovës e gjeti se parimet në fjalë “nuk janë tërësisht në përputhshmëri me frymën e Kushtetutës”. 
http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ko_130_15_shq.pdf  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/349/dialogue-between-belgrade-and-pristina_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/349/dialogue-between-belgrade-and-pristina_en
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Ligji_p%C3%ABr_amnistin%C3%AB_-_17.09.2013.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Ligji_p%C3%ABr_amnistin%C3%AB_-_17.09.2013.pdf
http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ko_130_15_shq.pdf


Në anën tjetër, dialogu, i “lehtësuar” nga Bashkimi Evropian, tashmë është ndërlidhur 
me procesin e integrimeve evropiane të Kosovës, që në fakt nënkupton se progresi në dialog 
kushtëzon progresin në integrimin e Kosovës në strukturat euro-atlantike.7 

 
Kështu, dialogu me Serbinë ka kohë që është shndërruar në pikë që pashmangshëm 

përmendet në çdo mesazh ndërkombëtar për Kosovën, ndërsa Bashkimi Evropian e sheh këtë si 
proces qenësor jo vetëm për perspektivën e integrimeve evropiane të Kosovës, por edhe të 
rajonit në tërësi.8  

 
Momenti aktual 
 
Megjithatë, ka gati një vit që dialogu po stagnon. Marrëveshjet e arritura nuk po 

zbatohen, ndërsa kohë pas kohe janë shënuar edhe tensionime dramatike.9 Mungesa e 
progresit, bashkë me konfrontimet e shpeshtuara mes Kosovës dhe Serbisë, kanë detyruar 
palët që të kërkojnë rimendimin e gjithë procesit. Tani, edhe bashkësia ndërkombëtare duket e 
hapur (dhe e vendosur) për të ndryshuar dialogun e Brukselit, posaçërisht meqë nga liderët e të 
dy palëve janë shprehur kërkesa dhe intenca të tilla. Në Prishtinë, me veprimet e fundit 
presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tashmë duket se e ka marrë timonin e dialogut në duart e 
veta10, ndërsa në Beograd, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka hapur një të 
ashtuquajturin dialog i brendshëm për Kosovën, që zyrtarisht synon të definojë një qëndrim të 
ri të Serbisë ndaj çështjes së Kosovës.11 

 
Bazuar në zhvillimet e fundit, për pjesët e bashkësisë ndërkombëtare që janë të 

përfshira në dialog, posaçërisht për lehtësuesit/ndërmjetësit e BE-së me Përfaqësuesen 
Federica Mogherini në krye, ngritja e dialogut në nivel presidencial duket se shihet si zhvillim 
pozitiv, me gjithë faktin se në këtë moment, në rastin e Kosovës, mandati i presidentit për të 
udhëhequr dialogun përveçse është i kundërshtuar nga një pjesë domethënëse e spektrit politik 
që përfaqëson rreth 50 për qind të votuesve shqiptarë (LDK dhe VV), është edhe politikisht dhe 

                                                 
7
 Bisedë jozyrtare me një burim diplomatik evropian 

8
 Zbatimi i marrëveshjeve të arritura në dialog si dhe arritja e marrëveshjeve të tjera me Kosovën tashmë 

është kusht edhe formal në negociatat për anëtarësimin e Serbisë në BE, përmes Kapitullit 35 të këtij 
procesi 
9
 Dimri 2016/2017 kaloi në shenjë konfrontimesh mes Kosovës dhe Serbisë, sikur në rastin e Trenit të 

dekoruar me motive nacionaliste e fetare serbe. 
10

 Presidenti Thaçi ka paralajmëruar kalimin e dialogut në nivel presidencial që vitin e kaluar, pak kohë 
pasi ai vetë u zgjodh president. Së fundi, pas pjesëmarrjes në dy takime të dialogut të Brukselit, në nivel 
presidentësh, ai ka paralajmëruar edhe krijimin e një Ekipi të Unitetit, dhe marrjen e një serie tjetër 
masash që qartë tregojnë se timoni i procesit prej Qeverisë ka kaluar në Presidencë (për më shumë rreth 
pozicionit të presidentit, shih OpEd-in e tij, botuar në “Koha Ditore”, faqe 11, 30 gusht 2017). 
11

 “Dialogu i brendshëm” rreth Kosovës, i hapur nga presidenti Vuçiq, tashmë ka prodhuar një valë 
polemikash e diskutimesh, mes të cilave ka një përsëritje të ideve të vjetra të ndarjes së Kosovës mes 
shqiptarëve dhe serbëve, të promovuara me ngulm nga ministri i Jashtëm, Ivica Daçiq. 



ligjërisht e kontestueshme, meqë vetëm Qeveria e Kosovës ka një autorizim për t’u përfshirë në 
dialog me Serbinë për normalizim marrëdhëniesh.12  

 
Megjithatë, me Kuvendin tani të konstituuar, dhe një Qeveri të re të dalë nga zgjedhjet e 

11 qershorit, momenti duket se është i pjekur për një diskutim se si do të vazhdojë përfshirja e 
Kosovës në dialogun e Brukselit. Një gjë e tillë, madje, është kërkuar nga pothuaj të gjithë 
aktorët politikë – në pozitë dhe opozitë. 

 
Në anën tjetër, me gjithë kontestimin dhe kundërshtimet që vazhdojnë, presioni në 

rritje ndaj Kosovës që të lëvizë më shpejt në procesin e dialogut, posaçërisht tani kur në Serbi 
Vuçiq ka marrë kontrollin e plotë politik dhe institucional13, do të shtohet edhe më shumë, 
posaçërisht nëse Kosova nuk do ketë një pozicion të qartë, dhe konsensual ndaj procesit 
përpara. Apo, thënë me fjalët e një burimi diplomatik evropian, ky presion “do të rezultojë me 
lëvizje të caktuara në dialog, me ose pa vullnetin e Kosovës”.14 

 
Rrjedhimisht, realiteti i ri brenda dialogut mund të krijohet pa kontributin e shoqërisë 

kosovare, që do të ishte një përsëritje e historisë: fillimi i dialogut teknik, më 2011, 
transformimi i dialogut teknik në dialog politik dhe më vonë në dialog për normalizim 
marrëdhëniesh, janë procese në të cilat është anashkaluar shoqëria në përgjithësi.15 Përsëritja e 
kësaj historie, kësaj radhe, do të mundë të ishte me pasoja edhe më të rënda, dhe të 
pariparueshme, sidomos nëse kihet parasysh konteksti aktual politik në Kosovë: një vend me 
polarizim të skajshëm politik, me ngecje ekonomike dhe stagnim në procese integruese. 

 
Kjo edhe është arsyeja pse tani është momenti i mirë për të hapur dhe zgjeruar debatin 

shoqëror rreth dialogut të Brukselit, një proces ky që është injoruar prej fillimit nga ana e 
qeveritarëve të përfshirë në këtë proces. Por synimi tani do të duhej të jetë prodhimi jo vetëm i 
një konsensusi deklarativ, por arritja e një pajtimi shoqëror për premisat, përmbajtjen, formën 
dhe kufizimet e dialogut me Serbinë. 16 

 
Në këtë kuptim, kjo analizë e momentit ofron edhe disa pika rreth të cilave duket e 

domosdoshme të gjendet pozicion i përbashkët i shoqërisë dhe i institucioneve politike të 
Kosovës, përfshirë opozitën. 

                                                 
12

 Rezoluta e Kuvendit të Kosovës e datës 18 tetor 2012 në mënyrë eksplicite autorizon vetëm Qeverinë e 
Kosovës për të udhëhequr procesin e bisedimeve për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. 
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Rezolute_Marredhenive_Kosova_Serbia.pdf 
13

 Pas fitores në zgjedhjet presidenciale me mbi 55 për qind të votave, Vuçiqi ka forcuar pozicionin e tij 
politik; tani partia e tij SNS dominon në Kuvendin e Serbisë (ka 131 deputetë nga 250), dhe Vuçiqi është 
shndërruar në liderin me pushtet të pakufizuar politik dhe në vendim-marrje. 
14

 Bisedë me një burim diplomatik evropian, ish-ministër i Jashtëm i një vendi të BE-së. 
15

 Qeveria e Kosoves është përfshirë në dialogun teknik me Serbinë, në Bruksel, më 8 mars 2011 pa e 
marrë mandatin e Kuvendit (rezoluta që mandaton Qeverinë për dialog teknik u miratua dy ditë pas 
takimit të parë), ndërsa kurrfarë konsultimesh e as platform për bisedime nuk është diskutuar me 
segmente jashtëqeveritare (opozita, shoqëria civile, institucionet e pavarura).  
16

 Bisedë me një përfaqësues nga shoqëria civile, pjesë e një organizate aktive në monitorimin e dialogut 
të Brukselit 

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Rezolute_Marredhenive_Kosova_Serbia.pdf


 
Rimendimi i dialogut  
 

Nevoja për ndryshimin e formatit të dialogut ka kohë që po përmendet, por tani, pas 

gati një viti që procesi i Brukselit është pothuajse i bllokuar, edhe brenda bashkësisë 

ndërkombëtare ndryshimi shihet si “rrugë e mirë për të kthyer procesin në binarë”.17 

 

Diskutimet për “riformatim” të dialogut nuk janë edhe aq të reja; një gjë e tillë është 

përmendur në momente të caktuara në të kaluarën edhe nga qeveritarët e Kosovës, por edhe 

opozitarët18. Por një proces domethënës i kërkimit të pajtimit për një qasje të re në bisedime 

nuk është hapur asnjëherë.  

 

Edhe përpjekja e fundit, e presidentit të Kosovës për të përfshirë segmente të opozitës 

dhe shoqërisë civile në një “Ekip Uniteti” për bisedime nuk duket se mund të prodhojë 

konsensusin e kërkuar. Kjo më shumë për shkak se bartësi i iniciativës, presidenti Thaçi, nga 

segmente jo të pakta të shoqërisë nuk shihet si njeriu i ndërtimit të konsensusit, por më shumë 

si përçarës.19 

Rrjedhimisht, me një shumicë shumë të dobët qeverisëse, dhe me një opozitë të 

fuqishme kundërshtuese, Thaçi nuk duket se mund të arrijë unifikimin e nevojshëm rreth një 

platforme, andaj pyetja që do shtruar tani nuk është nëse presidenti aktual mund të ndërtojë 

konsensus, por kush në vend të tij mund ta bëjë këtë. 

Përgjigja në këtë pyetje hap dyert edhe për gjetjen e zgjidhjeve funksionale, edhe për 

formatin e ri të dialogut, edhe për përmbajtjen e ndryshuar të tij. 

 

E në mesin e pyetjeve të tjera që kërkojnë përgjigje - sa konsensuale aq edhe të 

elaboruara e strategjike - është edhe çështja e anëtarësimit të Kosovës në organizatat 

ndërkombëtare, prej Interpolit dhe UNESCO-s e deri tek Këshilli i Evropës dhe OKB-ja. 

Vendimi i Qeverisë së re të Kosovës për t’u tërhequr nga aplikimi për anëtarësim në 

Interpol përveç se e thekson kompleksitetin e këtyre çështjeve, vë në pah edhe paradoksin e 

madh të dialogut: derisa në Bruksel ndodh dialogu për normalizim raportesh mes Kosovës dhe 

Serbisë, në terrenin e politikës së përditshme Beogradi shfaqet si kundërshtues dhe pengesë e 

normalizimit të marrëdhënieve të Kosovës me botën.20 

                                                 
17

 Bisedë me një zyrtar evropian 
18

 Para zgjedhjeve të fundit, ministri i atëhershëm i Jashtëm, Enver Hoxhaj, ka paralajmëruar se formati i 
dialogut do të ndryshojë, ndërsa edhe eksponentë të partive që asokohe ishin në opozitë – VV-ja dhe AAK-
ja – kërkonin përfshirjen e tyre në dialog, por me një platform të re për bisedime. 
19

 Partitë e opozitës, VV-ja dhe LDK-ja, por edhe segmente domethënëse nga shoqëria civile, janë 
shprehur kategorikisht kundër iniciativës së Thaçit dhe përpjekjes së tij për t’u vënë në krye të dialogut 
20

 Më 21 shtator, Ministria e Jashtme e Kosovës ka bërë të ditur se ka vendosur të shtyjë aplikimin për 
anëtarësim në Interpol për vitin e ardhshëm: http://www.mfa-ks.net/?page=1.217.4447 



 

Kjo pyetje, natyrshëm, me vete ngreh edhe një tjetër dilemë: nëse synimi përfundimtar i 

dialogut të Brukselit është njohja e Kosovës nga ana e Serbisë. Një pretendim i tillë është 

theksuar vazhdimisht në deklaratat publike të zyrtarëve të Kosovës, të përfshirë në bisedime, 

por në asnjë moment kjo nuk është deklaruar si qëllim as nga pala tjetër, Serbia, por as nga 

ndërmjetësi, BE-ja, e cila, për shkak se pesë vende anëtare ende nuk e kanë njohur Kosovën, 

zyrtarisht mbahet “neutrale ndaj statusit”.21 

 

Çështje tjetër që kërkon definim të detajuar dhe konsensual është ajo e ndërlidhjes së 

procesit të dialogut me procesin e integrimeve evropiane të Kosovës, sikur edhe çështjet e 

ndjeshme politike që burojnë nga dialogu, siç është krijimi i Asociacionit të komunave me 

shumicë serbe në Kosovë. 

 

E para – sipas një interpretimi të mundshëm – lejon hapësirë që përmes dialogut, 

procesi i integrimeve evropiane të Kosovës të jetë i kontrolluar dhe kushtëzuar nga Serbia; një 

argument ky që, shikuar nga prizmi i Beogradit, mund të nënkuptojë edhe të kundërtën: që 

procesi i integrimeve evropiane të Serbisë të jetë i kushtëzuar nga Kosova.  

 

E dyta - ka të bëjë me nevojën që vendi të gjejë rrugëdalje nga një situatë potencialisht 

jo vetëm politikisht tensionuese, por edhe me pasoja për rendin juridik të vendit. Përmes një 

vendimi të Gjykatës Kushtetuese nga dhjetori i vitit 2015, themelimi i Asociacionit të komunave 

me shumicë serbe tashmë është sanksionuar të jetë në pajtim me Kushtetutën e Republikës së 

Kosovës, por Marrëveshja e Parimeve për themelimin e këtij Asociacioni është gjykuar të mos 

jetë në “përputhje të plotë” me ligjin suprem të vendit.22 

 

Çdo përpjekje për të ndërtuar një pozicion konsensual të Kosovës rreth së ardhmes së 

dialogut me Serbinë, përveçse duhet të arrijë pajtim rreth një platforme të përbashkët për 

bisedimet e së ardhmes, do të duhet të gjejë zgjidhje për adresimin e pasojave nga dialogu i 

deritanishëm, por gjithnjë duke marrë parasysh se – thënë me fjalët e një diplomati perëndimor 

– “procesi nuk mund të zhbëhet dhe kthehet në pikën zero, pa marrë parasysh sa të dëmshme 

mund të duken disa prej zgjidhjeve të arritura aty”.23 

 

Në anën tjetër, momenti i rimendimit të dialogut, përveçse kërkon përgjigje në pyetje të 

rënda dhe të pakëndshme, hap edhe dyert e mundësisë që Kosova, më në fund, të definojë 

                                                 
21

 Beogradi zyrtar vazhdon të insistojë se “kurrë nuk do ta njohë Kosovën”, ndërsa Brukseli i përmbahet 
“normalizimit të marrëdhënieve” si definicion i vetëm i qëllimit të procesit. 
22

 http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ko_130_15_shq.pdf 
23

 Bisedë me një diplomat perëndimor 



kornizën e interesit të vet strategjik në këtë proces, me synime të qarta përfundimtare, jo 

vetëm në raportin e saj me Serbinë në njërën anë dhe komunitetin serb në Kosovë në anën 

tjetër, por edhe në raport me proceset e tjera me interes madhor për vendin, prej forcimit të 

shtetësisë në skenën ndërkombëtare deri tek integrimi në Bashkimin Evropian. 

 

Agron Bajrami 

 


