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LISTA E AKRONIMEVE
KFOS

→ Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur

InTER

→ Instituti për zhvillim ekonomik territorial

CRMC

→ Qendra për të Drejtat e Komuniteteve të Pakicave

BE

→ Bashkimi Evropian

UNMIK

→ Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë

SHBA

→ Shtetet e Bashkuara të Amerikës

RTK2

→ Radio Televizioni i Kosovës - Kanali i Dytë (në gjuhen serbe)

CBS

→ Bota bardh e zi

FDMC

→ Forumi për Zhvillim dhe Bashkëpunim multietnik

RTS

→ Radio Televizioni i Serbisë

NGO

→ Organizata joqeveritare

OSHC

→ Organizata e shoqërisë civile

OSBE

→ Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë

UNDP

→ Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim

NSI

→ Nisma e Re Sociale

SNS

→ Partia Përparimtare Serbe

PDS

→ Partia Demokratike Progresive

KKK

→ Këshilli Konsultativ i Komunitetit

EU MVZ → Misioni për Vëzhgimin e Zgjedhjeve të Bashkimit Evropian
SPC

→ Kisha Ortodokse Serbe

PK

→ Policia e Kosovës
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Rreth nismës OPEN
Çka është nisma OPEN?

Nisma do të adresojë në mënyrë specifike analizën
dhe vlerësimin e ndikimit të organizatave civile dhe

“Demokracia, hapja dhe perspektiva e komunitetit

politike mbi demokracinë dhe hapjen e komunitetit

serb në Kosovë - OPEN” është një nismë e re e Fon-

serb në Kosovë, do të analizohen dhe vlerësohen

dacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), e

demokracia dhe hapja e institucioneve, politikat

filluar në vitin 2020. Open zbatohet në bashkëpun-

publike dhe proceset e rëndësishme ndaj komunite-

im me nëntë organizata të shoqërisë civile që ve-

tit serb në Kosovë, si dhe shkalla e hapjes së komu-

projnë në komunitetin serb në Kosovë.

nitetit serb ndaj tyre. Këto analiza do të ndihmojnë
për të kuptuar gjendjen aktuale dhe perspektivat

Qëllimi i përgjithshëm i nismës së re është të zhvillo-

e komunitetit serb në Kosovë, përderisa në të një-

jë një hapësirë të hapur dhe dinamike për diskutim

jtën kohë do shërbejnë si bazë për përfaqësim

brenda komunitetit serb, në mes të komunitetit serb

argumentues ndaj qytetarëve, institucioneve të

dhe komuniteteve të tjera, si dhe institucioneve në

qeverisë lokale dhe qendrore si dhe bashkësisë

Kosovë.

ndërkombëtare. Organizatat me përvojë dhe të
dëshmuara të shoqërisë civile, për të arritur qëllime
të përgjithshme dhe specifike do të realizojnë tetë
(8) analiza sektoriale.
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Hulumtimet themelore në kuadër të nismës OPEN
Organizatat anëtare të nismës OPEN gjatë vitit 2020 hulumtuan fushat e mëposhtme:

Raporti i
konsoliduar konteksti
Siguria - Sa ndikon ndjenja e sigurisë në hapjen
e komunitetit serb ndaj institucioneve të sigurisë së

Të drejtat e komuniteteve jo-shumicë - Sa zbatohen të drejtat e garantuara të

Kosovës? A ndjehen të sigurt qytetarët e komunitetit

serbëve dhe komuniteteve tjera jo-shumicë në

i partive politike serbe të Kosovës, si dhe hapja e tyre

serb në Kosovë? A u besojnë institucioneve përg-

Kosovë? Si të arrihet një shoqëri më e hapur duke

për të qenë pjesë e sistemit politik të Kosovës dhe për të

jegjëse për sigurinë e tyre? Në këtë pyetje kërkon

vënë në pah boshllëqet në zbatim të së drejtave të

shkallën e hapjes, qasshmërisë dhe pluralizmit të

kontribuar në avancimin dhe përmirësimin e politikave

përgjigje Qendra Humane Mitrovica në raportin

pakicave? Cilat janë problemet kryesore në përp-

opinioneve dhe temave? Çfarë problemesh hasin

publike ishin subjekt i hulumtimit Partitë politike të

e saj Qëndrimet e serbëve të Kosovës ndaj insti-

jekjet për të arritur angazhimin e institucioneve për-

në punën e tyre? Këto dhe çështje të tjera u hu-

serbeve të Kosovës në sistemin politik kosovar - nga

tucioneve të sigurisë.

katëse në zbatimin e vazhdueshëm të të drejtave

lumtuan nga Qendra Mediale dhe Bota bardh e

pluralizmi në monizëm. Autorët e hulumtimit: Iniciati-

të komuniteteve jo-shumicë në Kosovë. Kjo temë u

Raporti para jush me titull “Karakteris-

zi në hulumtimin e tyre Sa janë të hapura mediat

va e re shoqërore dhe Qendra Mediale Çagllavicë,

shqyrtua nga OJQ Aktiv dhe Qendra për të Drejtat

tikat e shoqërisë së hapur në komunite-

serbe në Kosovë.

përveç kësaj, hulumtuan praktikat demokratike të për-

e Komuniteteve të Pakicave në raportin e tyre Të

tin serb në Kosovë” konsolidon rezulta-

faqësuesve politikë të komunitetit serb në Kosovë, a

drejtat e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë.

tet dhe konkluzionet kyçe të raporteve

Mediat - Sa janë mediat në gjuhën serbe në

Partitë politike - Demokracia dhe pluralizmi

Kosovë objektive në informimin e qytetarëve? Sa
ndikojnë mediat në gjuhën serbe në Kosovë në

janë ata të hapur që të dëgjojnë qytetarët në procesin

themelore të organizatave anëtare të

e vendimmarrjes, dhe sa është i pranishëm pluralizmi

nismës OPEN 2020 dhe i vendos ato

ideve politike në komunitetin serb sot?

në kontekstin më të gjerë socio-politik të
Kosovës. Nga ky këndvështrim, raporti
analizon pozicionin e komunitetit serb
në Kosovë, respektimin e të drejtave dhe
lirive të tij të garantuara nga korniza
aktuale legjislative në Kosovë, si nga
institucionet qendrore ashtu edhe nga
dinamikat socio-politike brenda komu-

Shoqëria civile - Si kontribuojnë organiza-

Ekonomia -

Sa janë të hapura entitetet

nitetit serb. Në të njëjtën kohë, përcak-

tat e shoqërisë civile në hapjen dhe demokracinë

ekonomike nga mjediset me shumicë serbe për

ton se si veprimet e zyrtarëve qeveritarë

problemet kyçe të atij drejtimi? A kishin pjesëtarët

Procesi i dialogut dhe normalizimi
i marrëdhënieve Kosovë-Serbi -

stitucionet lokale dhe qendrore në Kosovë të gatshme

e komunitetit serb qasje të barabartë në pakot e

Si e shohin qytetarët njërin nga proceset më

hapjen e qytetarëve për t’u përfshirë në

t’u mundësojnë qytetarëve të marrin pjesë në punën e

ndihmës fiskale të Qeverisë së Kosovës gjatë pan-

të rëndësishme politike në Kosovë? Cilat janë

mënyrë aktive në proceset shoqërore

e re shoqërore dhe Forumi për Zhvillim dhe Bash-

tyre? A konsultohen qytetarët në procesin e vendim-

demisë COVID-19? Të gjitha këto mund të gjenden

qëndrimet e komunitetit serb të Kosovës lidhur me

dhe kështu të mbrojnë interesat e tyre.

këpunim Multietnik në raportin e tyre Organizatat

marrjes dhe sa janë të informuar qytetarët për punën

në raportin e përgatitur nga Instituti për Zhvillim-

ndikimin e procesit të dialogut midis Prishtinës dhe

Në fund, raporti ofron rekomandime

e shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë -

e institucioneve lokale dhe qendrore të udhëhequra

in Ekonomik Territorial (InTER) Analiza e gjendjes

Beogradit dhe sa përfaqësohen në agjendën e

për akterët përkatës shoqërorë se si,

në mes të perceptimeve dhe prezantimeve.

nga përfaqësuesit që ata kanë zgjedhur? Përgjigje për

ekonomike të komunitetit serb në Kosovë.

negociatorëve? Si e shohin qytetarët të ardhmen

secili nga perspektiva e mandatit të

këto dhe pyetje të tjera në lidhje me perceptimin e insti-

e këtij procesi? Me analizën e këtyre çështjeve u

tyre, të përmirësojë thelbësisht praktikat

tucioneve në mesin e qytetarëve të komunitetit serb në

morën OJQ Aktiv dhe Forumi për Zhvillim dhe

e demokracisë pjesëmarrëse dhe të

Kosovë ofrojnë Bota bardh e zi dhe Forumi për Zhvillim

Bashkëpunim Multietnik në raportin e tyre Serbët

kontribuojë në përfshirjen më të madhe

dhe Bashkëpunim Multietnik në raportin Qasshmëria

e Kosovës në procesin e dialogut.

të qytetarëve në proceset shoqërore në

e komunitetit serb dhe shoqërisë në përgjithësi në
Kosovë? Si e shohin qytetarët punën e shoqërisë ci-

Përgjegjësia e institucioneve - Sa janë in-

vile dhe çfarë nevojitet për t’u përfshirë më shumë
në iniciativat civile? Me këtë temë u morë Iniciativa

e institucioneve për qytetarët në Kosovë.

integrim në ekonominë e Kosovës? Cilat janë

në zbatimin e këtyre të drejtave dhe
lirive pasqyrohen në gatishmërinë dhe

Kosovë.
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analizë

Periudha:

Hulumtimi u realizua në periudhën nga 1 deri më 20 tetor
2020.
Metoda e mbledhjes së të dhënave:

Metodologjia dhe modeli i
hulumtimit sasior

Ballë për ballë (F2F), anketa në terren (D2D)
Metoda e kontrollit të punës së intervistuesve:

Google maps (GPS) Live Location Sharing
Lloji:

Anketimi ballë për ballë në terren u krye në periudhën nga 1 deri më 20 tetor 2020. Gjithsej 582 qytetarë serb

Letër dhe laps

u anketuan në të gjithë territorin e Kosovës. 50.5% e të anketuarve janë anketuar në jug të lumit Ibër, ndërsa
49.5% e të anketuarve janë anketuar në veri të lumit Ibër. Pyetësori përbëhej nga 65 pyetje dhe përfshinte

Instrumenti i hulumtimit:

gjithsej tetë fusha. Mostra ishte e qëllimshme, me kuotë, dhe kriteri për përcaktimin e kuotave ishte madhësia

Pyetësori i anketës i përbërë nga 65 pyetje

e komunës. Intervali i besimit është +/- 5. Në mostër, kishte gjithsej 54.7% meshkuj dhe 45.3% femra. Mosha mesatare e të anketuarve është 44 vjeç. Me arsim fillor ishin 14.4% të të anketuarve, 62.1% me arsim të
mesëm dhe 23.5% me arsimit të lartë, pra fakultet. Nga numri i përgjithshëm i të anketuarve, 25.9% janë të

Mostra:

punësuar në sektorin publik, 22.3% në sektorin privat, 35.2% janë të papunë, ndërsa 16.6% janë në pension.

mbi 18 vjeç

Është e rëndësishme të theksohet se duke pasur parasysh faktin se nuk ka statistika zyrtare mbi strukturën
demografike të popullsisë së synuar, pra të popullsisë serbe në Kosovë, vetëm kushtimisht mund të flasim
për përfaqësim të mostrës.

Lloji i mostrës:

E qëllimshme, e kuotës
Kriteri i përcaktimit të kuotave:

Madhësia e komunës sipas numrit të popullsisë
Madhësia e mostrës:

582 të anketuar
Intervali i besimit:

+/- 5% për dukuri me një incidencë të pritur prej 50%

Deklaratë për mos mbajtje përgjegjësie: Duke pasur parasysh faktin se nuk ka të dhëna statistikore zyrtare mbi
strukturën demografike të popullsisë së synuar, pra të popullsisë serbe në Kosovë, vetëm kushtimisht mund të flasim
për përfaqësim të mostrës së këtij hulumtimi.
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Grafiku 5. Struktura e mostrës sipas të ardhurave mesatare të të anketuarve
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Grafiku 3. Struktura e mostrës sipas arsimimit të
të anketuarve
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Grafiku 4. Struktura e mostrës sipas statusit material të të anketuarve
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Grafiku 7. Struktura e mostrës sipas statusit të
punësimit të të anketuarve
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Grafiku 8. Struktura e mostrës sipas moshës së të
anketuarve
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Metodologjia dhe dizajni i kërkimit cilësor
Pjesa cilësore e analizës së të dhënave themelore sasiore (të marra nga pyetësori) kombinon metodat e
zakonshme të kërkimit sociologjik cilësor, grupe të fokusit me përfaqësues të popullsisë së synuar, komunitetit
serb në Kosovë dhe intervista me individë, profesionistë dhe ekspertë të fushave përkatëse të temave të hulumtuara. Mediat dhe organizatat e shoqërisë civile që kryen hulumtimin zgjodhën bashkëbiseduesit sipas
kritereve të përfaqësimit, dhe publikimi i emrave të tyre sipas metodologjisë së dakorduar ishte diskrecion
i autorëve të hulumtimit sektorial. Gjatë përgatitjes së raportit të konsoliduar, një hulumtim shtesë cilësor u
realizua, duke përdorur të njëjtat metoda (grupe të fokusit dhe intervista me ekspertë).

Grupet e fokusit
-

Sipas metodologjisë së caktuar, grupet e

Intervistat
-

Sipas udhëzimeve metodologjike, intervistat,

fokusit u mbajtën pasi u morën rezultatet

sipas vlerësimit të nevojave të autorëve, u

kryesore nga studimi statistikor (pjesa sasi-

organizuan gjatë punës kërkimore dhe/ose

ore). Disa studiues, sipas vlerësimit të tyre,

pas marrjes së rezultateve të studimit statis-

kanë pas mundësi të organizojnë grupe

tikor (periudha maj-dhjetor 2020).

fokusi si hyrje në punën kërkimore, në
mënyrë që të marrin udhëzimet fillestare

-

për studimin.

Numri i bashkëbiseduesve të intervistuar
varionte ndërmjet tetë dhe dhjetë, sipas
analizës së caktuar sektoriale (midis 64 dhe

-

Një total prej 34 grupeve të fokusit u or-

80 të intervistuar në total), me 12 intervista

ganizuan, nga katër për secilën temë

shtesë të kryera për përgatitjen e raportit

sektoriale dhe dy shtesë për përgatitjen e

të konsoliduar. Kriteri për zgjedhjen e bash-

raportit të konsoliduar. Në to morën pjesë

këbiseduesve ishte ekspertiza në temat e

mbi 300 individë, kryesisht nga komuniteti

hulumtuara. Sipas metodologjisë së caktuar,

serb në Kosovë. Pjesëmarrësit u zgjodhën

publikimi i emrave të bashkëbiseduesve

në përputhje me udhëzimet metodologjike

ishte diskrecion i autorit të studimit. Në

mbi parimin e përfaqësimit (shpërndarje

raportin e konsoliduar, me qëllim të

e ekuilibruar sipas strukturës së mostrës,

standardizimit të metodave të paraqitjes

gjinisë, vendbanimit, moshës, nivelit të ar-

së të dhënave, emrat e bashkëbiseduesve

simit, të ardhurave) dhe/ose potencialit

nuk u përdorën, edhe kur kishte pëlqim. Në

të analizës së ekspertëve të temave për-

vend të emrit, kur kishte pëlqim, autorët

katëse;

përmendnin funksionet ose profesionet e
bashkëbiseduesve.

-

Instrument i kërkimit ishin udhëzuesit e individualizuar tematikë të zhvilluar nga orga-

-

Instrument i kërkimit ishin udhëzuesit e indi-

nizatat autore, të cilat, sipas udhëzimeve

vidualizuar tematikë të zhvilluar nga orga-

metodologjike, shërbenin për verifikimin

nizatat autore, të cilat, sipas udhëzimeve

cilësor dhe kontekstualizimin të rezultateve.

metodologjike, shërbenin për verifikimin
cilësor dhe kontekstualizimin të rezultateve.

Pjesa cilësore e analizës së të
dhënave themelore sasiore (të
marra nga pyetësori) kombinon
metodat e zakonshme të kërkimit
sociologjik cilësor, grupe të fokusit me
përfaqësues të popullsisë së synuar,
komunitetit serb në Kosovë dhe
intervista me individë, profesionistë
dhe ekspertë të fushave përkatëse të
temave të hulumtuara.
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Hyrje
80%
45.7%
51%
72.8%
60%
66.9%
53.5%
72.8%
65.3%
32.3%
31%
9.2%
36.8%
40%
55%

e të anketuarve konsiderojnë se të drejtat e garantuara të komunitetit serb në
Kosovë nuk respektohen në praktikë.
e të anketuarve theksojnë se në një moment ata e gjetën veten në situatë ku nuk
kishin qasje në një nga shërbimet institucionale të cilat në fakt ju takojnë.
e të anketuarve që nuk kishin mundësi t’i qaseshin një shërbimi theksojnë se arsyeja
për këtë është mungesa e përkthimeve adekuate të udhëzimeve administrative ose
pamundësia për të komunikuar me ofruesin e shërbimit.
e të anketuarve pretendojnë se nuk kanë marrë informacion nga qeveritë lokale në
kohën e duhur.
e të anketuarve konsiderojnë se mediat nuk janë të pavarura në krijimin e politikave
të tyre editoriale.
e të anketuarve konsiderojnë se identifikojnë elemente të vetëcensurës në mediat
që ndjekin.
e të anketuarve konsiderojnë se qasja në media nuk është e barabartë për të gjithë
(palët e interesuara).
e qytetarëve të komunitetit serb në Kosovë, kanë nivelin më të lartë të besimit në
mediat nga Beogradi.
pretendojnë se nuk kanë njohuri për punën e organizatave të shoqërisë civile nga
komuniteti serb në Kosovë.
e të anketuarve besojnë se OJQ-të nuk punojnë në interesin e tyre.
konsiderojnë se OJQ-të nuk janë transparente në punën e tyre.
shprehin besim të qartë se OJQ-të luajnë një rol të rëndësishëm (konstruktiv) në
përfaqësimin e interesave të komunitetit serb.
e të anketuarve konsiderojnë se OJQ-të që punojnë në komunitetin e tyre ndikohen
nga partitë politike.
e të anketuarve konsiderojnë se duhet të përmbahen nga shprehja e opinionit
publik për shkak të pasojave që mund të kenë.
konsiderojnë se ekipi negociator i Republikës së Serbisë nuk përfaqësonte interesat
e komunitetit serb në mënyrën e duhur.

80%
83.7%
77%
63%
57.5%
48.1%
50%
60%
70%
43.5%
7%
41.7%
2.6%
10%
42%

konsiderojnë se deputetët serbë në parlamentin e Kosovës nuk komunikojnë sa
duhet me qytetarët.
e të anketuarve konsiderojnë se institucionet lokale nuk janë mjaft të hapura dhe të
qasshme për qytetarët dhe problemet dhe qëndrimet e tyre.
e të anketuarve konsiderojnë se udhëheqësit politikë lokalë neglizhojnë interesat e
vërteta të qytetarëve.
e të anketuarve konsiderojnë se udhëheqësit politikë lokalë monopolizojnë
procesin e vendimmarrjes politike.
e të anketuarve konsiderojnë se udhëheqësit politikë lokalë manipulojnë qytetarët
që përfaqësojnë.
e të anketuarve konsiderojnë se Policia e Kosovës nuk ka arritur rezultate të mira në
mbrojtjen e trashëgimisë kulturore serbe.
e të anketuarve theksojnë se nuk kanë besim në Policinë e Kosovës.
e të anketuarve konsiderojnë se ekziston nivel i lartë i korrupsionit në Policinë e
Kosovës
e të anketuarve konsiderojnë se përfshirja e Policisë së Kosovës nuk ishte e
mjaftueshme për të përmirësuar sigurinë e komunitetit serb në Kosovë.
e të anketuarve theksojnë se kanë vërejtur trajtim diskriminues të komunitetit serb
nga institucionet e Kosovës gjatë pandemisë COVID-19.
e të anketuarve konsiderojnë se Qeveria e Kosovës i është përgjigjur në mënyrë
efektive dhe profesionale krizës së shkaktuar nga epidemia COVID-19.
e të anketuarve konsiderojnë se masat për të mbështetur qytetarët në tejkalimin e
pasojave të epidemisë COVID-19 janë të mira.
nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve të subvencionuara gjatë epidemisë
COVID-19 operojnë në komuna me shumicë serbe.
rënie të besimit ndaj mbulimit mediatik gjatë epidemisë COVID-19.
të anketuarve vlerësojnë pozitivisht rolin e OJQ-ve në luftën kundër COVID-19.
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Koncepti i shoqërisë së hapur

analizë

Tek këta përcaktues, pjesëmarrja aktive e qytetarëve dhe promovimi aktiv i karakterit demokratik të
qeverisjes, qëndron edhe një nga karakteristikat themelore të shoqërisë së hapur mbi bazën e së cilës bëhet

Në shikim të parë, pyetja është shumë e lehtë. A e dini se çfarë do të thotë termi - shoqëri e hapur? Për çfarë

një dallim konceptual me demokracinë. Demokracia mund të ekzistojë gjithashtu në një formë zyrtare-lig-

bëhet fjalë? Për çfarë flasim kur diskutojmë për shoqëri të hapur dhe si ndryshon ajo nga demokracia dhe

jore, të përcaktuar dhe të përshtatur nga ligje që afirmojnë drejtësinë, barazinë, liritë, etj., ndërsa shoqëria

parimet e saj?

e hapur, nga ana tjetër, nuk mund të ekzistojë ekskluzivisht në akte ligjore, sepse nënkupton një moment të
vullnetit: veprimi qytetar, ndërveprimet midis qytetarëve dhe autoriteteve dhe përpjekja aktive e aparatit

Teoria fillestare, madje edhe vetë shoqëria e hapur është vepër e filozofit francez Henry Bergson, të cilën ai e

shtetëror për ta mundësuar atë.

përshkroi në veprën e tij «Dy burimet e moralit dhe fesë», të vitit 1932 . Në plotësim të veprës së tij, koncepti i një
1

teorie për shoqërinë që është kundërpeshë e diktaturave në rritje në Evropë në gjysmën e parë të shekullit XX, u

Kështu, demokracia është formë e organizimit shoqëror, ndërsa shoqëria e hapur nënkupton proceset me

zhvillua nga filozofi britanik Carl Popper në veprën e tij në vitin 1945 “Shoqëria e hapur dhe armiqtë e saj”. Në inter-

të cilat realizohet ajo demokraci. Shoqëria e hapur nuk është një shkallë evolucionare e demokracisë, por

pretimin më të thjeshtë, Popper përcakton në thelb shoqërinë e hapur me parimin e ndërrimit të pushtetit, përmes

cilësia thelbësore e saj.

metodave demokratike (jo të dhunshme). Dhe ndryshimi i tillë, sipas Popper, është i mundur vetëm në shoqëritë
2

në të cilat ligji dhe tradita trajtohen si vlera universale, të varura nga identiteti individual e jo nga ai kolektiv i
njerëzve, dhe nga përgjegjësia individuale e jo kolektive. Pra, në teorinë origjinale, shoqëria e hapur promovon
individualitetin dhe barazinë. Popper e përcaktoi këtë tipar si shoqëri në të cilën “individët ballafaqohen me vendimet e tyre”3, duke implikuar një sistem shoqëror në të cilin suksesi, arritja dhe prosperiteti i individit kushtëzohen
ekskluzivisht nga ambicia personale, sepse nuk ka pengesa sistematike. Pas Luftës së Dytë Botërore, kjo teori

Shoqëria e hapur në kontekstin e të drejtave dhe lirive të komunitetit serb në Kosovë

fillestare ishte thurur në iniciativa liberale të avokimit që kanë avokuar përfshirjen e grupeve të margjinalizuara

Fokusi i këtij raporti është në komunitetin serb në Kosovë, dhe qasja e tij analitike bazohet në një klasifikim të

dhe grupeve pa të drejta në funksionimin e shoqërive demokratike. Kështu, koncepti përjeton promovimin e tij

thjeshtë të treguesve të shoqërisë së hapur, i cili përndryshe përdoret në iniciativa të ngjashme në rajon.7 Sipas

dhe bëhet objekt i afirmimeve dhe kundërshtimeve teorike dhe empirike në shoqëritë moderne në të gjithë botën.

këtij klasifikimi, shoqëria e hapur karakterizohet nga dy cilësi themelore: e para është shoqëri në të cilën nuk ka
diskriminim (në asnjë bazë), dhe e dyta është ekzistenca e mekanizmave dhe praktikave që lejojnë qytetarët të

Sigurisht, me zhvillimin e demokracive moderne, vetë nocioni i shoqërisë së hapur zgjerohet në koncept multidi-

monitorojnë në mënyrë aktive veprimet (ose mosveprimet) jo-diskriminuese të zyrtarëve qeveritarë.

siplinar dhe multidimensional.4 Kështu, në një nga përkufizimet sipas dimensioneve të saj komplekse socio-kulturore, thuhet se shoqëria e hapur karakterizohet nga “hapja kulturore, toleranca fetare dhe pluralizmi artistik,

Si rrjedhojë, ky raport nuk ka aspiratë për të analizuar vërtetësinë demokratike të ligjeve dhe mekanizmave

vlera që garantohen në një perspektivë juridiko-politike nga një qeveri transparente dhe e përgjegjshme”.

ligjorë që mbrojnë të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë. Në vend të kësaj, ai synon që, nga këndi

5

i vetëm i besueshëm, e që është perspektiva e qytetarëve, të tregojë se si ndikohet në mbrojtjen e të drejtave
Përkufizimet e autorëve bashkëkohorë, deri në një masë, mundësojnë identifikimin më të lehtë me parimet e

dhe interesave të garantuara të komunitetit serb në Kosovë nga praktikat dhe (jo) veprimet e zyrtarëve

shoqërisë së hapur, dhe si rrjedhojë kuptim më të mirë të këtij koncepti. Një nga përshkrimet e karakteristikave

qeveritarë dhe të analizojë se sa është i hapur dhe fleksibil sistemi për të mundësuar përfshirjen aktive të

të shoqërisë së hapur me të cilën mund ta identifikojmë më lehtë gjendet në enciklopedinë Britannica, ku

qytetarëve në përpjekjet për të realizuar këto të drejta dhe liri8.

pretendohet se në aspektin sociologjik, ajo përfaqëson një sistem shoqëror, vlera dhe praktika në të cilat
individëve, në kushte të barabarta, u lejohet të marrin role aktive në procese në lidhje me jetën e tyre, qasje

Vetë struktura e raportit reflekton një klasifikim të tillë. Në kapitullin e parë, raporti përqendrohet në kapacite-

të barabartë në burime dhe mundësi, në krahasim me një shoqëri të mbyllur të dominuar nga ndarje hier-

tin shoqëror për të zbatuar të drejtat që mbrojnë interesat e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë (të drejtat

arkike të grupeve shoqërore, bazuar në sistem privilegjesh dhe qasje preferenciale në burime.

kushtetuese të pakicave), por gjithashtu praktika dhe politika që u mundësojnë anëtarëve të komuniteteve

6

jo-shumicë barazinë në qasje në shërbime ose informacione. Kapitulli i dytë analizon shkallën e realizimit të
Pra, në shoqëri të hapur, rendi juridik demokratik plotësohet nga një lloj marrëveshje shoqërore që rregullon

lirive që mbrojnë të drejtën për pjesëmarrje aktive të qytetarëve në proceset socio-politike (liria e asociimit

në mënyrë racionale marrëdhëniet shoqërore, kompetencat e institucioneve dhe mundëson angazhimin

politik, liria e medias, liria e shoqatës civile dhe veprimit, dhe liria e zgjedhjes). Në fund, në kapitullin e

produktiv të individëve. Sipas kësaj marrëveshje, shteti nuk ka sekrete, nuk fsheh asgjë nga qytetarët e tij,

tretë, raporti analizon karakteristikat e mjedisit shoqëror që kanë ndikim në shkallën e realizimit të këtyre të

por ushtron pushtet me përgjegjësi, transparencë dhe fleksibilitet, duke promovuar në mënyrë aktive karak-

drejtave dhe lirive (besimi i qytetarëve në akterët socio-politik, besimi etnik, siguria, trajtimi i komuniteteve

terin jo-autoritar të pushtetit të tij, dhe nga ana tjetër, qytetarët marrin pjesë aktive në proceset shoqërore,

jo-shumicë në një gjendje të jashtëzakonshme)

kontribuojnë në krijimin dhe ruajtjen e sistemit të vlerave dhe plotësojnë qeverinë në krijimin e shoqërisë së
drejtë.

Pasqyra kronologjike dhe analiza e situatës që në raportet e një natyre të ngjashme paraqitet në pjesën
hyrëse, në këtë rast inkorporohet në analizat tematike për shkak të kompleksitetit dhe shumëdimensionalitetit

1
2
3
4
5
6

Në origjinal: “Les deux sources de la morale et de la religion”, 1932, Henri Bergson
Në origjinal: “The Open Society and Its Enemies, Volume One,” Popper, K., Routledge (1945., reprint 2006.)
Ibid, Vëllimi 1, kapitulli 10, pjesa I
Në origjinal: “The Open Society and Its Challenges, Mark Bovens
Ibid.
https://www.britannica.com/topic/open-society-sociology

të temës kërkimore. Kontekstualizimi i temave të caktuara nga ky raport, i paraqitur në këtë mënyrë, i siguron
lexuesit një pasqyrë dhe kuptim më të mirë të problemit specifik.
7 Simona Goldstein, Indeksi i shoqërisë së hapur, Kroaci 2006
8 Prof. Dr. Sc. Aleksandër Štulhofer, Fakulteti Filozofik, Universiteti i Zagrebit, Indeksi i Shoqërisë së Hapur, hyrja. http://www.ffzg.unizg.
hr/socio/astulhof/tekstovi/IOD_astulhof2006.pdf
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Perceptimet themelore të qytetarëve për demokracinë

Grafiku 9. Cilat deklarata mendoni se përshkruajnë më mirë shoqërinë demokratike
1.80%

Hulumtimi para jush, siç është shpjeguar tashmë në pjesën hyrëse, merret me perceptimet e qytetarëve për
postulatet themelore të shoqërisë së hapur, praktikat demokratike, qëndrimet dhe sjelljen e qytetarëve dhe
zyrtarëve qeveritarë. Perceptimet e qytetarëve nuk janë domosdoshmërish pasqyrim plotësisht realist dhe

Pavarësia e gjyqësorit
7.40%
2.20%

real i situatës në shoqëri, sepse ka shumë procese vlerësimi i plotë dhe i drejtë i të cilave kërkon ekspertizë,
njohuri më të gjerë dhe kuptim më të thellë, pra më shumë sesa “njohuri të përgjithshme” që zakonisht matet
nga anketat. Po kështu, gjykimi i qytetarëve mund të turbullohet nga paragjykimet që nuk janë domosdoshmërish të vërteta, por përcaktojnë qëndrimin e tyre për një çështje.

66.60%

22.00%

Bindje e padiskutueshme e
qytetarëve ndaj liderëve
politikë

4.20%
7.60%

19.20%
29.50%

Sidoqoftë, përkundër kufijve të tillë, perceptimi i qytetarëve mbetet tregues mjaft bindës i efekteve në shoqëri të politikave dhe praktikave të krijuara nga institucionet qeveritare, si dhe një reflektim i interesave dhe
përparësive reale të qytetarëve. Në fund, qëndrimet e përcaktuara në mënyrë objektive të qytetarëve janë
tregues i vlefshëm i gatishmërisë së tyre për t’u përfshirë në mënyrë aktive në proceset që çojnë në mbrojtje
dhe realizim më të mirë të këtyre interesave.

0.80%
Mbrojtja e të drejtave të
pakicave

34.20%
1.70%

interesat e tyre. Sa më shumë që të anketuarit i kuptojnë këto tema, aq më e madhe është vlefshmëria dhe

1.50%

bëhen më objektive, dhe rekomandimet që i ndjekin ato synojnë më me besueshmëri nevojat e vërteta të
Mediat e lira dhe të pa
censuruara

Për këtë arsye, filluam hulumtimin duke përcaktuar perceptimet e qytetarëve në lidhje me karakteristikat
themelore të shoqërisë demokratike. Kur u pyetën për pretendimet e ofruara që përshkruajnë më mirë shotë njohin karakteristikat më të rëndësishme të sistemit demokratik. Kështu, rreth 92% e të anketuarve mendojnë se zgjedhjet e lira dhe të ndershme përshkruajnë më së miri shoqërinë demokratike, duke i konsideruar si

Hendeku më i vogël i të
ardhurave midis të pasurve…

sistem demokratik përzgjidhet nga 88.6% e të anketuarve, ndërsa media e lirë dhe pa censuruar, si karakterlartë, të anketuarit rrethuan gjithashtu lirinë për të kritikuar qeverinë (82.8%) dhe mbrojtjen e të drejtave të
pakicave (87.3%). Pra, përqindje mjaft të larta që mund të thuhet me besueshmëri se të anketuarit që morën

56.20%

32.10%
6.90%
3.30%
2.10%

tregues thelbësorë (73%) ose të rëndësishëm (18.5%) të demokracisë. Pavarësia e gjyqësorit si parakusht për
istikë thelbësore e demokracisë, vlerësohet nga 88.3% e të anketuarve. Në një përqindje jashtëzakonisht të

23.90%
31.20%
26.70%

7.30%

qeveritarë për realizimin e tyre. Prandaj, konkluzionet që ne nxjerrim në këtë hulumtim, bazuar në atë gjykim,

qërinë demokratike, numri më i madh i të anketuarve, siç tregojnë rezultatet, treguan se ata janë në gjendje

10.20%

Ndërrimi i partive politike që
kanë shumicën në parlament

besueshmëria e gjykimit të tyre mbi gjendjen reale të të drejtave dhe lirive, si dhe përgjegjësive të zyrtarëve

qytetarëve.

53.10%

11.00%

Në kontekstin e këtij studimi, ishte e rëndësishme që si pikënisje të përcaktohet nëse dhe si qytetarët i kuptojnë parimet themelore të shoqërisë së hapur dhe demokracisë dhe sa i njohin të drejtat që mbrojnë liritë dhe

39.50%

44.70%
37.60%
11.60%
4.00%
1.30%

Zgjedhje të lira dhe të
ndershme

pjesë në këtë hulumtim kanë një ide themelore për shoqërinë demokratike. (Grafiku 9)

73.40%

18.50%
4.70%
2.10%
1.30%

Shteti siguron punë për të
gjithë

29.70%

55.70%

8.70%
4.60%
1.40%

Liria për të kritikuar qeverinë

31.70%

51.10%

10.10%
5.70%
Pa përgjigje

Esencialisht ka rëndësi

Kryesisht nuk ka rëndësi

Nuk ka aspak rëndësi

Kryesisht ka rëndësi

Izvor: Rezultati istraživanja o stanju privrede u srpskim sredinama na Kosovu
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Sidoqoftë, përfundimi nuk mund të jetë aq i thjeshtë dhe i prerë. Rreth 83% e të anketuarve theksojnë se dallimi
më i vogël i të ardhurave midis të pasurve dhe të varfërve është vlerë demokratike. Ky është perceptim shumë
i zakonshëm. Edhe teoritë standarde të ekonomisë politike argumentojnë se shkakësia midis një shpërndarje

Sa janë të vetëdijshëm qytetarët e komunitetit serb
në Kosovë për të drejtat e tyre

më të drejtë të të ardhurave dhe ideologjisë së një rendi demokratik si shoqëri që përpiqet për drejtësi është

Në pjesën e dytë të këtij seksioni, kemi përcaktuar shkallën në të cilën të anketuarit, qytetarë të komunitetit serb

një përfundim logjik9. Megjithatë, edhe pse në teori ekziston një konsensus se pabarazia në të ardhura mund

në Kosovë, janë të njoftuar me fushën dhe karakteristikat e të drejtave të tyre të garantuara me aktet përkatëse

të jetë kërcënim për cilësinë dhe qëndrueshmërinë e demokracisë, ajo nuk është përcaktuesi thelbësor i saj.

ligjore. Kuptimi i të drejtave të garantuara është tregues i rëndësishëm që përcakton themelin e perceptimit të

Demokracia karakterizohet në thelb nga ekzistenca e kushteve në të cilat secili anëtar i shoqërisë ka shanse

të anketuarve për diskriminimin në qasjen në të drejtat, si një nga treguesit themelorë të shoqërisë së hapur.

të barabarta për të gjeneruar të ardhura, dhe ndryshimi në të ardhura mund të pasqyrojë aftësinë subjektive
(punë, motivim, etj.) për të përfituar nga mundësitë e tilla. Kështu, pabarazia në të ardhura nuk është domos-

Rezultatet e hulumtimit OPEN 2020 tregojnë se të anketuarit, qytetarë të komunitetit serb në Kosovë, nuk

doshmërish supozim për demokracinë. Sidoqoftë, fakti që një përqindje kaq e lartë e të anketuarve në këtë

janë mjaft të njohur me të drejtat e tyre të garantuara nga sistemi ligjor i Kosovës. Kështu, kur u pyetën për të

studim e shohin shpërndarjen e të ardhurave si një karakteristikë demokratike sugjeron që gjykimi i tyre është i

drejtat e garantuara nga kushtetuta për komunitetin serb në Kosovë, (Grafiku 11 - më poshtë) vetëm 26.8%

bazuar në vlerë dhe nuk është konceptual. Më saktësisht, kjo tregon se qytetarët e barazojnë demokracinë me

e të anketuarve u përgjigjën pozitivisht, dhe pothuajse 60% e tyre theksojnë se nuk janë në dijeni për to,

një konceptim subjektiv të drejtësisë. Kjo është arbitrare, por në këtë rast nuk është e dëmshme, sepse ndjenja e

plotësisht (26.8%) ose jo mjaftueshëm (31.4%).

padrejtësisë, më saktësisht, lufta për drejtësi, është nxitës i fuqishëm i aktivizmit të vërtetë qytetar, dhe, siç pamë
në pjesën hyrëse, aktivizmi qytetar është premisa themelore e shoqërisë së hapur.
Duke vlerësuar pikërisht këtë tendencë drejt pjesëmarrjes aktive në proceset shoqërore, hulumtimi OPEN
2020 zbuloi se në mesin e të anketuarve, për pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë, ekziston ide e qartë e
rolit të tyre në shoqëri demokratike dhe të hapur. Kështu, rreth 77% e të anketuarve besojnë se përgjegjësia
për zgjidhjen e problemeve sociale bie mbi ta (qytetarët).

Grafiku 11. Unë jam në dijeni për të drejtat e mia të garantuara me Kushtetutën e Kosovës

26.80%

Nuk pajtohem aspak

31.40%

Nuk pajtohem

12.00%

As pajtohem, as nuk pajtohem
Grafiku 10. Na takon neve që të zgjidhim problemet sociale në mjedisin tonë, dhe të mos presim që
dikush tjetër t’i zgjidhë ato

Plotësisht pajtohem
Nuk pajtohem aspak
Nuk pajtohem
As pajtohem, as nuk pajtohem

2.30%

Pa përgjigje

4.70%
3.10%

7.90%
6.90%

Rezultate të tilla nuk vijnë si befasi dhe as tregojnë dështimet e qytetarëve. Nuk duhet të harrohet se të drejtat

47.30%

Pajtohem

29.70%

Plotësisht pajtohem
Pa përgjigje

22.10%

Pajtohem

5.90%

e qytetarëve nganjëherë përcaktohen nga formulime ligjore shumë komplekse, akte normative të ndërthurura,
interpretimi i të cilave kërkon një nivel të caktuar të ekspertizës. Për dikë që nuk merret profesionalisht me këtë
temë, objektivisht nuk mund të pritet që ai të kuptojë gamën e plotë të të drejtave që i garantohen atij/asaj.
Sigurisht, kjo nuk do të thotë që qytetarët nuk janë në gjendje të njohin elementet e diskriminimit kur shfaqen,
veçanërisht kur rrezikojnë drejtpërdrejt interesat e tyre. Për më tepër, në një numër të madh të rasteve, qytet-

Pavarësisht nga rezultatet e hulumtimit, nuk mund të argumentohet se vetëdija për përgjegjësinë e qytetarëve do

arët kanë mundësinë të informohen për shkeljet e të drejtave jo-shumicë në Kosovë përmes instancave që

të thotë pjesëmarrje e tyre në iniciativa qytetare, sepse ka faktorë të tjerë që ndikojnë në mobilizimin e tyre. Pjesa

kanë aftësinë e ekspertëve për të identifikuar dhe analizuar raste të tilla, dhe më pas t’i paraqesin ato para

më e madhe e tyre nuk janë në duart e qytetarëve, p.sh. ekzistenca e mekanizmave adekuat ligjorë, gatishmëria

qytetarëve në kontekst me të cilin mund të identifikohen. Këto instanca mund, por duke marrë parasysh

(hapja) e institucioneve, liria e papenguar e shprehjes, nxitja e kulturës së demokracisë pjesëmarrëse, etj. Sido-

rolin dhe përgjegjësinë e tyre shoqërore, duhet të jenë përfaqësues politikë të qytetarëve (partitë), mediave

qoftë, me siguri relative mund të thuhet se supozimi themelor është përmbushur. Rezultatet tregojnë se qytetarët

(përmes, p.sh. iniciativave të gazetarisë hulumtuese) dhe OJQ-ve në rolin e tyre të vrojtuesve të interesit pub-

kanë ide adekuate dhe racionale se çfarë është shoqëria demokratike dhe cili është roli i tyre në të. Nëse ky kusht

lik (të ashtuquajtur roli “watchdog”). Hulumtimi “Të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë”, i kryer

plotësohet, tani përgjegjësia bie mbi akterët e tjerë socialë (autoritetet, OJQ-të, media) për të krijuar kushte dhe

nga OJQ AKTIV dhe Qendra për të Drejtat e Komuniteteve të Pakicave (CRMC) si pjesë e nismës OPEN,

për të mobilizuar qytetarët që të marrin pjesë me të vërtetë në proceset shoqërore që janë të rëndësishme për të

vëren një mospërputhje në të kuptuarit e të drejtave të garantuara për komunitetet jo-shumicë në Kosovë

drejtat dhe interesat e tyre. Pra, është e nevojshme ta bëjmë shoqërinë me të vërtetë të hapur.

nga qytetarët dhe ekspertët që morën pjesë në fokus grupe.10

9 Empirijska Analiza: Demokratija i nejednakost prihoda; Gradstein, Milanović, Jing, Svetska Banka, Mart 2001

10 OJQ AKTIV, CRMC; Të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë, OPEN 2020, faqe 17
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Në të njëjtin hulumtim, autorët tregojnë dallimet që vunë re midis të anketuarve me vendbanim në zonat
serbe në veri dhe atyre në jug të lumit Ibër. Të anketuarit me vendbanim në mjediset serbe në jug të lumit

Grafiku 13. A pajtohen me deklaratën se Serbët gëzojnë një gamë të gjerë të të drejtave politike dhe
shoqërore që u garantohen komuniteteve jo-shumicë?

Ibër tregojnë një nivel më të lartë të njohjes së të drejtave të garantuara për komunitetet jo-shumicë në
Nije odgovorio/la

Kosovë (Grafiku 12 më poshtë), gjë që, sipas autorëve, është efekti i një shkalle më të lartë të integrimit të
asaj pjese të komunitetit serb në sistemin kushtetues dhe ligjor të Kosovës11. Nga ana tjetër, autorët vërejnë

Potpuno se slažem

se pjesëmarrësit në fokus grupe në veri të Kosovës tregojnë një farë apatie dhe mungesë interesi, si për të
drejtat e garantuara për komunitetin serb në sistemin e Kosovës ashtu edhe për cilësinë e legjislacionit që
i mbron ato në mënyrë institucionale.12 Arsyeja për këtë, sipas autorëve të studimit, qëndron në shtrirjen e
kufizuar të sistemit juridik të Kosovës në veri të Kosovës. 13

Slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem

6.30%
1.20%
7.90%
11%
47.40%

Ne slažem se
Uopšte se ne slažem

25.90%

Grafiku 12. Jam në dijeni për të drejtat e mia të garantuara me Kushtetutën e Kosovës.
Pasqyrë krahasuese (veri/jug).
Veriu i Kosovës

Komunat me shumicë serbe në jug të lumit Ibër

Kjo dëshmon se besimi se të drejtat e komunitetit serb në Kosovë janë neglizhuar është bërë pothuajse një
pjesën e hulumtimit që merret me analizën e këtyre të drejtave, do të shohim se ky besim jo vetëm që dominon në mesin e komunitetit të prekur nga ky problem, por që një numër i madh i ekspertëve të pavarur nga

2.40%

Në fund, nëse këto rezultate duhet të sillen në një përfundim të vetëm, mund të thuhet se qytetarët që ishin
2.70%

4.40%

8.70%

23.30%

Konkluzionet

12.90%

12.50%

23.80%

komuniteti shqiptar në Kosovë pajtohen me atë vlerësim .

27.60%

24.50%

20.60%

36.50%

aksiomë në mesin e qytetarëve, pra një qëndrim që është konfirmuar aq herë sa nuk diskutohet më. Në

pjesë e këtij studimi kuptojnë shumë mirë për cilat vlera demokratike përpiqen, por nuk janë plotësisht të
vetëdijshëm për fushëveprimin e të drejtave të komunitetet jo-shumicë, pra për mekanizmat që mbrojnë
pikërisht karakterin e tillë demokratik të shoqërisë kosovare. Kjo sigurisht që këtij hulumtimi do t’i jep zë,

Nuk
pajtohem
aspak

Nuk
pajtohem

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

Pajtohem

Plotësisht
pajtohem

Pa përgjigje

sepse autorët do të kenë për detyrë dhe përgjegjësi të plotësojnë dhe vërtetojnë qëndrimet e shprehura
të qytetarëve duke hulumtuar burime tjera përkatëse (kërkime, burime, akte ligjore). Sidoqoftë, kjo domosdoshmërish nuk paraqet problem, sepse tema e të drejtave të garantuara të komuniteteve jo-shumicë në
Kosovë dhe zbatimi i tyre është një fushë e hulumtuar plotësisht në të cilën ka shumë shpjegime teorike dhe

Sidoqoftë, të anketuarit nga zonat serbe si në jug dhe në veri të lumit Ibër pajtohen për një gjë. Në pyetjes

prova empirike.

nëse serbët në Kosovë gëzojnë (“ndiejnë përfitime nga...” koment i autorit) të drejtat e tyre politike dhe shoqërore, të anketuarit nga të dy zonat në përqindje të lartë (73.3%) u përgjigjen negativisht.

Në fund të fundit, megjithëse kjo është pjesa hyrëse e hulumtimit, mund të thuhet me besim se ne tashmë
kemi treguesin e parë të cilësisë së hapjes së shoqërisë, dhe domethënë, të drejtat e komuniteteve jo-shumicë nuk përfaqësohen sa duhet për ata qytetarë, interesat e të cilëve i mbrojnë. Përgjegjësia për këtë
situatë është kryesisht e bartësve të funksioneve publike, përfaqësuesve të komunitetit serb në institucione,
mirëpo kjo mangësi mund të jetë gjithashtu tregues i besueshëm për shoqërinë civile dhe mediat, kur bëhet
fjalë për nevojat reale të pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë.

11 Ibid, f. 8
12 Ibid, f. 17
13 Ibid, f. 18
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e Pakicave Kombëtare (FCNM)15, e miratuar në vitin

Sidoqoftë, në përgatitje për shpalljen e pavarësisë,

1994 (nënshkruese e së cilës është Kosova, përmes

autoritetet në Prishtinë kanë përfshirë në kushtetutë

misionit të UNMIK-ut ). Në një cilësi tjetër, ishte pjesë

“frymën dhe thelbin e propozimit të Ahtisaarit”, duke

integrale e procesit politik shumë më kompleks, më

i dhënë atij epërsi mbi të gjitha ligjet e tjera apo edhe

saktësisht përgatitjeve të autoriteteve të Kosovës

avantazh ndaj Kushtetutës në interpretimin e pëlqim-

për pavarësi në vitin 2008. Ky proces u shoqërua

it të të gjitha akteve ligjore.19 Në këtë mënyrë, liderët

me tensione të forta etnike në Kosovë dhe Serbi, por

e Kosovës dëshironin të demonstronin karakterin

edhe me mosmarrëveshje të thella midis fuqive të

demokratik të sistemit të ri kushtetues dhe ligjor dhe

mëdha në skenën diplomatike ndërkombëtare dhe

kështu të fitonin legjitimitetin dhe mbështetjen e

brenda institucioneve ndërkombëtare. Rreziqet e

bashkësisë ndërkombëtare për njohjen e pavarësisë.

akumuluara kanë mobilizuar një pjesë të bashkësisë

Kështu, të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në

ndërkombëtare, diplomacinë aktive perëndimore,

karakterin e tyre politik ishin, siç rezulton, «kompromis

në përpjekje për të krijuar kushte në të cilat akti i

ad hoc» i cili avancoi njohjen ndërkombëtare të

shpalljes së pavarësisë nuk do të bëhet gjenerator

shtetësisë së Kosovës.20

16

1.1 Të drejtat e komuniteteve
jo-shumicë në Kosovë
1.1.1 Konteksti: Të drejtat e
komuniteteve jo-shumicë në
shoqëri demokratike dhe të hapur

i tensioneve që mund të dalin jashtë kontrollit. Një
Konteksti në të cilin është e nevojshme për të arritur

pjesë e këtij procesi, në një farë mënyre, të menax-

Më vonë u tregua se dimensioni politik i procesit të

këtë nuk është gjithmonë i thjeshtë, i qëndrueshëm dhe

himit të rrezikut ishte përcaktimi i “ofertës” për komu-

përcaktimit të të drejtave të komunitetit serb do të

i parashikueshëm. Në botën bashkëkohore, gjatë tre

nitetin serb si kompensim për pranimin e pavarësisë

kishte një ndikim të rëndësishëm në modelet dhe

dekadave të fundit, ka pasur rritje të konsiderueshme

së shpallur. Oferta përfshinte të drejta të gjera për

intensitetin e angazhimit të qeverisë qendrore në

Nuk është e nevojshme të theksohet se demokracia

të numrit të të ashtuquajturve “demokraci të reja ose

serbët dhe komunitetet e tjera jo-shumicë.

zbatimin e tyre, sepse ajo që dukej në atë kohë të

nuk mund të ekzistojë pa respekt (zbatim) thelbësor

në zhvillim”.14 Këto janë shoqëri që aspirojnë ose klas-

të parimeve themelore të barazisë, drejtësisë dhe

ifikohen zyrtarisht si demokraci dhe standardet që në

Shtrirja dhe natyra e të drejtave të komuniteteve

ndërkombëtar të pavarësisë, më vonë u bë barrë,

gjithëpërfshirjes. Kjo është arsyeja pse mbrojtja e të

thelb i përcaktojnë ato si shoqëri demokratike duhet

jo-shumicë, të parashikuara në kornizën aktuale lig-

kështu që zbatimi konsistent i këtyre të drejtave

drejtave të komuniteteve jo-shumicë është një nga

të arrihen duke u përballur me interesa jashtëzakon-

jore të Kosovës, frymëzohen nga zgjidhjet e përcak-

është penguar jo vetëm nga mungesa e kapacitetit

treguesit themelorë të karakterit të vërtetë demokratik

isht komplekse, me shumë shtresa dhe shpesh inte-

tuara në Propozimin gjithëpërfshirës për zgjidhjen e

të institucioneve të Kosovës ose mungesa e buri-

të shoqërisë, por edhe një nga parakushtet themelore

resa konfliktuale reciproke, shoqërore, ekonomike dhe

statusit të Kosovës, të përgatitur në fillim të vitit 2007

meve (p.sh. nevoja për investime të konsiderueshme

për stabilitetin dhe sigurinë e saj. Pluralistët dhe sho-

politike. Për më tepër, sfida të tilla shpesh janë më të

nga i Dërguari Special i Sekretarit të Përgjithshëm të

në burimet njerëzore për të arritur dygjuhësinë in-

qëritë që ushqejnë vërtet vlerat demokratike jo vetëm

rënduara nga konfliktet etnike të pazgjidhura ose lloje

KB-së Marti Ahtisaari. Propozimi, i njohur gjithash-

stitucionale), por edhe mosgatishmëria e përfaqë-

që duhet të respektojnë identitetin kulturor, etnik,

të tjera të ndarjeve të forta shoqërore. Kosova është

tu si Plani i Ahtisaarit, parashikoi të ashtuquajturën

suesve politikë të shqiptarëve të Kosovës për të pran-

gjuhësor dhe fetar të grupeve dhe individëve jo-shu-

një paradigmë e shoqërive të tilla.

“pavarësia e mbikëqyrur”17 dhe nga ana tjetër i dha

uar në thelb faktin se është krijuar sistem kushtetues

micë, por gjithashtu janë të detyruar të krijojnë kushte

komunitetit serb në Kosovë një gamë të gjerë të të dre-

dhe ligjor që validon interesat e komunitetit serb

në të cilat ato mund të shprehen, ruhen dhe zhvillo-

jtave dhe mekanizmave të garantuar të mbrojtjes, të

dhe parandalon ndryshimin e tij pa pëlqimin e ser-

hen. Një gjë e tillë është e mundur vetëm nëse ko-

cilat, sipas shumë analistëve, tejkaluan standardet e të

bëve të e Kosovës, d.m.th. përfaqësuesve të tyre. Një
karakteristikë e tillë e kornizës ligjore që rregullon

Propozimi i Martti Ahtisaarit nuk u miratua kurrë nga

të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë ka

Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara për shkak të

dalë në pah në përpjekjet për të zbatuar iniciati-

shfrytëzojnë mundësi të tilla dhe të marrin pjesë aktive

1.1.2 Konteksti: Të drejtat e
komuniteteve jo-shumicë në
Kosovë

drejtave të pakicave në vendet e Bashkimit Evropian.18

kundërshtimit të përfaqësuesve të Republikës së Ser-

va që shqiptarët e Kosovës i konsiderojnë si interes

në ato procese që janë të rëndësishme për të drejtat

Procesi i përcaktimit të të drejtave të serbëve dhe ko-

bisë dhe aleatëve të saj në skenën ndërkombëtare.

kombëtar të tyre. Një shembull i mirë i kësaj është

dhe interesat e tyre. Një karakter i tillë demokratik i

muniteteve të tjera jo-shumicë në Kosovë kishte një

shoqërisë nënkupton përfaqësimin institucional të

karakter (natyrë) të dyfishtë. Në një kapacitet, për-

muniteteve jo-shumicë u sigurohet ambient afirmativ
për pjesëmarrje të papenguar në jetën socio-politike,
dhe qytetarët e atyre komuniteteve, nga ana tjetër, të

komuniteteve jo-shumicë, mekanizmat e pavarur

faqësonte një proces ligjor dhe si i tillë bazohej në

për monitorimin e zbatimit të të drejtave të tyre, me-

standarde dhe praktika të përcaktuara paraprakisht

kanizmat efektivë të konsultimit, nxitjen e një kulture të

nga konventat dhe kornizat ndërkombëtare, kryesisht

dialogut të hapur dhe shumë praktika të tjera pohu-

Konventa Kuadër e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen

ese që mbrojnë pozicionin e barabartë të pakicave
etnike.

14 Forumi Demokratik Ndërkombëtar IDEA, Madrid 2011, Konkluzione të Mark Salter, faqe 8; linku

ishte “koncesion i tolerueshëm” për hir të verifikimit

iniciativa për transformimin e Forcës së Sigurisë së
Kosovës në ushtri, e cila kërkonte ndryshime në leg15 Këshilli i Evropës; https://www.coe.int/en/web/minorities/ata-glance
16 Agreemnt signed between the Council of Europe and UNMIK on 23 August 2004 https://www.coe.int/en/web/minorities/
unmik/kosovo
17 Përmbledhje e Propozimit Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e
Statusit të Kosovës, US Department of State, Shkurt 2008, Linku
18 Në origjinal: Minority Rights: An Opportunity for Adjustment of
Ethnic Relations in Kosovo, Adem Beha, Journal on Ethnopolitics
and Minority Issues in Europe, for the publisher ECMI Kosovo2014

jislacionin e mbrojtur nga instituti ligjor i shumicës
së dyfishtë, më saktësisht votat e anëtarëve të komunitetit serb.21 Meqenëse iniciativa nuk mori mbështet19 Kushtetuta, neni 143, Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen
e Statusit të Kosovës, paragrafët 1,2,3
20 Ibid
21 Instituti i shumicës së dyfishtë shpjegohet në seksion Përm-
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jen e komunitetit serb, d.m.th. përfaqësuesve të tij

garantojnë pjesëtarëve të komuniteteve jo-shumicë

tave në institucionet e nivelit qendror, të cilat duhet të

Në prill të vitit 2012, me dekretin e Qeverisë së Kosovës

politikë, autoritetet qendrore kanë përdorur interpre-

lirinë e shprehjes, zhvillimit dhe ruajtjes së elementeve

rezervohen për personat që i përkasin komuniteteve

u themelua Zyra e Komisionerit për Gjuhët, detyra

time krijuese të legjislacionit aktual duke margjinal-

thelbësore të identitetit të tyre, kulturës, fesë, gjuhës,

jo-shumicë.

kryesore e të cilit ishte të monitoronte zbatimin e Lig-

izuar kështu plotësisht frymën e vërtetë të kornizës

traditës, arsimimit në gjuhën e tyre, përdorimit të lirë të

jit për Përdorimin e Gjuhëve dhe të ndërmerrte vep-

ligjore, më saktësisht mekanizmat ligjorë për mbrojt-

gjuhës, shkrimit, shfaqjes së simboleve, etj.27

rime që synojnë ruajtjen, promovimin dhe mbrojtjen

22

jen e të drejtave të komuniteteve jo-shumicë. Një ve-

1.1.4 Përmbledhje: mekanizmat
për mbrojtjen e të drejtave
kushtetuese

e gjuhëve zyrtare dhe statusin e tyre të barabartë.36

prim i tillë jo vetëm se demonstroi qëndrimin arbitrar

Gjithashtu, Kushtetuta garanton përfaqësim të

të autoriteteve të Kosovës ndaj sistemit të tyre ligjor

barabartë të serbëve dhe komuniteteve tjera jo-shu-

dhe pjesëmarrjen në thelb të pakuptimtë të serbëve

micë në jetën publike dhe politike, si dhe pjesëmarrjen

në institucionet e Kosovës, por retorika që shoqëroi

në qeveri si në nivel lokal ashtu edhe në atë qendror,

këtë dhe raste të ngjashme vetëm antagonizoi më tej

duke detyruar institucionet të sigurojnë zbatimin e dis-

Të drejtat dhe liritë kushtetuese të shtjelluara në

qytetarëve për shkeljen e barazisë së gjuhëve zyrtare

komunitetin, duke forcuar ata zëra në shoqëri dhe në

pozitave që rregullojnë këto të drejta. Në bazë të këtij

pjesën e mëparshme të tekstit mbrohen nga një sërë

ose të disa prej dispozitave të Ligjit për Përdorimin e

skenë politike, të cilët besojnë se serbëve të Kosovës

parimi, Kapitulli IV i Kushtetutës parashikon që njëzet

mekanizmash, dispozitash kushtetuese, por edhe

Gjuhëve. Të gjitha këto kompetenca të parashikuara

u janë dhënë shumë të drejta dhe se kjo përbën

(20) vende në Kuvendin e Kosovës u përkasin (janë

ligje që operacionalizojnë detyrimet e zyrtarëve qe-

nga ligji fillimisht iu caktuan Komisionit për Gjuhët, i

kërcënim për funksionalitetin e sistemit. 23

të rezervuara) për përfaqësimin e komuniteteve që

veritarë, qytetarëve dhe institucioneve. Ligjet më të

cili u krijua në vitin 2007, dhe u shpërbë në 2011 për

nuk janë shumicë në Kosovës, nga të cilat dhjetë (10)

rëndësishme që konsiderohen si interes jetësor i ko-

shkak të punës joefikase, ku dhe më pas u formua

vende të rezervuara i përkasin komunitetit serb, katër

munitetit serb në Kosovë janë:

institucioni i Komisionerit për Gjuhët. Kjo krijoi një lloj

(4) janë të rezervuara për komunitetet romë/ashkali/

-

Ligji për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave

precedenti ligjor në të cilin kompetencat e monitorimit

të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre, i miratuar

dhe mbrojtjes së të drejtave të përcaktuara me

më 13 mars 2008.

kushtetutë u transferuan në organin e formuar me

Ligji për trashëgiminë kulturore, i miratuar më 9

dekret të thjeshtë të Qeverisë (aktuale/të atëhershme)

tetor 2006.

të Kosovës. Do të shohim më vonë në raport se kjo

Ligji për përdorimin e gjuhëve, i miratuar më 27

ka dëmtuar ndjeshëm pavarësinë e institucionit të

korrik 2006.

Komisionerit, dhe kështu kapacitetin e tij real për të

Ligji për arsimin parauniversitar, i miratuar më

mbrojtur në mënyrë efektive të drejtat gjuhësore të

31 gusht 2011.

komuniteteve jo-shumicë në Kosovë.

1.1.3 Përmbledhje: Të drejtat e
komuniteteve jo-shumicë në
Kosovë
Në qarqet profesionale, ekziston një lloj konsensusi

egjiptian, tre (3) për komunitetin boshnjak, dy (2) për
komunitetin turk dhe një (1) për komunitetin goran.

28

Kushtetuta gjithashtu garanton përfaqësimin e komu-

-

niteteve jo-shumicë në vendin e rezervuar për nënk-

ryetar për komunitete29.

se, sipas ligjit, sistemi juridik i Kosovës është afirmativ
-

Kompetencat shtesë që i janë besuar institucionit të
Komisionerit për Gjuhët, të rregulluara nga neni 32
(3),37 janë prerogativat e kryerjes së hetimeve, në bazë
të iniciativës së pavarur, ose në bazë të ankesave të

për statusin e komuniteteve jo-shumicë dhe lejon një

Përveç kësaj, kushtetuta afirmon “përfaqësimin” e ko-

gamë të gjerë të të drejtave dhe lirive të tyre. Akti më

muniteteve jo-shumicë në punësimin në institucionet

i lartë rregullator, Kushtetuta, përcakton shoqërinë e

publike, si dhe të drejtën e tyre për të pasur qasje dhe

Kosovës në dispozitat e saj si shumetnike dhe garan-

përfaqësim të veçantë në media, me qëllim të zhvillim-

ton barazinë para ligjit për të gjithë qytetarët. Kjo iu

it të programeve në gjuhën e tyre, krijimit të mediave

Një nga ligjet më të rëndësishme në këtë grup është

të drejtat kushtetuese të komuniteteve jo-shumicë,

garanton të gjithë qytetarëve, pavarësisht nga për-

të tyre, ofrimit të informacionit në gjuhën e tyre, si dhe

Ligji për përdorimin e gjuhëve. Ky ligj, si një akt ligjor

korniza ligjore e Kosovës ofron mekanizma që lejo-

katësia e tyre etnike, fetare, kulturore dhe gjuhësore,

të drejtën për të krijuar një kanal televiziv të pavarur

që rregullon fushë me rëndësi të veçantë për komu-

jnë komunitetin serb në Kosovë të mbrojë ndryshimin

të drejtat dhe liritë që janë një parakusht për karak-

dhe të licencuar i cili mbulon tërë territorin e Kosovës.31

nitetin serb, është derivat i dispozitës kushtetuese të

e tyre nga diktatet e shumicës parlamentare. Kjo

terin demokratik të shoqërisë, përfshirë lirinë e shpre-

Parimi i përfaqësimit të drejtë të komuniteteve jo-shu-

nenit 5, kapitulli I, i cili barazon përdorimin e gjuhës

është arritur duke prezantuar parimin e “shumicës

hjes, lirinë e tubimit, lirinë e fesë dhe të drejtat e tjera

micë në shërbimet publike objektivizohet normalisht

serbe dhe shqipe në veprimtarinë institucionale,

së dyfishtë” që institucionalizon të drejtën e vetos

themelore. Përveç lirive të përgjithshme dhe barazisë,

32

nga një dekret i Ministrisë së Administratës Publike

qasjen në dokumente, informacion dhe shërbime,

në dy nivele legjislative. Në të parën, mekanizmi

në praktikimin (gëzimin) e tyre, të garantuar në dispozi-

dhe Ligji për Shërbimin Civil, 33 (i cili hyri në fuqi në kor-

etj. Kjo dispozitë u jep të dy gjuhëve statusin e një

lejon përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë

tat e përgjithshme në Kapitullin II, Kushtetuta gjithashtu

rik 2010) që përcakton një minimum prej 10% të pozi-

24

25

30

përcakton të drejtat specifike të komuniteteve jo-shumicë dhe përfaqësuesve të tyre.26 Këto dispozita u

bledhje: Mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese.
22 Në origjinal “Kosovo votes to create national army over
Serb objections”, https://jp.reuters.com/article/instant-article/
idUSKCN1MS26O
23 Në origjinal ”ASM Breaking the impasse” ECMI, June 2016, f. 9
24 Kushtetuta, Dispozita Themelore, Neni 3 Barazia para ligjit,
Constitution, Article 3 (Equality Before the Law)
25 Kushtetuta, Kapitulli II, Të Drejtat dhe Liritë Themelore
26 Ibid, Kapitulli III, Neni 57, Parimet e Përgjithshme, Neni 59

27 Ibid, neni 59 (1-9), Të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve
të tyre
28 Ibid, Kapitulli IV, Neni 64 (Struktura e Kuvendit).
29 Kapitulli III, Neni 62 Përfaqësimi në Organet e Pushtetit Lokal, (1),
30 “Komunitetet dhe pjesëtarët e tyre do të kenë të drejtë për
përfaqësim të barabartë në punësim në organet publike dhe
ndërmarrjet publike në të gjitha nivelet…” (Neni 61) Kapitulli III, (Të
drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre)
31 Ibid, Neni 59 (10, 11) Të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve
të tyre.
32 Rregullorja Nr. 04/2010 për Procedurat e përfaqësimit të drejtë dhe proporcional të komuniteteve jo-shumicë në shërbimin civil.
33 Ligji për Shërbimin Civil, Nr. 03/L-149

-

Ligji për arsimin në komunat e Kosovës, i miratuar më 15 qershor 2008.

Përveç zgjidhjeve të mësipërme ligjore që mbrojnë

gjuhe zyrtare. Ligji për mbrojtjen dhe promovimin

t’i rezistojnë miratimit, ndryshimit ose shfuqizimit të

e të drejtave të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre

ligjeve që shkelin interesat e tij jetikë,38 duke kërkuar

në Kosovë ofron kontekst më të gjerë për të drejtat

që shumica e deputetëve të pranishëm (shumica

gjuhësore, duke i garantuar komuniteteve jo-shumicë

e thjeshtë) të votojnë në procedurat parlamentare,

në Kosovë të drejtën për të shprehur dhe ruajtur lirisht

por edhe nga shumica e deputetëve të pranishëm

identitetin e tyre kulturor dhe etnik, duke zhvilluar el-

nga komunitetet pakicë (shumica e dyfishtë). Ky

ementet themelore të identitetit të tyre, fesë, gjuhës,

mekanizëm përfshin një sërë ligjesh në lidhje me

34

traditës dhe trashëgiminë kulturore.

35

34 Ibid, Neni 5, Kapitulli I, Dispozitat Themelore
35 Ligji Nr. 03/L-047 për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe anëtarëve të tyre, Neni 2 (Identiteti)

36 Ligji për përdorimin e gjuhëve, Nr. 02/L037, Neni 32
37 Ibid
38 Kushtetuta, Neni 81,

37
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arsimin në të gjitha nivelet, përdorimin e simboleve,
përdorimin e gjuhës, të drejtat e komunitetit, por
edhe ligjet për zgjedhje, si dhe aktet që përcaktojnë
kompetencat komunale dhe kufijtë komunalë.39

1.1.5 (Mos) Zbatimi i dispozitave
kushtetuese dhe ligjore
për të drejtat e komuniteteve
jo-shumicë

shkrimin e Misionit të UNMIK-ut në Kosovë në 2004),

një gamë e gjerë e të drejtave të komuniteteve

vlerëson hapat pozitivë të ndërmarrë nga qeveria e

jo-shumicë me më shumë fokus. Kështu, për shem-

Kosovës për të përmirësuar qasjen në të drejtat dhe

bull, çështja e të drejtave gjuhësore trajtohet nga

shërbimet për komunitetet jo-shumicë, por gjithash-

një numër i madh i organizatave, nga të cilat mund

tu tregon se “niveli i zbatimit të legjislacionit përkatës

të veçojmë Qendrën Evropiane për Çështje të Pa-

Në nivel më të lartë, parimi i shumicës së dyfishtë zba-

Duke analizuar shtrirjen dhe thellësinë e të drejtave

mbetet larg shkallës së kënaqshme”. I njëjti raport,

kicave (ECMI) nga Prishtina, e cila tregon për prob-

tohet kur ndryshohet Kushtetuta, ku sipas nenit 114,

të garantuara për komunitetet jo-shumicë, në mënyrë

bazuar në rishikimin e politikave praktike që opera-

lemin e përkthimeve adekuate të akteve ligjore,

është e nevojshme të sigurohet vota e dy të tretave

të arsyeshme krijohet përshtypja se ky është projekt

cionalizojnë zbatimin e kornizës ligjore për mbrojtjen

gjyqësore dhe administrative,47 dhe OJQ AKTIV, e

(2/3) të numrit të përgjithshëm të deputetëve në par-

jashtëzakonisht ambicioz42 dhe se për zbatimin e plotë

e komuniteteve jo-shumicë, vlerëson hapur se midis

cila në shumë raporte të saj, përfshirë OPEN 2020

lament (120), duke përfshirë dy/të tretat e deputetëve

dhe të qëndrueshëm të së cilit është e nevojshme të

autorëve të tyre, “nuk ka gjithmonë një kuptim të qa-

“Të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë”,

të komuniteteve jo-shumicë (20 vende të rezervuara).

sigurohet mbështetje e fortë institucionale, por edhe

rtë të rëndësisë së përfshirjes së komuniteteve pakicë

tregon manifestime shumëdimensionale të zbatimit

Kjo praktikisht u mundëson deputetëve nga komu-

vullnet politik i qartë i shoqëruar nga një konsensus

në shoqëritë demokratike” Raporti i Departamentit të

jo konsistent të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve48.

niteti serb të parandalojnë iniciativat për të ndryshuar,

më i gjerë shoqëror. Sidoqoftë, raste të panumërta

Shtetit 2019 për të Drejtat e Njeriut, paralajmëron, ndër

jo vetëm dispozitat me interes jetësor për serbët dhe

paralajmërojnë se nuk është kështu në Kosovë, dhe

të tjera, për qasje të vështirë në drejtësi për pjesëtarët e

Marrë parasysh gjithë këtë, nuk mund të thuhet se

komunitetet e tjera jo-shumicë në Kosovë, por edhe

se ekziston një hendek i madh midis të drejtave të ga-

komunitetit serb në Kosovë, për shkak të disa faktorëve,

është befasi që qëndrimi i qytetarëve, pjesëtarëve

çdo pjesë të saj.

rantuara nga legjislacioni në fuqi dhe zbatimi i tyre

duke përfshirë moszbatimin e aktgjykimeve gjyqësore,

të komunitetit serb në Kosovë, i cili u përcaktua

në realitet, gjë që rezulton në forma të ndryshme të

stafin e pamjaftueshëm joshqiptar të gjykatës, përk-

brenda studimit OPEN 2020, përkon plotësisht me

Pra, edhe kjo përmbledhje e shkurtër tregon se Korniza

diskriminimit. Kjo dëshmohet nga institucionet për-

thime joadekuate etj.

vlerësimet e organizatave eksperte që monitorojnë

ligjore e Kosovës, të paktën për nga formulimi i ligjit,

katëse ndërkombëtare dhe iniciativat që monitorojnë

ofron një gamë të gjerë të të drejtave për komunitetet

statusin e të drejtave të njeriut dhe të pakicave në

OJQ-të që veprojnë në Kosovë japin një vlerësim të

pajtoheni me qëndrimin se të drejtat e garantuara

jo-shumicë dhe mekanizmat me të cilët ato mbrohen,

Kosovë, si dhe organizatat lokale të shoqërisë civile,

ngjashëm, në mos saktësisht të njëjtë. Në raportet e

të komunitetit serb nuk respektohen në praktikë”,

në masë komplementare ose madje që tejkalon nor-

ekspertë të pavarur, etj.

tyre, OJQ-të konfirmojnë vlerësimet e përgjithshme

madje 80% e të anketuarve u përgjigjën pozitivisht,

të trendeve (kornizë adekuate - zbatim i pamjaftue-

dhe vetëm 8.2% e tyre shprehën mospajtim me këtë

shëm), por gjithashtu trajtojnë tema specifike nga

qëndrim. (Grafiku 14 – më poshtë).

mat ndërkombëtare.40 Kështu, për shembull, parimi
i shumicës së dyfishtë përfaqëson një mekanizëm

Kështu, për shembull, një nga mekanizmat më të

progresiv të demokracive pjesëmarrëse, ose siç

rëndësishëm për monitorimin e përmbushjes së stan-

quhen edhe më saktësisht në teori demokraci bash-

dardeve demokratike në Kosovë, Raporti i progresit,

këkohore, të shoqërive në të cilat ekziston një ndarje

i cili përgatitet në baza vjetore nga Bashkimi Evro-

e pushtetit midis komuniteteve dhe procesi legjislativ

pian, për disa vite ka paralajmëruar për mangësitë

kërkon vendimmarrje me konsensus. Tingëllon me

në zbatimin efektiv të akteve ligjore që rregullojnë të

të vërtetë progresive. Sidoqoftë, kujtoni shembullin

drejtat e komuniteteve jo-shumicë. Raporti i Progresit i

e iniciativës për transformimin e Forcës së Sigurisë

BE-së për Kosovën nga viti 2020 konfirmon atë që tre-

së Kosovës nga pjesa e mëparshme e raportit, në të

gon ky studim - Kosova ka një kornizë ligjore afirmative

cilën pozicioni i komunitetit serb u injorua përkundër

për mbrojtjen e të drejtave të pakicave dhe strategjitë

frymës së konsensusit dhe pengesat ligjore u tejkaluan

dhe planet përkatëse për zbatimin e tyre, por qeveria

nga interpretimi kreativ i ligji. Ky është shembull ilus-

e Kosovës nga implementimi joadekuat i kornizës lig-

trues i problemit më të gjerë, të zbatimit jo konsistent të

jore përkatëse nuk arrin të sigurojë respektimin e tyre,

kornizës ligjore, e cila, siç do ta shohim në këtë raport,

përfshirë qasjen në pronë, dokumente personale, të

është gjendje kronike e institucioneve të Kosovës, e cila

drejtat gjuhësore...43.

41

44

45

46

zbatimin e këtyre të drejtave. Kështu në pyetjen “a

Grafiku 14. A pajtoheni me vlerësimin se Serbët kanë disa të drejta në letër, por jo edhe në praktikë?

44.30%
36.10%

2.40%

6%

7.60%
3.60%

anulon dhe bën të pakuptimtë të gjithë progresivitetin
demokratik dhe gamën e të drejtave të dhëna komu-

Raporti i Këshillit të Evropës i vitit 2017 mbi Zbatimin

niteteve jo-shumicë. Si problem me pasoja të tilla, ai

e Konventës Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kom-

meriton një referencë të veçantë në këtë raport.

bëtare, (për zbatimin e së cilës Kosova u zotua me nën-

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

39 Të drejtat e pakicave në demokracinë e Kosovës, Behar
Selimi, 2019, The Age of Human Rights Journal, f. 5
40 OJQ AKTIV/CRMC, Të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në
Kosovë, OPEN 2020, faqe 6
41 Të drejtat e pakicave në demokracinë e Kosovës, Behar
Selimi, 2019, The Age of Human Rights Journal, f. 5

42 OJQ AKTIV/CRMC, Të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në
Kosovë, OPEN 2020, faqe 6
43 Raporti i Progresit i BE-së për Kosovën, Kapitulli i të Drejtave
Themelore, faqe 26 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/kosovo_report_2020.pdf

44 KE, Opinion i IV Këshillëdhënës për Kosovën, 2017, f.
4-5,https://www.refworld.org/docid/5a58b8be4.html
45 Ibid, Pasqyrë e përgjithshme e situatës aktuale, f.5
46 Raporti për të Drejtat e Njeriut, US State Department 2018,
f. 22-23

Nuk pajtohem
aspak

Nuk pajtohem

Pajtohem

Plotësisht
pajtohem

Pa përgjigje

47 Në origjinal “Towards Equal Lingustic Equality of Kosovo
Legisltation” –ECMI link
48 OJQ AKTIV, CRMC, Të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në
Kosovë, OPEN 2020, faqe 17-21
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Kështu, pozicioni është pothuajse unik, por gjithashtu duket se bazohet në përvojën personale, pasi një

Grafiku 16. Konsideroj se të drejtat e mia janë të mbrojtura mirë në Kosovë* arsimimi

numër pothuajse identik i të anketuarve (78.8%) nga komuniteti serb në Kosovë besojnë se të drejtat e tyre

2.10%

personale janë të kërcënuara (Grafiku 15 - më poshtë). Përsëri, më pak se 10% e të anketuarve (d.m.th. vetëm

2.10%

një në dhjetë të anketuar) konsiderojnë se të drejtat e tyre personale në sistemin ligjor të Kosovës janë të

6.90%

Shkollën e lartë ose
fakulteti i përfunduar

mbrojtura mirë .

13.10%
46.60%
29.10%

Grafiku 15. Konsideroj se të drejtat e mia janë të mbrojtura mirë në Kosovë

2.90%
2.20%
Shkolla e mesme e
përfunduar

43.40%

5.70%
11.30%
43.90%
34.10%

35.40%

4.50%
4.50%
Shkolla fillore e
përfunduar

4.50%
0.00%
36.40%
50.00%

10.00%

Nuk pajtohem
aspak

Nuk pajtohem

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

5.80%

Pajtohem

Pa përgjigje

2.50%

2.90%

Plotësisht
pajtohem

Pa përgjigje

As pajtohem,
as nuk pajtohem

Plotësisht pajtohem

Pajtohem

Nuk pajtohem

Nuk pajtohem aspak

kjo do të thotë që një përqindje po aq e lartë e të anketuarve mendojnë se të drejtat e tyre personale janë të
kërcënuara, pavarësisht nëse ata jetojnë në ambiente që janë kryesisht të integruara në sistemin kushtetues
dhe ligjor të Kosovës, d.m.th. zonat në jug të lumit Ibër (79.4%) ose ato që jetojnë në një mjedis realisht të
ndryshëm shoqëror dhe politik i cili ekziston në veri të Kosovës, ku procesi i formimit të institucioneve nën
sistemin kushtetues dhe ligjor të Kosovës nuk është ende i plotë (81.7%).

Kur kemi analizuar nëse ka ndryshime në përqindjen e të anketuarve që mendojnë se të drejtat e tyre personale janë kërcënuar sipas nivelit të tyre të arsimit ose vendbanimit, (si parametra demografikë që mund të
ndikojnë në aftësinë, kontekstin ose përvojën mbi të cilën të anketuarit formojnë qëndrime), kemi konstatuar
se nuk ka dallime thelbësore, më saktësisht, se një numër po aq bindës i të anketuarve, pavarësisht nga
niveli i arsimit, besojnë se të drejtat e tyre personale janë të kërcënuara (arsimi i lartë 75.1%, i mesëm 78%,
fillor 86%) ,
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Grafiku 17. Serbët kanë disa të drejta në letër, por jo edhe në praktikë - analiza sipas vendbanimit

analizë

Pjesa cilësore e hulumtimit OPEN 2020 na mundësoi që të krijojmë pasqyrë më të mirë të ndjenjës, shkaqeve
dhe ndryshimeve në qëndrime që fshihen pas saktësisë së ngurtë të statistikave dhe numrave. Kështu, sipas
hulumtimit Të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë (OJQ AKTIV/CRMC), pjesëmarrësit e grupeve
të fokusit, zbatimin jo konsistent të të drejtave të komunitetit serb pa mëdyshje ia atribuojnë “terrorit ligjor
civil nga Kosova qendrore, pjesëmarrës i grupit të fokusit, i cili pretendon: “ne (Serbët - koment i autorit) si
komunitet jo-shumicë, jemi në fund të fundit”.51

3.90%

38.40%

sistematikisht të organizuar”50 të institucioneve qendrore në Kosovë. I njëjti raport citohet nga një aktivist

Për hir të objektivitetit, është e nevojshme të thuhet se qytetarët që morën pjesë në fokus grupet e këtij
hulumtimi disa herë kanë theksuar shembujt pozitivë të institucioneve të cilat, sipas tyre, bëjnë përpjekje të
dukshme për të respektuar të drejtat e komuniteteve jo shumicë. Sipas raportit të përgatitur nga OJQ AKTIV

6.50%

5.00%

dhe CRMC në kuadër të OPEN 2020, pjesëmarrësit e grupeve të fokusit si shembuj të tillë në mënyrë të
4.50%

8.70%

7.90%

3.30%

2.10%

1.80%

Nuk
pajtohem
aspak

47.50%

Komunat me shumicë serbe në jug të lumit Ibër

43.30%

Veriu i Kosovës

përsëritur kanë veçuar Zyrën e Avokatit të Popullit ose organet konsultative të komuniteteve në kuadër të
Zyrës së Presidentit.52 Edhe pse janë shembuj pozitivë, janë ende të pamjaftueshëm për të konkluduar se ka
përpjekje strukturore nga përfaqësuesit institucionalë në Kosovë për të zbatuar kornizën ligjore që mbron të
drejtat e serbëve dhe komuniteteve të tjera.

Nuk
pajtohem

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

Pajtohem

Plotësisht
pajtohem

Pa përgjigje

Me një shpërndarje kaq të ekuilibruar të rezultateve midis të anketuarve, si në aspektin e strukturës arsimore

1.1.6 Konkluzionet:

dhe vendbanimit, perspektivës personale ose kolektive, mund të thuhet se komuniteti serb në Kosovë krye-

Të drejtat e komunitetit serb në Kosovë nuk janë realizuar. Përfundimi kryesor i kësaj pjese të analizës është

sisht beson se të drejtat e tij të garantuara nuk janë realizuar. Për më tepër, rezultatet tregojnë se ekziston

imponuar pa mëdyshje dhe tashmë është deklaruar në mënyrë të qartë disa herë. Gama e të drejtave të

tendencë për të interpretuar zbatimin jo konsistent të kornizës ligjore që rregullon të drejtat e komuniteteve

komuniteteve jo-shumicë në Kosovë, e cila është e përfshirë në kornizën ligjore, është e gjerë dhe progresive,

jo-shumicë në Kosovë si pjesë integrale (instrument) të armiqësive etnike midis serbëve dhe shqiptarëve në

por zbatimi i saj është jokonsistent dhe jo i plotë. Është një pyetje shumë komplekse për t›u përgjigjur, sepse ka

Kosovë. Kështu, sipas hulumtimit OPEN 2020, pothuajse dy të tretat e të anketuarve (65.1%) konsiderojnë se

shumë faktorë që ndikuan në të, kështu që është më e thjeshtë të thuhet se në shoqërinë kosovare ka mung-

komunitetet e tjera jo-shumicë gëzojnë mbrojtje më të mirë të të drejtave të tyre sesa serbët, duke nënkup-

esë të vullneti (ose ndoshta edhe frike) për të zbatuar gamën e plotë të të drejtave. Ky është kushti i parë dhe

tuar mosgatishmërinë e shqiptarëve të Kosovës për të zbatuar vetëm pjesën e të drejtave të komuniteteve

thelbësor pas të cilit problemet e tjera, mungesa e kapacitetit, mungesa e fondeve dhe të ngjashme mund

jo shumicë që kanë të bëjë me komunitetin serb në Kosovë .

të zgjidhen më lehtë. Një gjë është e sigurt, mungesa e angazhimit të institucioneve të Kosovës në zbatimin

49

e të drejtave të komuniteteve jo-shumicë nuk është vetëm çështje e legjitimitetit demokratik të autoriteteve të
Kosovës ose tregues i dobësisë në sistemin e sundimit të ligjit, por gjithashtu problem që rëndon marrëdhëniGrafiku 18. Konsideroj se të drejtat e mia kolektive si serb janë më pak të mbrojtura sesa të drejtat e
popujve tjerë jo-shumicë që jetojnë në Kosov

et etnike në Kosovë. Hapi i parë në ndryshimin shoqëror që mund të çojë në zbatimin e plotë të kornizës
ligjore përkatëse është sigurimi i një vullneti të qartë politik që trajton sistemin ligjor si detyrim rezistent ndaj
fërkimit etnik. Kjo, për fillim, do të kontribuonte në shpolarizimin e (keq) përdorimit të konfliktit etnik si kapital

Pa përgjigje

politik në luftën për pushtet dhe rrjedhimisht do të ndihmonte dukshëm në krijimin e konsensusit më të gjerë

3.60%

shoqëror se ligji është një detyrim, jo një pengesë. Pavarësisht se për kë vlejnë ato të drejta. Për momentin nuk

19.50%

Plotësisht pajtohem

45.60%

Pajtohem
As pajtohem, as nuk pajtohem

11.80%
13.90%

Nuk pajtohem
Nuk pajtohem aspak

49 Ibid

është kështu, dhe ajo që është një pyetje në dukje ligjore, nëse ligji i miratuar do të zbatohet apo dispozita

5.70%

e kushtetutës do të respektohet, është reduktuar në pozicion politik, program që favorizon popullsinë ose
interesat e ngushtë partiak.
Të drejtat e komunitetit serb në Kosovë nuk trajtohen si përfundimtare. Duket se të drejtat e komunitetit
serb në Kosovë vazhdojnë të jenë objekt i negociatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, dhe gjatë procesit ka ende ide që mund të çojnë në dekonstruksion të plotë të kornizës aktuale ligjore që përcakton këto

50 OJQ AKTIV/CRMC, Të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë, OPEN 2020, faqe 12
51 IBID – faqe 12
52 Ibid, Të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë, OPEN 2020 f.19
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të drejta. E tillë, për shembull, ishte, sipas përshtypjes personale të autorit, vetëm ideja e ngrirë aktualisht e

të drejtë” në vetë procesin e punësimit, duke vendosur të ashtuquajturat “masa aktive të punësimit”.55 Këto

demarkacionit territorial të Serbisë dhe Kosovës, një ide e propaganduar nga Beogradi zyrtar, e cila i jep

masa parashikojnë qasje proaktive ndaj komunitetit në sigurimin e informacionit mbi mundësitë e punësimit,

të gjithë problemit domethënie të veçantë ku krijohet përshtypja se serbët nga Kosova ose të paktën një

masa të ashtuquajtura «veprime afirmative»56, praktikë, programe trajnimi, etj. si dhe masa për të ngritur

pjesë e tyre, janë të pafuqishëm. Prandaj, ekziston një dyshim i arsyeshëm se të drejtat e komunitetit serb në

ndërgjegjësimin rreth diskriminimit midis zyrtarëve publikë.

Kosovë janë ende duke u negociuar dhe “tregtuar”, dhe zbatimi i tyre gjithnjë e më shumë kushtëzohet nga
krijimi i kushteve politike (arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse), i cili është proces në të cilin nuk përjash-

Pra, një kornizë ligjore shumë progresive por megjithatë informacion i pamjaftueshëm se sa respektohen këto

tohet mundësia e ripërcaktimit të tyre. Prandaj, këto të drejta trajtohen si të pacaktuara, të kushtëzuara, gjë

mekanizma ligjorë57, është rezultat i tyre, më saktësisht, nëse komunitetet jo-shumicë zënë vërtet të paktën

që kontribuon në rezistencë edhe më të thellë të zbatimit të tyre.

10% të vendeve të punës në institucionet publike dhe cilat janë mekanizmat që monitorojnë zbatimin e këtij
ligji (dhe të drejtës kushtetues). Ekziston një nevojë e madhe për të përcaktuar në proces objektiv dhe të

Mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve jo-shumicë në Kosovë duhet të plotësohen.

paanshëm faktet mbi zbatimin e kornizës ligjore që rregullon këtë çështje, dhe përfaqësuesit e institucioneve,

Kuadri ligjor që mbron të drejtat e komuniteteve jo-shumicë, megjithëse, siç e kemi vlerësuar tashmë, pro-

shoqërisë civile dhe akterët e tjerë socialë nga komuniteti serb duhet të marrin pjesë.

gresiv dhe afirmativ, kërkon ndryshime dhe rregullime të caktuara në pjesën e rregullimit të kompetencave
dhe pavarësisë së institucioneve që kanë një mandat për të monitoruar zbatimin e tij. Kjo i referohet kryesisht
problemit të bazës ligjore për krijimin e Zyrës së Komisionerit për Gjuhët. Siç u përmend pjesërisht në një
seksion të mëparshëm të këtij raporti, institucioni i Komisionerit për Gjuhët u krijua me dekret të thjeshtë të

1.1

Qeverisë së Kosovës si pasardhës i Komisionit të Gjuhëve. Kështu, kompetencat e Komisionit për Gjuhët të
rregulluara me ligj dhe të garantuara me kushtetutë u transferuan në organin e formuar nga dekret i thjeshtë
qeveritar.53 Në kuptimin juridik, ekziston mospërputhje hierarkike dhe në të vërtetë parregullsi që rezulton
në nënshtrimin e komisionerit ndaj vullnetit politik të opsionit aktualisht në pushtet.54 Një status i tillë i komisionerit për gjuhët ndikon në pavarësinë e tij në punë deri në atë masë që i bën të pakuptimta programet
e tij në ruajtjen e të drejtave gjuhësore (kryerjen e hetimeve, ndëshkimin e personave juridikë, etj.), gjë e cila
vihet në dukje nga raporte të shumta nga organizata ndërkombëtare dhe lokale.
Përmirësimi i nivelit të zbatimit të ligjit kërkon mobilizimin e qytetarëve. Komuniteti serb në Kosovë, edhe
pse në një situatë ku pas kërkesave të panumërta, paralajmërimeve, ankesave ende nuk mund të gëzojë
të drejtat e tij themelore, nuk duhet të heq dorë. Përkundrazi, është e nevojshme të gjenden mënyra për të
marrë pjesë edhe më aktivisht në jetën shoqërore dhe institucionale, në mënyrë që jo vetëm të rritet presioni
mbi institucionet për të zbatuar të drejtat e garantuara, por edhe për të kontribuar në paqësimin e të gjithë
procesit, përmes komunikimit të interesave, dialogut dhe zgjidhjes konstruktive. Pra, duhet kërkuar drejtësi. Kjo
kërkon mobilizim në të gjithë spektrin shoqëror, duke filluar nga qytetarë individualë, shoqata civile, shoqëri
civile, etj., e deri te përfaqësuesit politikë të komunitetit serb. Ngase pikërisht shembulli i mëparshëm i parimit
të shumicës së dyfishtë tregoi se disa mekanizma për mbrojtjen e interesave të komunitetit serb, posaçërisht
procesi i ndryshimit të kornizës ligjore me interes jetësor për serbët, janë të kushtëzuar me “prani” në parlament, pra me veprim aktiv dhe institucional.
Përfaqësuesit politikë serbë duhet të shtojnë presionin institucional me qëllim të zbatimit më të mirë
të të drejtave të komuniteteve jo-shumicë. Një shembull tjetër që tregon qartë domosdoshmërinë për
angazhim më të gjerë shoqëror të komunitetit serb (politikanëve, mediave, shoqërisë civile, ekspertëve, etj.)
është modaliteti i funksionalizimit të parimit kushtetues të përfaqësimit të drejtë të komuniteteve jo-shumicë
që garanton pjesëmarrjen e tyre proporcionale në jetën shoqërore dhe institucionale. Më saktësisht, zbatimi
i këtij parimi në sigurimin e punësimit proporcional të komuniteteve jo-shumicë në institucionet qendrore.
Mekanizmi kryesor ligjor që rregullon këtë çështje është Ligji për shërbimin civil, i cili në Nenin 11, siç është përmendur në këtë raport, parasheh një minimum prej 10% të posteve në institucionet qendrore për komunitetet
jo-shumicë. Përveç kësaj, ekzistojnë një numër aktesh dytësore ligjore që mbrojnë parimin e “përfaqësimit

53 OJQ AKTIV, Dokument jozyrtar për Zyrën e Komisionerit për Gjuhëve, 2021
54 Kompetencat e Kryeministrit me dekret (koment i autorit)

55 Në anglisht ARMs – Active recruitment measures (koment i autorit).
56 Ligji përdor përkufizimin “diskriminimi pozitiv”, i cili gjithnjë e më shumë po zëvendësohet me termin “veprim afirmativ” (koment i
autorit).
57 Raporti i vetëm që merret posaçërisht me këtë temë është raporti i vitit 2013 i Zyrës për Çështje të Komuniteteve e cila vepron në
kuadër të Zyrës së Kryeministrit, në të cilin u identifikuan shkeljet e këtij ligji. Shih: https://www.zck-ks.net/repository/docs/Assessment_
on_Employment.pdf
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Grafiku 19. A
 keni qenë ndonjëherë në një situatë ku nuk keni pasur qasje në shërbimet e ofruara nga
një institucion publik?

47+46+7T
8.00%

Pa përgjigje

1.2 Qasja në shërbime
1.2.1 Qasja në shërbime - konteksti i komunitetit serb në Kosovë
Barazia në qasje në shërbime për të gjithë qytetarët, pavarësisht nga identiteti i tyre etnik, fetar, gjuhësor

46.30%
Jo

ose identitet tjetër, është një tipar tjetër i rëndësishëm i shoqërisë së hapur demokratike, në të cilën nuk ka
asnjë formë të diskriminimit. Në kontekstin e Kosovës, çështja e kushteve të barabarta në të cilat pjesëtarët
e komunitetit serb kanë qasje në shërbimet në Kosovë është një problem kompleks i kushtëzuar nga realizimi
i një numri të të drejtave dhe lirive të tjera, të tilla si liria e lëvizjes, siguria e komuniteteve jo-shumicë, qasja
në informacion, kapaciteti dygjuhësor i institucionit që ofron shërbimin etj. Pra, shumë faktorë që merren si
të mirëqenë në shoqëritë e tjera me një demokraci më të realizuar. Si rrjedhojë, një analizë gjithëpërfshirëse
e çështjes së qasjes në shërbime për komunitetet jo-shumicë në Kosovë do të kërkonte fokus të veçantë dhe

45.70%

Po

qasje metodologjike të ndryshme nga ajo e përdorur në këtë hulumtim. Hulumtimi OPEN 2020 u përqen-

Nëse këto rezultate analizohen sipas vendbanimit të të anketuarve, më saktësisht krahasohen rezultatet e

drua kryesisht në perceptimet e qytetarëve, qëndrimet e tyre dhe përvojat personale në lidhje me qasjen

të anketuarve të komuniteti serb në jug të lumit Ibër (ku institucionet brenda sistemit kushtetues të Kosovës u

në shërbime, dhe nga ai këndvështrim u përpoq të identifikonte disa modele dhe manifestime të problemit.

krijuan më herët dhe kanë vazhdimësi më të gjatë) me të anketuarit që jetojnë në veri të Kosovës (ku krijimi i
institucioneve kosovare ende vazhdon), çuditërisht, ndryshimi nuk është i dukshëm (Grafiku 20 - më poshtë).

Pyetja fillestare e këtij seksioni ndoqi pikërisht këtë ide, që me adresim të drejtpërdrejtë te përcaktohet nëse

Vetëm një përqindje pak më e vogël e të anketuarve nga veriu i Kosovës theksojnë se ata nuk e gjetën veten

dhe në çfarë mase qytetarët kanë përjetuar mohim të qasjes në shërbime që sipas ligjit në fuqi u takojnë.

në një situatë ku u ishte mohuar shërbimi, 44.3%, krahasuar me zonat serbe në jug të lumit Ibër, ku 50.7% e

Në shikim të parë, përvojat duket se janë të ndara. Pothuajse identike është përqindja e të anketuarve që

të anketuarve pretendojnë një gjë të tillë.

pretendojnë se nuk kanë qenë kurrë në një situatë ky shërbimi iu është pamundësuar, 46.3%, dhe ata që
pretendojnë se në një moment kanë pasur përvojë të tillë 45.7% (Grafiku 19 - më poshtë). Kur këto numra
dhe përqindje thjesht krahasohen me rezultatet nga pjesa e mëparshme e hulumtimit, ku rreth 80% e të
anketuarve besojnë se të drejtat e tyre janë shkelur58, mund të krijohet përshtypja se gjendja në lidhje me

Grafiku 20. A keni qenë ndonjëherë në një situatë ku nuk keni pasur qasje në shërbimet e ofruara nga
një institucion publik? (sipas vendbanimit)

qasjen në shërbime është disi më e mirë. Sidoqoftë, është e nevojshme të shikohen këto rezultate nga një
këndvështrim tjetër, më saktësisht nga perspektiva e nevojave të qytetarëve, të cilat tregojnë një situatë

Veriu i Kosovës

Komunat me shumicë serbe në jug të lumit Ibër

pothuajse alarmante, që çdo i dyti i intervistuar, pjesëtarë i komunitetit serb në Kosovë, në një moment kishte
problem në qasjen në shërbimet institucionale të cilat sipas ligjeve në fuqi i takojnë.

50.70%

44.30%

44.00%
48.00%
4.90%
8.10%

Po
58 shih Grafikun 14- Seksioni për të drejtat e komuniteteve jo-shumicë

Jo

Pa përgjigje
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Në formulimin e pyetjes së mëparshme, nuk është bërë asnjë referencë për llojin e shërbimeve (që mohohen), më

Një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve të cilët nuk kishin mundësi t’i qaseshin shërbimeve, përmendën

saktësisht, nëse ofrohen nga institucionet në sistemin administrativo-juridik të Kosovës apo nga ato institucione

rrethanat që, sipas shumë raporteve, janë problem karakteristik i komunitetit serb në Kosovë, të tilla si qasja

që veprojnë brenda sistemit të Republikës të Serbisë dhe janë ende përgjegjëse për një numër të shërbimeve

në dokumente personale, të drejtat gjuhësore, qasja në informacion, etj. Kështu, më shumë se një e treta e të

në komunitetin serb në Kosovë. Kjo, le ta quajmë lëshim, zvogëloi vlerën analitike të përgjigjeve të të anketuarve.

anketuarve (36%) të cilët theksojnë se u mohohet një shërbim i caktuar, ia atribuojnë atë dokumentacionit të
paplotë, ndërsa më shumë se gjysma, më saktësisht 51% e të anketuarve, theksojnë se arsyeja është mung-

Sidoqoftë, në pyetjen tjetër, kjo mangësi është mënjanuar, pasi është bërë një referencë e qartë për shërbi-

esa e përkthimit adekuat të udhëzimeve administrative ose pamundësia për të komunikuar me ofruesin e

met e ofruara nga autoritetet e Kosovës (Grafiku 21- më poshtë). Kështu, edhe pse jo në mënyrë të qartë, nga

shërbimeve. Pra, problemet që lindin nga zbatimi joadekuat i Ligjit për përdorimin e gjuhëve.

këndvështrimi i përgjigjeve të pyetësorit, është bërë një dallim ndërmjet ofruesve të shërbimeve. Më saktësisht, është bërë një dallim midis atyre shërbimeve që janë nën juridiksionin e institucioneve të themeluara
në sistemin kushtetues dhe ligjor të Kosovës (lëshimi i dokumenteve personale, lejeve, regjistrimit, etj.) dhe

Grafiku 22. Pse nuk mund t’iu qaseshit shërbimeve të ofruara nga institucionet publike?

shërbimeve në dispozicion në nivelin lokal (shërbime sociale, arsimore dhe shëndetësore), të cilat sigurohen
kryesisht nga të ashtuquajturat “institucione paralele të buta”59. Këto janë institucione që ende janë zyrtarisht

Pa përgjigje

8.00%

në sistemin administrativo-juridik të Republikës së Serbisë. Në aspektin narrativ bisedor, këto institucione
quhen gjithashtu “serbe” (komuna serbe, qendra serbe për shërbime sociale, etj.).
Përkundër një sqarimi të tillë, rezultati mbeti i njëjtë. Pothuajse në të njëjtën përqindje, të anketuarit që
kishin bashkëveprim me institucionet e Kosovës e vlerësojnë këtë përvojë si të kënaqshme (38.9%) dhe jo të
kënaqshme (38.8%).
Grafiku 21. Në rast se i jeni drejtuar autoriteteve dhe/ose institucioneve të Kosovës, si do ta vlerësonit
përvojën tuaj personale?

22.50%

Asnjëherë nuk i jam drejtuar
Plotësisht i/e kënaqur

Nuk mund t'iu qasesha shërbimeve
sepse më ishte
refuzuar ndihma për arsye të
pashjeguara
Shërbimi më është refuzuar sepse
më është thënë se nuk kisha
dokumentacionin e duhur
Nuk e përfundova procedurën sepse
formularët dhe informacionet e tjera
nuk ishin në gjuhën time amtare
Shërbimi nuk më është ofruar për
faktin se askush nga punonjësit nuk
mund të komunikonte me mua
në gjuhën time amtare

4.90%

26.40%

35.90%

23.00%

28.80%

33.80%

Kryesisht i/e kënaqur

Modernizimi i sistemit të administratës publike, i cili u mundëson qytetarëve qasjen në një numër të madh të

26.80%

Kryesisht i/e pakënaqur

shërbimeve përmes internetit, ka futur faktorë të rinj në vlerësimin e qasjes efektive të qytetarëve në shërbime
të tilla, siç janë shkrim-leximi digjital i banorëve (veçanërisht të moshuarve), qasja në internet, etj. Nga ana

Plotësisht i/e pakënaqur

12.10%

tjetër, modernizimi i sistemit të ofrimit të shërbimeve (futja e shërbimeve online) ka rritur ndjeshëm rëndësinë
e karakterit të tij dygjuhësh. Gjegjësisht, qasja në shërbime përmes internetit u privoi qytetarëve mundësinë
për të zgjidhur çdo paqartësi në lidhje me procedurën ose paqartësitë në lidhje me përkthimet e paqarta,

Ky set i pyetjesh (tregues se bëhet fjalë për autoritete/institucione të Kosovës) domosdoshmërish i vë rezulta-

në kontakt të drejtpërdrejtë me punonjësit e institucioneve që ofrojnë shërbimin. Këto janë rrethana që kanë

tet në kontekstin e qëndrimit të autoriteteve të Kosovës ndaj komuniteteve jo-shumicë, dhe në këtë kontekst

ndikim të dukshëm tek qytetarët, duke ulur numrin e atyre që në këtë mënyrë marrin ose përpiqen të marrin

rezultatet tregojnë se një numër i konsiderueshëm i serbëve të Kosovës (pak më pak se 40%) përballen

shërbime. Kështu, sipas rezultateve të hulumtimit, vetëm çdo i treti i anketuar (32.1%) nga komuniteti serb në

me probleme të qasjes në shërbime të ofruara nga institucionet e udhëhequra nga shqiptarët e Kosovës.

Kosovë në një moment u përpoq përmes internetit të qaset në shërbime (Grafiku 23 - më poshtë), ndërsa

Në mënyrë të ngjashme, ky problem u prezantua në hulumtimin Të drejtat e komuniteteve jo-shumicë

përqindja e atyre që për arsye të ndryshme janë përmbajtur nga një qasje e tillë në shërbime, është duk-

në Kosovë të prezantuar në kuadër të OPEN 2020 nga AKTIV dhe CRMC. Raporti gjithashtu thekson se

shëm më e lartë dhe arrin në 61.9%.

të anketuarit në fokus grupe tërhoqën vëmendjen për praktikat diskriminuese të autoriteteve kosovare në
ofrimin e shërbimeve për komunitetin serb.60 Shkaqet ose rrethanat që çuan në mohimin e shërbimit ose në
pamundësinë e qasjes, i kemi hulumtuar në vazhdim të studimit.
59 Termi “institucione paralele të buta” (përkthimi i emërimit soft parallel institutions) i referohet institucioneve që ofrojnë shërbime
arsimore, shëndetësore dhe sociale, përkatësisht shërbime me interes jetësor për komunitetin serb në Kosovë, statusi i të cilave, për shkak
të rëndësisë së tyre, është subjekt i negociatave të veçanta midis Prishtinës dhe Beogradit. (koment i autorit)
60 OJQ AKTIV/CRMC, Të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë, f.17
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Grafiku 23. A keni provuar ndonjëherë t’iu qaseni shërbimeve të ofruara nga institucionet publike
përmes internetit?

32+62+6T

analizë

Për hir të objektivitetit, është e nevojshme të përmendet se është dukshëm më i madh numri i të anketuarve
(48.5%), që u përpoqën të qaseshin në shërbime përmes internetit, përvojën e tillë e përshkruajnë si pozitive
dhe të suksesshme, gjë e cila tregon se problemi nuk është i pazgjidhshëm dhe se duke investuar përpjekje

6.00%

shtesë, sistemi shumë shpejt mund të vihet në dispozicion për të gjithë.

Pa përgjigje

61.90%

Jo

1.2.2 Konkluzionet
Komuniteti serb në Kosovë përballet me probleme të konsiderueshme në qasjen në shërbime në nivelin
qendror. Kjo tregohet qartë nga analizat e raporteve përkatëse që merren me këtë problematikë, por edhe

32.10%

nga vetë qytetarët në përgjigjet e tyre në hulumtimin OPEN 2020. Pothuajse çdo i dyti i intervistuar, pjesëtar

Po

i komunitetit serb në Kosovë, paralajmëron se në një moment kishte probleme në qasjen në shërbimet institucionale.
Përfaqësimi i drejtë i komuniteteve jo-shumicë në institucione është një parakusht për qasje të barabartë
në shërbime. Arsyet për mosgatishmërinë e sistemit të administratës publike për të siguruar në mënyrë efektive shërbime për të gjithë qytetarët, përfshirë komunitetet jo-shumicë, janë të shumta dhe qytetarët mund të
mos jenë në gjendje t’i identifikojnë të gjitha. Për shembull, në Raportin e progresit të vitit 2020 për Kosovën,
Bashkimi Evropian paralajmëron se koordinimi i pamjaftueshëm ndërinstitucional, si në nivelin qendror

Edhe një herë, gjuha, ose më saktë mungesa e kapacitetit dygjuhësor të institucioneve në sistemin kosovar,

ashtu edhe në atë lokal, vazhdon ta minojë ofrimin efektiv të shërbimeve për komunitetet pakicë.61 Gjithash-

ka provuar të jetë një nga pengesat më të mëdha për qasjen në shërbime. Kësaj radhe, gjysma e të anket-

tu, as në pjesën sasiore (në pyetësor) dhe as në atë cilësore të hulumtimit (fokus grupe) nuk përmendet

uarve, 50.1%, cekin këto mangësi si shkak i problemeve në qasje në shërbime, edhe nëse problemi ka lindur

problemi i pjesëmarrjes disproporcionale të pjesëtarëve të komuniteteve jo-shumicë në administratën civile,

ngase përkthim nuk kishte fare (20.8%) ose nëse përkthimi nuk ishte mjaft i mirë, gjë që e vështirësoi qasjen

të ashtuquajtura “kuotat e pakicave” të parashikuara me ligj. Zbatimi i vazhdueshëm i këtyre dispozitave

në shërbim (29.3%). (Grafiku 24 më poshtë). Problemet në qasjen në shërbime, të paraqitura në këtë masë,

ligjore do të kontribuonte në mënyrë të konsiderueshme në forcimin e lidhjeve të administratës publike me

anulojnë plotësisht përparësitë që komunitetet e tjera në Kosovë kanë në sistemin e ofrimit të shërbimeve

komunitetet jo-shumicë dhe në mënyrë të konsiderueshme në forcimin e kapacitetit të saj për të përmirësuar

online, duke përfshirë zvogëlimin e kostove që bartin qytetarët.

cilësinë dhe fushën e shërbimeve për komunitetet jo-shumicë. Çështja e kuotave të pakicave është një nga
çështjet e neglizhuara të shoqërisë kosovare, për të cilën nuk ka të dhëna të mjaftueshme, si dhe nuk ekzis-

Grafiku 24. Si e vlerësoni këtë përvojë (qasja në shërbimet e ofruara nga institucionet e Kosovës)?

tojnë mekanizma për t’i verifikuar ato.62 Në raportin e tij mbi progresin në zbatimin e Konventës Kuadër për
Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare, Këshilli i Evropës paralajmëron, duke theksuar se legjislacioni përkatës

Nuk kam provuar të qasem në shërbimet
përmes internetit
Jo e mirë, sepse informacioni nuk ishte i
disponueshëm (qoftë në serbisht apo në
shqip)

që rregullon këtë çështje nuk është zbatuar plotësisht, dhe si pasojë ka përfaqësim të pamjaftueshëm të

1.40%

komuniteteve jo-shumicë në administrata civile dhe institucione të arsimit të lartë.63
Dygjuhësia është kyçe. Ajo që qytetarët mund ta njohin si çështje e rëndësisë së madhe për qasjen në

0.00%

shërbime, dhe në të njëjtën kohë një problem i hulumtuar dhe dokumentuar shumë mirë, është dygjuhësia
e institucioneve të Kosovës, më saktësisht zbatimi konsistent i Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve. Ka studime të

Jo e mirë, sepse përkthimi në gjuhën serbe
nuk ishte i mirë

panumërta që tregojnë përmasat dhe manifestimet e këtij problemi. Ndërlidhja midis zbatimit jo konsistent

29.30%

të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve dhe qasjes së komuniteteve jo-shumicë në shërbime paralajmërohet nga
të gjithë mekanizmat ndërkombëtarë të monitorimit, përfshirë Sekretariatin e Këshillit të Evropës për Mon-

Jo e mirë, nuk kishte përkthim në gjuhën
serbe

itorimin e Zbatimit të Konventës Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare, i cili në raportin e tij flet për

20.80%

“pasigurinë ligjore” me të cilën përballen pjesëtarët e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë, të kontribuar nga
mungesa në sigurimin e shërbimeve në gjuhët e pakicave (p.sh. gjatë lëshimit të dokumenteve zyrtare, reg-

Mirë, arrita të gjejë gjithçka që më nevoitej

48.50%
61 BE, Raporti i Progresit për Kosovën, 2020, Kapitulli Të Drejtat Themelore,
62 Këshilli i Evropës, Opinioni i katërt për Kosovën, Sekretariati për Konventën Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare, mars 2017,
f.10
63 Ibid, f. 11

51

52

OPEN 2020 Raport i konsoliduar

Miodrag Miki Marinkoviq

KARAKTERISTIKAT E SHOQËRISË SË HAPUR NË KOMUNITETIN SERB NË KOSOVË

analizë

jistrimit të pronës, taksave, automjeteve, gjobave të trafikut, udhëzimeve administrative të komunave, etj.).64
Problemi i njëjtë adresohet nga Misioni i OSBE-së në Kosovë, i cili në raportin e tij për komunitetet jo-shumicë,
përveç problemeve të mësipërme, paralajmëron për qasjen e vështirësuar të komuniteteve jo-shumicë në
shërbimet e sistemit gjyqësor.65
Të jesh serb në Kosovë kërkon kosto shtesë. Më saktësisht, pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë, për t›u
qasur në shërbime, përballen me kosto administrative (ose logjistike) që pjesëtarët e komuniteteve të tjera
në Kosovë nuk i kanë. Për shembull, pagesa e përkthyesve gjyqësorë në rast se shkresat e lëndës (vendimet,
aktgjykimet, mjetet juridike) dorëzohen në gjuhën shqipe, pastaj pamundësia e qasjes, zakonisht shërbime
më të lira online në mungesë të përkthimit, ose për shembull mungesë e shërbimeve lokale të disponueshme

1.3 Qasja në informacion

të institucioneve kosovare, që kërkojnë kosto transporti. Sigurisht, ka shumë shembuj, dhe emëruesi i tyre
i përbashkët është adaptimi jo i mirë e institucioneve përkatëse për të garantuar qasje në shërbime për
komunitetin serb në Kosovë në të njëjtat kushte.

1.3.1 Qasja në informacion - roli i institucioneve

Në fund, është e nevojshme të theksohet se problemi i qasjes së barabartë në shërbime nga komunitetet

Qasja në informacionin e nevojshëm që qytetarët të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtat e tyre konsidero-

jo-shumicë në Kosovë është çështje shumë komplekse që ka disa dimensione, shkaqe dhe pasoja. Si i tillë,

het si parim themelor i sistemit demokratik efektiv. Informacioni në kohë dhe i saktë jo vetëm që promovon

kërkon përpjekje të koordinuara nga të gjithë akterët socialë, kryesisht institucionet kompetente, të cilat janë

pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në jetën publike, por gjithashtu fuqizon përgjegjësinë e zyrtarëve qever-

të detyruara me ligj të sigurojnë qasje të barabartë, por edhe angazhimin e përfaqësuesve politikë dhe civilë

itarë, duke vendosur karakteristikën themelore të shoqërisë së hapur, komunikimin midis qytetarëve dhe

të komunitetit serb në Kosovë. Prandaj, qasja duhet të jetë proaktive ndërsa mobilizimi urgjent.

qeverisë.
Në kornizën ligjore të Kosovës, e drejta e qasjes në informacion njihet si e drejtë kushtetuese e garantuar
në kapitullin për të Drejtat dhe Liritë Themelore si pjesë e lirisë së shprehjes,66 ku përcaktohet si e drejta për
të shprehur, për të shpërndarë dhe për të marrë informacione. Këto të drejta vlejnë për të gjithë qytetarët,
pa përjashtim, dhe kështu i garantojnë komunitetin serb në Kosovë trajtim të barabartë në qasjen në informacion dhe plasimin e tij. Për këtë qëllim, ligji parashikon gjithashtu krijimin e një transmetuesi publik për
informimin e komunitetit serb në Kosovë, RTK2, i cili, siç do ta shohim në pjesën e dytë të raportit, përballet
me probleme të financimit që ndikojnë dukshëm në pavarësinë e politikës editoriale. Edhe pse jo i vetmi, ky
problem është tregues i mirë i situatës reale në praktikë kur bëhet fjalë për zbatimin e kornizës ligjore që i
garanton komunitetit serb në Kosovë lirinë e mediave, shprehjes, si dhe barazinë në qasjen në informacion.
Në realitet, ka një numër problemesh me të cilat përballen komunitetet jo-shumicë dhe mediat që raportojnë në gjuhën serbe, të cilat i kufizojnë ose i parandalojnë ata të gëzojnë këto të drejta dhe liri. Një nga
problemet më të dukshme, që tashmë veçse është diskutuar, është çështja e përdorimit të gjuhës serbe. Më
saktësisht, problemi është jo efikasiteti i autoriteteve qendrore, institucioneve dhe personave të tjerë juridikë
përkatës për të komunikuar informacion në një gjuhë që qytetarët e komuniteteve jo-shumicë e kuptojnë,
që sipas Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve është detyrim i tyre. Një shembull i mirë i efektit negativ të zbatimit jo konsistent të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në qasjen në informacion janë rezultatet e hulumtimit
OPEN 2020, i cili tregon se deri në 51% të të anketuarve për shkak të mungesës së informacionit në gjuhën
amtare, nuk ishin në gjendje të qaseshin në ndonjë nga shërbimet e disponueshme online të institucioneve
përkatëse.

64 Ibid f. 12
65 OSBE, Raporti i Vlerësimit të të Drejtave të Komunitetit, Botimi i Katërt, 2015, Përmbledhje ekzekutive.

66 Kushtetuta, Kapitulli II, Të Drejtat dhe Liritë Themelore, neni 40, link
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Kështu, qytetarët e komunitetit serb në Kosovë përballen me probleme reale dhe të përditshme në qasjen

Grafiku 25. Cila është përvoja juaj në qasje në shërbime (përmes internetit)?

në informacion dhe kanë nevojë të madhe për ndihmë në identifikimin, interpretimin dhe qasjen në inforNuk kam provuar të qasem në
shërbimet përmes internetit

macionin e tillë. Një ndihmë e tillë duhet të vijë jo vetëm nga vetë përfaqësuesit institucionalë, por një rol të

1.40%

madh kanë akterët e tjerë shoqërorë, e kryesisht mediat.

Keq, nuk isha në gjendje të merrja
të gjithë informacionin e nevojshëm
në gjuhën time

51.10%

Mirë, arrita të gjejë gjithçka që më
nevoitej

48.50%

1.3.2 Qasja në informacion - roli i mediave në informimin e
qytetarëve
Në shoqëritë demokratike, shërbimet e informimit të qytetarëve kryesisht i përkasin medias. Komuniteti serb

Në nivelin lokal, problemi i qasjes së vështirësuar të qytetarëve në informacion manifestohet përmes mungesës së

në Kosovë nuk dallon nga komunitetet e tjera. Sidoqoftë, ajo që është karakteristike për të është se mediat,

praktikave demokratike të institucioneve lokale që përmes qasjes proaktive të sigurojnë pjesëmarrjen e qytetarëve

të cilat kanë rolin e informimit të qytetarëve, përballen me sfida të panumërta që i parandalojnë ose ua

në procesin konsultativ. Në fakt, në raport është vërejtur, që proaktiviteti i tillë nuk është arbitrar, por një detyrim

vështirësojnë përmbushjen e atij roli shoqëror. Gama e këtyre problemeve është e madhe, duke filluar me

kushtetues i përcaktuar përmes dispozitave që rregullojnë pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e vendimmar-

problemin e mungesës së përkthimit në punën e institucioneve (përfshirë edhe Kuvendin69) ose adresimit

rjes në nivelin lokal, që përcakton parimet e qeverisjes së mirë dhe transparencës së qeverive lokale.67 Në raportin

të zyrtarëve kosovar70, e deri tek problemet e qëndrueshmërisë së funksionimit të tyre (financimi, politika e

Qasshmëria e institucioneve për qytetarët në Kosovë, të përgatitur në kuadër të nismës OPEN 2020 nga OJQ

pavarur editoriale, etj.). Ky aspekt i punës së mediave do të diskutohet në pjesën e raportit që merret me

Bota bardh e zi - CBS dhe Forumi për Zhvillim dhe Bashkëpunim multietnik - FDMC , thuhet se autoritetet lo-

lirinë e medias dhe shprehjes publike.

68

kale në komunat në veri të Kosovës zyrtarisht përmbushin detyrimet e tyre për të informuar qytetarët me rastin e
dëgjimeve publike, seancave konsultative dhe mbledhjeve të kuvendit. Sidoqoftë, raporti paralajmëron që insti-

Në këtë pjesë të raportit, hulumtuam rolin e mediave në sigurimin e informacionit për qytetarët në lidhje

tucionet lokale nuk po bëjnë përpjekje të mjaftueshme që një informacion i tillë me të vërtetë arrin te qytetarët.

me zhvillimet përkatëse socio-politike, sesi këto probleme shfaqen në cilësinë e shërbimeve të ofruara nga

Kjo konfirmohet nga rezultatet e hulumtimit OPEN 2020, sipas të cilit rreth 72.8% e të anketuarve theksojnë se

mediat, por gjithashtu cilat janë pritjet e qytetarëve, nevojat e tyre dhe shprehitë e monitorimit të mediave

nuk njoftohen në kohë nga qeveritë lokale, ndërsa pak më pak se 20% e tyre theksojnë se informacioni i tillë është

në dispozicion për komunitetin serb në Kosovë.

i disponueshëm në kohë për të mundësuar pjesëmarrjen e tyre në procesin konsultativ.
Grafiku 26. A njoftoheni në kohë nga komuna juaj për orarin e konsultimeve publike me qytetarë dhe
të seancave të hapura për publikun në Kuvendin Komunal?

10+72+18T

tepër, qytetarët në mënyrë të konsiderueshme ndjekin mediat serbe në Kosovë, pothuajse dy të tretat e të
shqipe ndiqet herë pas here nga vetëm 6.5% e qytetarëve nga komuniteti serb në Kosovë, i cili rezultat,

Pa përgjigje

Jo

nga Beogradi, përmes të cilave rregullisht ose herë pas here informohen rreth 90% e të anketuarve. Për më
anketuarve (66.1% të kombinuar - kryesisht dhe plotësisht të informuar). Informacioni nga mediat në gjuhën

9.70%

72.80%

Sipas rezultateve të hulumtimit OPEN 2020, qytetarët nga zonat serbe në Kosovë kryesisht ndjekin mediat

duke marrë parasysh barrierën gjuhësore dhe qasjen e kufizuar në përmbajtje të tillë, është plotësisht i pritur
(Grafiku 27).

18.00%
Po

67 Kushtetuta e Kosovës (http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Ustav1.pdf), Neni 123, dispozita 4,
68 Qasshmëria e institucioneve për qytetarët në Kosovë, Bota bardh e zi – CBS dhe Forumi për zhvillim dhe bashkëpunim multietnik
– FDMC, f. 4

69 Kossev: U Skupštini bez prevoda za srpske novinare - https://kossev.info/u-skupstini-kosova-bez-prevoda-za-srpske-novinare/
70 Asociacioni i gazetarëve të Serbisë: Novinari traže prevod, https://www.uns.org.rs/sr/desk/vesti-iz-medija/2230/novinari-trazeprevod.html?print=true
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Grafiku 27. Paraqitja e rezultateve në pyetjen “Nga cilat media informoheni më shpesh?”

Grafiku 28. P
 araqitja e rezultateve në pyetjen “Nga cilat media informoheni më shpesh?
(shpërndarja e përgjigjeve sipas vendbanimit)

Mediat serbe nga
Kosova

Mediat shqiptare

Mediat e huaja
Mediat e huaja

75.70%

M
 ediat serbe nga
Beogradi

Nuk informohem fare

Mediat serbe
nga Kosova

Kryesisht
informohem

Mediat serbe
nga Beogradi
18.90%

3.00%

Mediat e huaja

0.80%

11.00%

6.50%
Kryesisht nuk
informohem

Mediat shqiptare

43.50%

47.20%

25.10%

16.30%

6.10%

11.40%

4.40%

22.30%

45.60%

59.80%

Komunat me
shumicë serbe në
jug të lumit Ibër

Plotësisht
informohem

Mediat shqiptare

Veriu i Kosovës
Mediat serbe
nga Kosova

Autorët e raportit Sa janë të hapura mediat serbe në Kosovë, i hartuar nga Bota bardh e zi - CBS dhe Qendra e Mediale në Çagllavicë në kuadër të nismës OPEN 2020, pretendojnë se këto janë rezultatet e pritura

Mediat serbe
nga Beogradi

dhe se primati i mediave nga Beogradi është rezultat i zakoneve të rrënjosura të shikuesve71, dhe ndryshimi i
shikueshmërisë së mediave nga Beogradi dhe mediave serbe në Kosovë shpjegohet me kapacitetet prodhuese disproporcionale më të mëdha të mediave nga Republika e Serbisë.72
Modele të tilla janë vërejtur te qytetarët nga veriu i Kosovës, por edhe tek ata që jetojnë në zonat në jug të

Pa përgjigje

Plotësisht informohem

Kryesisht nuk informohem

Nuk informohem fare

Kryesisht informohem

lumit Ibër. Sipas rezultateve të hulumtimit, nuk ka ndonjë ndryshim të konsiderueshëm midis të anketuarve
që (kryesisht ose plotësisht) informohen nga mediat e Beogradit, pavarësisht nëse jetojnë në veri të Kosovës
(89.3%) ose në mjediset serbe në jug të lumit Ibër (88.8%).

Nga ana tjetër, kur bëhet fjalë për rezultatet e ndjekjes së mediave serbe në Kosovë, ekziston një ndryshim
midis veriut të Kosovës, ku rreth 70% e të anketuarve ndjekin ato media dhe zonat me shumicë serbe në jug
të lumit Ibër, ku rreth 60% e të anketuarve ndjekin të njëjtat media. Dallimi është i dukshëm, por rrënjësisht
nuk e ndryshon përfundimin se një numër i madh i qytetarëve të komunitetit serb në Kosovë, pavarësisht
nga vendbanimi i tyre, në kërkim të informacionit në mënyrë të konsiderueshme i drejtohet mediave serbe
në Kosovë. Aq më tepër, rëndësia, roli dhe përgjegjësia e tyre në shoqëri po rritet ndjeshëm.
Kur bëhet fjalë për llojin e medias që të anketuarit ndjekin më shumë, rezultatet tregojnë se përparësinë e
mban ende forma tradicionale e medias, televizioni, i cili ndiqet çdo ditë nga 45.6% e të anketuarve, pra,
vetëm 8.1% janë ata që nuk shikojnë fare televizion (Tabela 1 më poshtë). Nga ana tjetër, hulumtimi tregon

71 Sa janë të hapura mediat serbe në Kosovë, Bota bardh e zi - CBS dhe Qendra e Mediale në Çagllavicë, “mediat nga Beogradi
përfaqësojnë një burim tradicional të informimit, veçanërisht për të moshuarit që kryesisht mbështeten në informacionet e RTS”, faqe 11
72 Ibid, f. 11

se formatet e tjera tradicionale të mediave, gazetat e shtypura dhe radiot, ngadalë po i lëshojnë vendin
mediave digjitale, portaleve të internetit dhe ueb faqeve informative, të cilat ndiqen çdo ditë nga 32% e
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qytetarëve. Kështu, rezultatet tregojnë se të anketuarit, megjithëse ndjekin të njëjtin burim mediatik, gazetat

Grafiku 29. Cilat tema në media ju interesojnë më shumë?

ditore (të tilla si Politika, Danas, Večernji novosti - koment i autorit) kanë pesë herë më shumë përmbajtje në
formatet e tyre digjitale (31% e gazetave në Internet) krahasuar me botimet e shtypura, të cilat lexohen çdo
ditë nga vetëm 6.7% e të anketuarve. Ky është një trend që ekziston kudo në botë dhe nuk është për t’u habitur nëse marrin parasysh që formatet digjitale janë më të qasshme, më të lira dhe kanë më shumë mundësi
të plasojnë informacion në kohë reale, pra janë më të përditësuara sesa mediat e shkruara.

Ekonomia

Tabela 1. Në tre muajt e fundit, mesatarisht, sa ditë në javë jeni informuar për politikë nga lloje të
ndryshme të burimeve mediatike, të tilla si:

N

Zgjidhja e statusit të Kosovës

1

2

3

4

5

6

S

JO

Gazeta të shtypura

36,5

11,5

6,1

4,4

2,6

3,3

1,5

6,7

0,5

Radio

48,2

14,3

12,4

8,5

5,9

3,5

1,2

5,9

0,1

Televizioni

8,1

6,1

4,5

8,7

8,1

9,6

9,5

45,5

0

Gazetat online

23,1

6,4

7

6,9

7,1

9,8

7

31,1

1,6

Lajmet në internet, ueb
faqe ose blogje

24,4

5

6,6

7,1

8,5

7,4

8

32,2

0,9

N - asnjëherë; 1 - 1 ditë në javë 2 - 2 ditë në javë; 3 - 3 ditë në javë; 4 - 4 ditë në
javë; 5 - 5 ditë në javë; 6 - 6 ditë në javë; S - çdo ditë;

NO -

Pandemia e koronavirusit
(COVID-19)

pa përgjigje/la; vlerat janë të

shprehura në %.

Marrëdhëniet ndërkombëtare
(politika botërore)
Politika e brendshme
(në Kosovë)
Politika e brendshme
(në Serbi)

Aspak i/e interesuar

Jo shumë i/e interesuar

Shumë i/e interesuar

Pa përgjigje

Disi i/e interesuar

Kjo është konfirmuar nga autorët e raportit Sa janë të hapura mediat serbe në Kosovë, të realizuar nga Bota
bardh e zi - CBS dhe Qendra e Mediale në Çagllavicë në kuadër të nismës OPEN 2020. Ata deklarojnë
se redaktorët dhe gazetarët e mediave serbe nga Kosova theksuan në intervista se mund të vërehet një
trend i rritjes së interesit të shikuesve për raportimet mediatike që mbulojnë këto tema nga konteksti lokal73,
në formën e informacionit të shërbimit mbi masat për të parandaluar përhapjen e pandemisë, mundësive

Kur bëhet fjalë për tema për të cilat audienca interesohet, rezultatet treguan se qytetarët janë përqendruar

të punësimit, historive lokale të suksesit të individëve në fushën e biznesit privat, sporteve dhe të ngjashme.

në tema aktuale që ata i konsiderojnë me rëndësi të drejtpërdrejtë për jetën e tyre, siç janë temat ekonomike

Pra, sipas atij raporti, ekziston model i theksuar, sipas të cilit qytetarët drejtohen në kërkim të informacionit,

për të cilat rreth 70% e qytetarëve janë pak a shumë të interesuar. Kjo pasohet nga informacioni mbi proces-

mbi bazën e të cilit autorët e raportit konkludojnë se “mund të bëhet një dallim në informim i cili nëse ka të

in e bisedimeve (72%) ose temat aktuale në lidhje me pandeminë COVID-19 (61%). (Grafiku 29).

bëjë me tema lokale i referohet mediave nga Kosova, ndërsa fusha të tilla si politika ndërkombëtare, ngjarjet
botërore ose programet argëtuese bazohen kryesisht në mediat nga Serbia”.74
Nëse fillojmë nga mençuria konvencionale që thotë se media luan rol vendimtar në formësimin e pikëpamjeve të publikut (opinionit publik), atëherë këto të dhëna sugjerojnë që shumica e serbëve të Kosovës
pikëpamjet dhe opinionet e tyre mbi proceset më të gjera politike, përfshirë bisedimet për një marrëveshje
gjithëpërfshirëse midis Prishtinës dhe Beogradit, bazohen në informacionin që marrin nga mediat e Beogradit. Megjithëse ky hulumtim nuk përmbante një pyetje të drejtpërdrejtë se cilat media janë thelbësore për
krijimin e qëndrimeve të të anketuarve, dhe pretendimi se mediat nga Beogradi kanë rol të tillë mbështetet
nga përgjigjet e të anketuarve në pyetjen se cilat emisione të formatit të debateve politike ndiqen nga

73 Sa janë të hapura mediat serbe në Kosovë: Bota bardh e zi – CBS dhe Qendra e Mediale në Çagllavicë, f. 16
74 Ibid
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ta75. Kështu, numri më i madh i të anketuarve ndjekin një format të tillë mediatik në media me frekuencë

Grafiku 31. A keni dëgjuar për emisionin Sporazoom (Marrëveshja)?

kombëtare në Serbi; Upitnik në RTS (50%) dhe Ćirilica në Happy TV (46.1%) etj. (Grafiku 30 – më poshtë).
Emisioni i vetëm i këtij formati i prodhuar nga mediat serbe në Kosovë, dhe i cili ndiqet nga një numër i

32.50%

31.20%

konsiderueshëm i të anketuarve, është Slobodno srpski - Qendra e Mediale në Çagllavicë (35.5%), që me
vazhdimësinë dhe aktualitetin e tij është bërë ndoshta produkti më i njohur i skenës mediatike në vend-

23.50%

banimet me shumicë serbe në Kosovë.

Grafiku 30. Cilin nga emisionet e mëposhtme politike e ndiqni?

7.90%

50.00%

5.00%

46.10%

35.40%

Po, por asnjëherë
nuk e kam
shikuar

26.10%

Po, e shikoj herë
pas here

Po, e shikoj
rregullisht

Nuk kam dëgjuar
për këtë emision

Pa përgjigje

Kështu, shikuesit kanë qasje në formate që u japin atyre mundësinë për të formuar mendime dhe pikëpamje

9.70%

mbi tema të ndryshme që lidhen me jetën e tyre në Kosovë duke parë pasqyrën e përmbajtjes së medias që

29.20%

përfaqëson interesa dhe pikëpamje të ndryshme. Se çfarë efekti kanë këto produkte mediatike në qëndrimet
e qytetarëve duhet të jetë objekt i një studimi të veçantë dhe të përqendruar.

Slobodno
srpski

Dogovor - RTV
Kim

Utisak nedelje
– Nova S

Upitnik – RTS

Hit tvit – Pink
TV

Ćirilica –
Happy TV

OPEN 2020 kishte fokus më të gjerë, por gjithsesi doli me rezultate që mund të sugjerojnë trende dominuese
në lidhje me ndikimin e medias në formimin e qëndrimeve. Përkatësisht, rezultatet (Grafiku 32) tregojnë se
aktivitetet e Qeverisë së Serbisë ndiqen nga pothuajse dy të tretat e të anketuarve (64.1%), ndërsa aktivitetet
e politikanëve shqiptarë nga Kosova ndiqen rregullisht ose kryesisht nga vetëm 12% e të anketuarve ose pak
më shumë se një në dhjetë të anketuar (Grafiku 33 më poshtë).

Për më tepër, emisioni Sporazoom i prodhuar nga një rrjet i stacioneve televizive dhe produkcioneve televizive nga zonat kryesisht serbe “Mreza TV” në bashkëpunim me Fondacionin e Kosovës për Shoqëri të

Grafiku 32. N
 gjarjet në Qeveri në Beograd

Hapur KFOS dhe organizatat joqeveritare AKTIV në Mitrovicën e Veriut dhe FDMC në Graçanicë76, zgjon
interesimin e shikuesve. Edhe pse vetëm 8.1% e të anketuarve pretendojnë se e shikojnë këtë emision rregullisht, në total gati dy të tretat e të anketuarve pretendojnë se kanë dëgjuar për këtë (63.1%), dhe pothuajse
një e treta (31.2%) që kohë pas kohe e shikon.

23.00%

Plotësisht i
ndjeki

41.10%

75 I ashtuquajturi format talk-show politik. koment i autorit
76 Më shumë informacion në: https://civicenergycenter.org/new/tvshow-sporazoom/

Kryesisht i
ndjeki

10+17+94123T

10.40%

Fare nuk i
ndjeki

16.60%

Kryesisht nuk i
ndjeki

8.80%

Neutral
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Grafiku 33. A i ndiqni aktivitetet e politikanëve shqiptarë në Kosovë?

Grafiku 34. Debate me politikan serbë dhe shqiptarë

23+26+1228101T
0.20%

Pa përgjigje

48.40%

9.50%

37.20%

Plotësisht i
ndjeki

28.60%

11.70%

Fare nuk i ndjeki

Kryesisht nuk i
ndjeki

Kryesisht i ndjeki

0.70%

2.00%

Rregullisht i
ndjeki

Pa përgjigje

Kryesisht i
ndjeki

12.50%
Neutral

Duket logjike dhe si konfirmim i modelit tashmë të identifikuar, sipas të cilit të anketuarit përmbushin zakonet
e tyre kur zgjedhin se cilat media do të ndjekin. Sidoqoftë, në kontekstin e ndikimit realisht të rëndësishëm që
politikanët nga Prishtina kanë në jetën e serbëve në Kosovë, rezultati është disi befasues sepse 85.6% e të
anketuarve nuk tregojnë interes për raportimet mediatike nga media shqiptare. Arsyeja për qëndrim të tillë
mund të jetë mungesa e përmbajtjes mediatike të mediave të Kosovës në gjuhën serbe, megjithëse gjithnjë
e më shumë media nga komuniteti serb transmetojnë (përkthejnë) lajme të tilla. Sidoqoftë, një numër i madh

23.50%
Fare nuk i
ndjeki

25.80%

Kryesisht nuk i
ndjeki

1.3.3 Konkluzionet

i të anketuarve të cilët nuk ndjekin lajmet e mediave shqiptare çojnë në përfundimin se të anketuarit nga

Dygjuhësia, dygjuhësia, dygjuhësia…. Në këtë raport tashmë disa herë është cekur, por duhet të përsëritet

komuniteti serb në Kosovë nuk e kanë zakon të kërkojnë në mënyrë aktive më shumë burime, por mbështeten

edhe një herë, që institucionet e Kosovës nuk po bëjnë përpjekje të mjaftueshme për të zbatuar aktet ligjore

në një (ose më shumë burime të ngjashme) të informacionit të plasuara me qëndrime dhe pozicion tashmë

që rregullojnë përdorimin e gjuhës serbe në Kosovë. Kështu, qytetarët e kombësisë serbe, por edhe qytetarët

të formuar.

e komuniteteve të tjera jo-shumicë që nuk flasin shqip, mbeten të privuar nga informacioni i rëndësishëm
që ka ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e tyre dhe ushtrimin e të drejtave të garantuara për ta. Dimensio-

Një gjë pozitive në këtë është roli i mediave nga zonat me shumicë serbe në Kosovë, të cilat në produkcionin

net e problemit janë të mëdha, duke filluar nga mungesa e informacionit mbi punën e autoriteteve dhe

e tyre kanë përmbajtje dhe emisione që mbulojnë tema nga disa kënde dhe me mysafirë që përfaqësojnë

institucioneve të Kosovës, qasja në dokumente, procedurat e padrejta gjyqësore, e deri te shërbimet e për-

interesa të ndryshëm, gjë që tërheq vëmendjen e shikuesve.77 Përmbajtje të tilla ndiqen rregullisht ose herë

ditshme që duhet të ofrohen nga persona juridikë, të tilla si bankat, teleoperatërët etj.

pas here nga 38.1% e të anketuarve, që në krahasim me interesin ndaj përmbajtjeve të një formati tjetër
(Grafiku 30 më lart - Cilat emisione politike i ndiqni?) paraqet përqindje të konsiderueshme.

Formë pa thelb. Institucionet lokale tregojnë tendencë për të përmbushur detyrimet e tyre në informimin e
qytetarëve rreth punës së tyre në një formë zyrtare (publikimi i njoftimeve, botimi i konkurseve, etj.), por ata
nuk marrin parasysh se sa qytetarët me të vërtetë kanë mundësinë t’i qasen përmbajtjes së tillë. Kështu,
shpesh ndodh që ftesa për konsultime publike të publikohet një ditë para datës së caktuar ose që një ftesë e
tillë të publikohet ekskluzivisht në tabelën e shpalljeve të komunës dhe të ngjashme. Kjo praktikë nganjëherë
merr formën e parregullsive thelbësore, përkundër përmbushjes formale të kushteve të parashikuara me ligj.
Shembulli më i mirë për këtë është i vitit 2019 nga Komuna e Zveçanit, e cila në gazetën e përditshme Bota
Sot që botohet ekskluzivisht në shqip publikoi një konkurs për 20 pozita në komunë, ndërsa i njëjti konkurs
nuk u dërgua në asnjë media lokale në komunën e Zveçanit ose në mjedise tjera serbe në veri të Kosovës.78

77 Sa janë të hapura mediat serbe në Kosovë: Bota bardh e zi – CBS dhe Qendra e Mediale në Çagllavicë, f. 16

78 Kossev, Shkurt 2019, Konkursi për vende të lira pune në Komunën e Zveçanit nuk gjeti vend në mediat serbe, por në Bota Sot të
Prishtinës po, e qasshme në: https://kossev.info/konkurs-za-posao-opstine-zvecan-nije-nasao-mesto-u-srpskim-medijima-ali-jeste-upristinskoj-bota-sot/
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Mediat në Serbi kanë ndikim më të madh në qëndrimet e serbëve të Kosovës. Qytetarët e komunitetit
serb në Kosovë kryesisht ndjekin përmbajtjen e mediave nga Beogradi, ndërsa informacionet e mediave
kosovare ose puna e institucioneve të Kosovës ndiqen në mënyrë sporadike. Të anketuarit për tema socio-politike me karakter më të gjerë, siç është dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës, çështjet që lidhen me
marrëdhëniet midis serbëve dhe shqiptarëve, arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, etj. informohen nga
media në Serbi. Kur bëhet fjalë për mediat lokale, më saktësisht mediat nga zonat me shumicë serbë, të anketuarit kryesisht kërkojnë informacion me karakter lokal, lajme të shërbimeve dhe të ngjashme. Përjashtim
është përmbajtja e debatit, që përfshin përfaqësues të serbëve dhe shqiptarëve nga Kosova, dhe ndiqet
ekskluzivisht nga mediat lokale që raportojnë në gjuhën serbe, pjesërisht për shkak të faktit se përmbajtja e
tillë nuk ekziston në mediat nga Beogradi.
Opinioni nuk krijohet. Opinioni servohet. Një numër shumë i vogël i të anketuarve në mesin e komunitetit
serb në Kosovë formojnë pikëpamjet e tyre duke ndjekur në mënyrë aktive informacionin nga burime të

1.4 Kapitulli i parë:
Rekomandime

ndryshme, pra, burime që paraqesin pikëpamje të ndryshme dhe përfaqësojnë interesa të ndryshëm. Në
vend të kësaj, prioritet u jepet raportimeve mediatike, kryesisht nga mediat e Beogradit që janë të afërta me
autoritetet, që përmbajnë qëndrime të paracaktuara, në të cilat ndërtohet një gjykim i vlerës për krijimin e
opinionin publik.

Problemet e komunitetit serb në Kosovë, të përshkruara në këtë kapitull, rrjedhin kryesisht nga angazhimi jo
konsistent ose i pamjaftueshëm i institucioneve dhe autoriteteve qendrore në zbatimin e kornizës legjislative
që rregullon të drejtat e komuniteteve jo-shumicë. Logjikisht, rekomandimet në atë kuptim duhet t’u drejtohen autoriteteve. Sidoqoftë, kërkesa të tilla ka pasur edhe më parë, por ato nuk kanë dhënë fryte. Prandaj,
përsëritja e tyre në këtë raport do të kishte karakterin e një apeli tjetër drejtuar institucioneve përkatëse për të
ndryshuar praktikat që kanë çuar në kaq shumë probleme. Në çfarëdo mënyre që ky raport përcakton rekomandimet për përfaqësuesit institucionalë, domethënia e tyre nuk do të ketë efekt detyrues më të madh sesa
normat ekzistuese ligjore që mbrojnë të drejtat dhe interesat e komuniteteve jo-shumicë dhe të cilat ata ishin
t’i detyruar të zbatojnë. Prandaj, stili tradicional i definimit të rekomandimeve, në të cilat ato synojnë instanca
mandati i të cilave është përcaktuar në ligj për të korrigjuar praktikat diskriminuese, do ta bënte këtë studim,
të gjithë iniciativën OPEN 2020 dhe përpjekjen e madhe të investuar në zbatimin e saj kryesisht të pakuptimtë. Për këto arsye, ky raport, gjatë definimit të rekomandimeve, do të theksojë përgjegjësinë e akterëve
socio-politikë brenda komunitetit serb në Kosovë dhe do të përpiqet të përcaktojë rolin e tyre në krijimin
e presionit (kërkesave) më të forta ndaj institucioneve qendrore për të kompensuar mangësitë ekzistuese.
Ky do të ishte gjithashtu rekomandimi i parë i këtij raporti:
-

përgjegjësia për përfshirje në korrigjim të praktikave aktuale diskriminuese bie mbi të gjithë akterët
socio-politikë brenda komunitetit serb, përfaqësuesit politikë, mediat, shoqërinë civile, por edhe vetë
qytetarët. Për këtë qëllim, ata janë të detyruar të bashkëpunojnë në mënyrë konstruktive, të plotësojnë
dhe mbështesin njëri-tjetrin në iniciativa që synojnë forcimin e presionit mbi përfaqësuesit institucionalë për zbatimin konsistent të kornizës legjislative që mbron të drejtat dhe interesat e komuniteteve
jo-shumicë në Kosovë.

Duhet të jemi real dhe të themi se qasja e mëparshme e të gjithë akterëve socialë në mbrojtjen e të drejtave
të komunitetit serb në Kosovë nuk ka dhënë fryte dhe kërkon ndryshime. Për këtë qëllim:
-

është e nevojshme që përfaqësuesit formal dhe joformalë të komunitetit serb në Kosovë, përfaqësuesit
politikë, shoqëria civile, me mbështetjen e mediave dhe qytetarëve, të krijojnë qasje të re në punën për
mbrojtjen e të drejtave të komunitetit serb. Një qasje e tillë duhet të bazohet në avokim sinergjik dhe
gjithëpërfshirës dhe në aplikimin e metodave të avokimit, të cilat përfshijnë mjete juridike ndaj shkeljeve
të ligjit (ankesat civile, padi në Gjykatën Kushtetuese, etj.);

-

është e nevojshme të përfshihen drejtpërdrejt qytetarët në iniciativat parlamentare përmes
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instrumenteve të ndryshëm të demokracisë pjesëmarrëse: peticione, tubime79, panele, letra të hapura

Organizatat e shoqërisë civile, në të njëjtën mënyrë, me mbështetjen e akterëve tjerë nga komuniteti, duhet

civile dhe të ngjashme. Ky është çelësi për intensifikimin e presionit mbi përfaqësuesit institucionalë;

të aktualizojnë çështjen e përfaqësimit të drejtë të qytetarëve të komuniteteve jo-shumicë në institucione, të

shoqëria civile dhe qytetarët duhet të përfshihen më intensivisht në procesin e arritjes së një marrëvesh-

ashtuquajtur “kuota e pakicave”. Meqenëse kjo është fushë mjaft e pa eksploruar deri më tani, hapi i parë

je gjithëpërfshirëse midis Serbisë dhe Kosovës duke insistuar në trajtimin e fushës aktuale të të drejtave

në këto përpjekje është:

të komuniteteve jo-shumicë si pikë fillestare në procesin e bisedimeve. Më konkretisht, me kërkesë që

-

marrëveshjet dhe zgjidhjet e ardhshme mund vetëm të zgjerojnë fushën e të drejtave të garantuara për
serbët dhe komunitetet e tjera jo-shumicë në Kosovë. Me këtë do të refuzoheshin zgjidhjet që mund të

komunitetet jo-shumicë janë të përfaqësuara në institucionet qendrore;
-

shkaktonin zvogëlimin e tyre, më saktësisht «tregtimin e të drejtave”, si fenomen që ka ndikim të fortë në
indolencën e autoriteteve kosovare në zbatimin e tyre.

krijimi i një studimi gjithëpërfshirës që do të japë përgjigje objektive në pyetjen se në çfarë përqindje
analiza e avantazheve dhe disavantazheve të zgjidhjeve legjislative që rregullojnë këtë çështje (përfshirë legjislacionin primar dhe sekondar80);

-

analiza e cilësisë së mekanizmave institucionalë që monitorojnë zbatimin e dispozitave ligjore për përfaqësimin e komuniteteve jo-shumicë në shërbimin publik;

Zbatimi jo konsistent i kornizës ligjore që rregullon përdorimin e gjuhës serbe në çështjet zyrtare instituciona-

-

le është burim i një numri të madh të problemeve me të cilat përballen qytetarët e zakonshëm në qasjen në
shërbime, informacione, mbrojtje ligjore dhe shumë situata të tjera të jetës së përditshme. Prandaj, kjo çështje

përcaktimi i treguesve të saktë për vlerësimin e vazhdueshëm të numrit (përqindjes) së pjesëtarëve të
punësuar të komuniteteve jo-shumicë;

-

është ndoshta një nga problemet me prioritet më të lartë me të cilën përballet komuniteti serb në Kosovë. Si i

gjenerimi i rekomandimeve për të gjithë akterët përkatës shoqërorë në përpjekjet për të adresuar këtë
çështje.

tillë, ky problem kërkon një qasje gjithëpërfshirëse, me angazhim të të gjithë akterëve socialë, përfaqësuesve
politikë dhe institucionalë të komunitetit serb, shoqërisë civile, qytetarëve, gazetarëve, autoriteteve lokale,

Për qasje efikase të qytetarëve në shërbime dhe informacione të nevojshme për realizimin e plotë të të

etj. Duhet që të gjithë ata, në një mënyrë të koordinuar, të rrisin presionin ndaj institucioneve që shkelin këto

drejtave të tyre, është e nevojshme që:

të drejta ose janë kompetente për të parandaluar shkelje të tilla. Metodat duhet të jenë të qëndrueshme,

-

të këtë bashkëpunim në mes shoqërisë civile dhe autoriteteve lokale për përcaktim të parimeve të “prak-

inventive, duke synuar thelbin e problemit, e jo format e shfaqjes së tyre. Kjo përfshin, por nuk kufizohet në:

tikës së mirë” në komunikim të autoriteteve lokale me qytetarë duke marrë parasysh nevojat specifike

-

fuqizimin e kërkesave institucionale për zbatim më të qëndrueshëm të kornizës ligjore që operacional-

të popullsisë lokale. Këto parime mund të përmblidhen dhe të shndërrohen në mekanizëm (indeks) të

izon dygjuhësinë administrative (deputetë parlamentarë të komunitetit serb dhe komuniteteve të tjera

transparencës së autoriteteve lokale që do të ofronte kornizë për monitorimin aktiv të gatishmërisë së

jo-shumicë, Komisioneri për Gjuhët);

tyre për pjesëmarrjen e qytetarëve. Ka shembuj të panumërt rajonalë ose lokalë të mekanizmave të

organizatat e shoqërisë civile duhet të përfshihen në mënyrë aktive në monitorimin e punës së in-

tillë që, me korrigjime të vogla, mund të zbatohen edhe në komunitetin serb në Kosovë. Shembull i mirë

stitucioneve qendrore (seancat parlamentare, të qeverisë, njoftimet e institucioneve përkatëse) me

i kësaj është Indeksi Rajonal i Hapjes (referencave) që mat shkallën në të cilën institucionet në Ballk-

kërkesë formale për disponueshmërinë e përkthimit në gjuhën serbe;

anin Perëndimor janë të hapura për qytetarët dhe shoqërinë (treguesit e transparencës, qasshmërisë,

të hartohen veprime specifike të avokimit me qëllim të ndryshimit dhe plotësimit të Ligjit për Përdorimin

integritetit dhe ndërgjegjes);

-

-

e Gjuhëve i cili:
a.

-

përcakton të drejtën ligjore të qytetarëve për të ngritur një padi për shkeljen e të drejtave
gjuhësore. Kjo e drejtë aktualisht rregullohet me një akt nënligjor, më saktësisht me Rregulloren e

pjesëmarrje në proceset vendimmarrëse në nivel lokal;
-

Qeverisë së Kosovës për Zyrën e Komisionerit për Gjuhët, dhe, si i tillë, i nënshtrohet ndryshimeve
themelon institucionin e Komisionerit për Gjuhët si organ të pavarur të zgjedhur nga Kuvendi i

organizatat e shoqërisë civile, me mbështetjen e mediave, duhet të inkurajojnë aktivizmin qytetar, më
saktësisht praktikën e qytetarëve për t’u bashkuar dhe kërkuar përmbushjen e interesave/prioriteteve

në qeveri dhe agjendave të saj;
b.

shoqëria civile dhe mediat duhet të intensifikojnë fushatat e informimit publik mbi të drejtat e tyre për

të tyre nga autoritetet lokale;
-

në fund, mediat, me mbështetjen e shoqërisë civile, duhet të identifikojë problemet e qytetarëve në

Kosovës, me propozimin e Komisionit për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve, dhe zgjedhja dhe

qasjen në shërbime që gjenerojnë kosto shtesë për ta dhe, bazuar në këtë, të zhvillojnë programe in-

ndryshimet e të cilit i nënshtrohen një mekanizmi me shumicë të dyfishtë.

formative (edukative) që u mundësojnë qytetarëve të kenë këto shërbime në kushte të barabarta, sikur
për komunitetet e tjera në Kosovë.

-

autoritetet lokale në komunat me shumicë serbe duhet të përmirësojnë zbatimin e ligjit për të drejtat
gjuhësore të pakicave, si shembull që do të multiplikohet në ato komuna ku serbët e Kosovës janë komunitet pakicë.

79 Duke respektuar masat epidemike. koment i autorit

80 Primare Ligji për Shërbimin Civil,
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Sidoqoftë, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, në raportin e tij Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe
sigurisë së gazetarëve, thekson se epilogët gjyqësorë në rastet sipas Ligjit kundër Shpifjes dhe Fyerjes87, nuk
ishin të mjaftueshme për të testuar zgjidhjet përkatëse ligjore në praktikë. I njëjti studim shpreh shqetësime në
lidhje me qëndrueshmërinë në zbatimin e Ligjit për qasje në dokumentet publike, mungesën e transparencës
në strukturën e pronësisë së mediave (veçanërisht media online), dhe aspektet ligjore të pozitës së gazetarëve
në tregun e punës, të cilat autorët i përshkruaj si tokë pjellore për censurë.88 Përveç kësaj, shumë organizata
ndërkombëtare në raportet e tyre paralajmërojnë për shumë probleme me të cilat përballen gazetarët

2.1 Liria e medias dhe liria e
shprehjes publike

në Kosovë. Në Raportin e Progresit për Kosovën, BE shprehu shqetësim në lidhje me shpifjet publike dhe
kërcënimet ndaj gazetarëve dhe rekomandoi të përmirësohet më tej përgjigja e institucioneve përgjegjëse ndaj
rasteve të kërcënimeve dhe sulmeve fizike kundër gazetarëve. Një burim tjetër me reputacion, Freedom House,
në raportin e tij të vitit 2020 paralajmëron për presionin politik dhe të korporatave mbi politikën editoriale të
medias, por gjithashtu raporton për rastet e kërcënimeve dhe frikësimit të gazetarëve.89

2.1.2 Media në mjediset serbe në Kosovë - konteksti
2.1.1 Mediat në kornizën sociale-ligjore të Kosovës dhe analiza e gjendjes

Shtëpitë mediatike në kuadër të komunitetit serb në Kosovë përballen me shumë vështirësi në përpjekjet e tyre
për të përmbushur rolin e tyre shoqëror pa pengesa dhe me efikasitet, e që është sigurimi i informacionit të

Asgjë e re nuk ka mbetur të thuhet rreth rëndësisë së mediave në shoqëri të hapur demokratike. Mediat e lira,

vërtetë dhe në kohë për çështjet më të rëndësishme, sociale, ekonomike, kulturore dhe politike për qytetarët.

objektive dhe të përgjegjshme janë themeli i demokracisë dhe luajnë rol të shumëfishtë në mbrojtjen e vlerave
të saj dhe gjenerimin e një kulture demokratike të shoqërisë. Mediat iu mundësojnë qytetarëve qasje në informa-

Përveç që ndajnë shumicën e vështirësive të fushës me të cilat përballen edhe kolegët e tyre shqiptarë, gaze-

cionin që u nevojitet për të marrë “vendime të informuara” me pjesëmarrje aktive në jetën shoqërore, të zgjedhin

tarët dhe mediat serbe gjithashtu përballen me një numër problemesh specifike që i ngarkojnë më tej ata.

përfaqësuesit e tyre, të gëzojnë të drejtat e tyre, të shprehin publikisht ose krijojnë qëndrimet e tyre. Për më tepër,

Kështu, për shembull, gazetarët, duke qenë pjesë e shoqërisë serbe në Kosovë, ndajnë barrën e të gjitha atyre

media luan rol të rëndësishëm në monitorimin e bartësve të pushtetit në ushtrimin e përgjegjshëm të funksioneve

mangësive sistematike dhe problemeve sociale me të cilat përballen serbët e tjerë në Kosovë (problemet në

publike, përgjegjësive të politikave që ata zbatojnë në lidhje me nevojat dhe interesat e qytetarëve dhe respek-

qasjen në informacion, lirinë e lëvizjes, madje edhe sigurinë). Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (gazetarë që

timin e ligjit. Në thelb, është roli i kujdestarit të interesit publik (termi anglez “watchdogs” i cili ka zënë rrënjë edhe

punojnë në media në mjediset serbe) ka lëshuar disa deklarata publike duke u kërkuar autoriteteve të hedhin

në gjuhë të tjera). Pikërisht për shkak të rëndësisë dhe aftësisë së mediave për të përfaqësuar dhe ndikuar në

dritë mbi rastet e gazetarëve serbë të zhdukur dhe të vrarë në periudhën nga viti 1998 deri në 2005.90 Sipas

mënyrë vendimtare në politikat me rëndësi publike në demokracitë moderne, ato shpesh quhen “shteti i katërt”

raportit të fundit të Asociacionit të Gazetarëve të Serbisë, 15 gazetarë serbë janë zhdukur dhe konsiderohen të

ose shtylla e katërt e qeverisë demokratike, përveç legjislativit, gjyqësorit dhe ekzekutivit.

vrarë në Kosovë gjatë asaj periudhe, duke llogaritur gjysmën e rasteve të pazgjidhura të gazetarëve të zhdukur

81

në Evropë.91.
Në përgjithësi, korniza ligjore që rregullon punën e mediave në Kosovë ndjek model për të cilin ne tashmë kemi
tërhequr vëmendjen në këtë hulumtim, që zgjidhjet e përshtatshme ligjore nuk shoqërohen me zbatim të qën-

Në kontekst tjetër, brenda vetë komunitetit serb, një numër gazetarësh dhe mediash që raportojnë në mënyrë

drueshëm. Ekziston pajtueshmëri midis ekspertëve të lirisë së medias që korniza kushtetuese e Kosovës pasqyron

kritike mbi politikën e qeverisë serbe ndaj Kosovës ose mbi punën e opsionit kyç politik në komunitetin serb,

standardet ndërkombëtare që rregullojnë lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes, përfshirë Konventën Evropiane

Listës Serbe, përballen me presione shtesë. Këto presione përfshijnë fushata të shpifjes92, sulme të orkestru-

për të Drejtat e Njeriut dhe Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike . Kështu, në Kapitullin II, neni

ara tabloide ose diskriminim në qasjen në informacion.93 94 Në raportin e tij të progresit për Kosovën për vitin

40 të Kushtetutës garantohet liria e shprehjes dhe specifikohet si “Liria e shprehjes përfshin të drejtën për të

2020, Bashkimi Evropian shprehu shqetësim për gjendjen e lirisë së shprehjes në Kosovë, veçanërisht duke

shprehur, për të shpërndarë dhe për të marrë informacione, mendime dhe mesazhe të tjera, pa u penguar nga

theksuar veriun e Kosovës, ku presione të tilla manifestohen përmes vetëcensurës së gazetarëve.95

82

83

askush”84. Korniza ligjore e Kosovës zbaton dispozitat kushtetuese, një sërë aktesh ligjore që garantojnë qasje në
dokumente dhe pluralizmin e mediave, përfshirë ndalimin e censurës. Përveç kësaj, ka disa akte të tjera ligjore që
rregullojnë punën e gazetarëve dhe mediave, dhe me rëndësi të veçantë për lirinë e mediave në Kosovë janë Ligji
për Qasjen në Dokumentet Publike85 dhe Ligji Civil kundër Shpifjes dhe Fyerjes86, i miratuar në vitin 2012, si pjesë
e iniciative rajonale për dekriminalizimin e shpifjes si instrumenti që keqpërdoret për të kontrolluar median.
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https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fourth-estate
E qasshëm në https://www.echr.coe.int/documents/convention_bos.pdf
E qasshëm në https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/ccpr.pdf
Kushtetuta, Kapitulli II Të Drejtat dhe Liritë Themelore, Neni 40, linku
LIGJI NR. 06/L-081 PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE, korrik 2019 link
Gazeta Zyrtare, Ligji civil kundër shpifjes dhe fyerjes, i qasshëm në link

87 Petrit Çollaku, Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve f. 6 Raporti i disponueshëm në gjuhën angleze në
vegëzën në vijim
88 Ibid, Përmbledhja ekzekutive
89 Freedom House, Raporti për Kosovën, 2019, Kapitulli Liria e Shprehjes https://freedomhouse.org/country/kosovo/freedom-world/2020
90 Sa janë të hapura mediat serbe në Kosovë, Bota bardh e zi – CBS dhe Qendra e Mediale në Çagllavicë, f. 3
91 Për BBC, autore e hulumtimit Jelena Petković https://www.bbc.com/serbian/lat/balkan-51460155
92 https://rs.n1info.com/vesti/a600870-napad-srpske-liste-na-novinara-zbog-pisanja-o-samohranoj-majci-s-kosova/
93 https://www.danas.rs/drustvo/nuns-srpska-lista-da-prestane-sa-diskriminacijom-novinara-i-medija/
94 https://rs.n1info.com/vesti/a587665-nuns-novi-neosnovani-napadi-na-redakciju-portala-kossev/
95 Raporti i Progresit i BE-së në Kosovë, seksioni Liria e Shprehjes, citon në origjinal: There are particular concerns regarding freedom
of expression in the north of Kosovo, including self-censorship” f. 32 paragraf 1.
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Një problem thelbësor me të cilin përballen mediat në komunitetin serb në Kosovë është përpjekja për të

Grafiku 35. Besoj se mediat transmetojnë informacion të vërtetë

siguruar stabilitetin financiar, duke ruajtur pavarësinë editoriale. Sipas raportit Sa janë të hapura mediat

37.00%

serbe në Kosovë të përgatitur nga Bota bardh e zi – CBS dhe Qendra e Mediale në Çagllavicë në kuadër
të nismës OPEN 2020, thuhet se shumica e mediave serbe në Kosovë përballen me problemin e qëndrueshmërisë financiare në veprimtarinë e tyre, por që jo të gjitha mediat janë në pozitë të barabartë në

26.00%

këto përpjekje. Kështu, raporti thekson se në komunitetin serb në Kosovë, ka një numër mediash që gëzojnë
mbështetjen e Qeverisë së Serbisë, si dhe qeverive lokale në zonat serbe në Kosovë.96 Një mbështetje e tillë
merr forma të ndryshme, në formë të remitancave nga alokimet buxhetore (buxheti i Republikës së Serbisë),

18.80%

pastaj fondet e alokuara nga Ministria e Kulturës dhe Informacionit të Republikës së Serbisë në bazë të
konkursit për bashkëfinancim të mediave elektronike ose fondet e alokuara në bazë të një konkursi nga Zyra
për komunitete në kuadër të kabinetit të Kryeministrit të Kosovës.97 Emëruesi i përbashkët për mediat që marrin këto fonde është raportimi jo kritik ndaj Qeverisë së Serbisë dhe eksponentëve të saj në Kosovë. Një grup
mediash që ende ushqejnë politikën e pavarur editoriale dhe raportimin kritik nuk kanë qasje në këto fonde,

8.70%

8.50%

kështu që ata janë të detyruar të gjejnë zgjidhje alternative, me rregullim të statusit të tyre ligjor në mënyrë

0.90%

që të mund të veprojnë si OJQ, duke u kualifikuar për fondin ndërkombëtar të donatorëve për Kosovë.
Të ardhurat nga tregu, si një nga mënyrat themelore të vetë-financimit të mediave, janë jashtëzakonisht të vështira për mediat serbe në Kosovë. Para së gjithash, kur bëhet fjalë për konkurrencën e tregut, mediat nga Kosova që

Nuk pajtohem
aspak

Nuk pajtohem

raportojnë në gjuhën serbe, krahasuar me mediat në zonat shqiptare, mbulojnë tregum shumë më të vogël, i cili

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

Pajtohem

Plotësisht
pajtohem

Pa përgjigje

në rastin më të mirë nuk i kalon 120,000 banorë, dhe në shumicën e rasteve mbulimi është edhe më i ulët. Prandaj,
potenciali i mediave serbe në Kosovë për të zhvilluar një model të qëndrueshëm të afarizmit në këto rrethana

Rezultate dukshëm të ndryshme u morën si përgjigje në pyetjen nëse mediat tregojnë anshmëri në raportim,

është jashtëzakonisht i vogël. Edhe në një treg kaq të kufizuar, mediat në gjuhën serbe në Kosovë nuk arrijnë fitime

duke favorizuar interesat e disa prej palëve të interesuara99. Pak më shumë se gjysma e të anketuarve, më

optimale për shkak të mungesës së qeverisjes së brendshme, mungesës së qasjey strategjike të marketingut, sta-

saktësisht 52.6%, konsiderojnë se ka tendenca të tilla në mediat që ndjekin, ndërsa pothuajse një e treta e

tusit të rregulluar të gazetarëve në tregun e punës dhe problemeve të tjera të brendshme.98

tyre (31.7%) besojnë se mediat janë ende të paanshme.

Kështu, mediat e komunitetit serb në Kosovë përballen me një numër problemesh në përmbushjen e misionit dhe rolit të

Grafiku 36. Konsideroj se informacioni nga mediat është i njëanshëm, favorizon një palë të caktuar

tyre shoqëror. Një nga mënyrat më autoritare për të përcaktuar se si këto probleme pasqyrohen në cilësinë e punës së
tyre është të kërkojnë gjykim nga audienca e tyre, komuniteti serb në Kosovë. Pikërisht këtë e hulumtuam në këtë pjesë

39.60%

të studimit OPEN 2020. Hulumtuam se sa qytetarët i besojnë informacionit që marrin përmes mediave në dispozicion
(përfshirë mediat serbe në Kosovë) dhe nëse besojnë se mediat përmbushin me përgjegjësi rolin e tyre shoqëror.

25.40%

2.1.3 Objektiviteti i mediave serbe në Kosovë - perceptimi i qytetarëve
Besimi në media ka treguesin e tij të thjeshtë, që është besimi i të anketuarve se informacioni që ata transmetojnë është i vërtetë. Në hulumtimin OPEN 2020, ne vërtetuam qëndrimin e përgjithshëm të të anketuarve

13.00%

10.90%

nga komuniteti serb në Kosovë nëse ata besojnë se, nga mediat në dispozicion të tyre, mund të merren
informacione të vërteta.

6.30%

4.80%

Rezultatet treguan se mendimi ishte i ndarë, pra, se 45.5% e të anketuarve besojnë se mediat zakonisht
kanë tendencë të transmetojë informacion të vërtetë, ndërsa pak më pak prej tyre, 36.7%, mendojnë se nuk
mund të supozohet se informacioni që ata marrin përmes mediave është i vërtetë. (Grafiku 35 më poshtë).
Nuk pajtohem
aspak
96 të cilat udhëheqin opsionet politike të afërta me qeverinë aktuale në Beograd. koment i autorit
97 Sa janë të hapura mediat serbe në Kosovë, Bota bardh e zi – CBS dhe Qendra e Mediale në Çagllavicë, f. 4
98 Në origjinal: IREX Kosovo Media Sustainability 2018 https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-indexeurope-eurasia-2018-kosovo.pdf

Nuk pajtohem

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

Pajtohem

99 Opozita-Qeveria, Prishtina-Beogradi, Serbët-Shqiptarët, etj. koment i autorit

Plotësisht
pajtohem

Pa përgjigje
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Pra, duke krahasuar të dhënat nga këta dy grafikë (Grafikët 35 dhe 36) është e mundur të vijmë në përfundim

Konfirmimi i padyshimtë i ekzistencës së vetëcensurës në mediat e ndjekura nga qytetarët e komunitetit serb

se shumica e qytetarëve besojnë se informacioni i transmetuar nga media nuk paraqitet domosdoshmërish

në Kosovë erdhi nga analiza e rezultateve të të anketuarve “A mendoni se gazetarët kanë frikë të shkruajnë

paanshëm, më saktësisht në një mënyrë që reflekton pikëpamjet, qëndrimet e të dy ose më shumë palëve të

të vërtetën për shkak të presioneve të ndryshme ndaj të cilave janë të ekspozuar?” Formulimi i pyetjes është i

interesuara. Një përfundim i ngjashëm, por me një shpjegim më të saktë të këtij pozicioni (përmes intervistave

qartë, i kuptueshëm dhe përmban një shpjegim bisedor të konceptit të vetëcensurës. Prandaj, rezultatet janë

dhe grupeve të fokusit), paraqitet në raportin Sa janë të hapura mediat serbe në Kosovë të hartuar nga

të qarta. Dhe tregojnë se shumica e të anketuarve (66.9%, pra dy të tretat) besojnë se vetëcensura ekziston

Bota bardh e zi – CBS dhe Qendra e Mediale në Çagllavicë Gjegjësisht, sipas këtij raporti, njëanshmëria në

në mediat që ata ndjekin. Nga ana tjetër, pak më shumë se 20% e qytetarëve të komunitetit serb në Kosovë

raportimin e mediave serbe nga Kosova ka të bëjë me (pa)varësinë e tyre financiare, kështu që ato media

nuk pajtohen me këtë deklaratë.

që financohen nga burimet e tyre (marketingu, financimi i projektit, etj.) raportojnë më objektivisht dhe në
mënyrë të paanshme.100 Në anën tjetër, mediat që financohen pjesërisht ose plotësisht përmes granteve/
donacioneve buxhetore të Republikës së Serbisë ose përmes administratave lokale në Kosovë, përmbahen

Grafiku 38. Mendoj se gazetarët kanë frikë të shkruajnë të vërtetën për shkak të presioneve të ndryshme
ndaj të cilave janë të ekspozuar

nga analizat e ekuilibruara.101 Raportimi i tyre kryesisht ka të bëjë thjesht me transmetimin e deklaratave nga

40.20%

liderët politikë dhe zyrtarët, që jo rrallë janë të njëjtët që vendosin për shpërndarjen e fondeve.102
Nëse dy grafikët e mëparshëm tregonin se qytetarët serbë nga Kosova në raportimin mediatik vërejnë elemente të politikave editoriale të njëanshme ose të vetëcensurës, grafiku më poshtë decidivisht e konfirmoi
këtë. Rezultatet e hulumtimit tregojnë se shumica dërrmuese e qytetarëve (rreth 60%) nuk pajtohen (dhe
plotësisht nuk pajtohen) me deklaratën se mediat janë të pavarura në krijimin e politikave të tyre editoriale.

14.70%

Më shumë se dy herë më pak të anketuar pajtohen me këtë vlerësim (27.6%).

26.70%

Grafiku 37. Besoj se mediat janë të pavarura dhe se vet marrin vendime për mënyrën e raportimit të tyre

8.20%

37.40%
7.90%
23.40%

2.40%

21.70%
Nuk pajtohem
aspak

8.30%

Nuk pajtohem

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

Pajtohem

Plotësisht
pajtohem

Pa përgjigje

Kështu, rezultatet tregojnë se të anketuarit, qytetarë të komunitetit serb nga Kosova, në mediat që ata ndjekin
identifikojnë elemente të vetëcensurës. Në çfarë mënyre manifestohet dhe si ndikon në cilësinë e informimit

5.90%
3.30%

të qytetarëve, u përpoqëm të përcaktojmë në vazhdim të hulumtimit.
Rezultatet e hulumtimit tregojnë se vetëcensura manifestohet përmes përjashtimit të individëve (dhe/ose
ideve të tyre) nga hapësira mediatike. Sipas rezultateve të hulumtimit, 53.5% e të anketuarve (kumulativisht

Nuk pajtohem
aspak

Nuk pajtohem

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

Pajtohem

Plotësisht
pajtohem

100 Bota bardh e zi – CBS dhe Qendra e Mediale në Çagllavicë, Sa janë të hapura mediat serbe në Kosovë, f.19
101 Ibid f.19
102 koment i autorit

Pa përgjigje

për “pajtohem” dhe “plotësisht pajtohem”) besojnë se qasja në media nuk është e barabartë për të gjithë
(palët e interesit), ndërsa dy herë më pak nuk pajtohen me deklaratë të tillë (26.7%) .
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Grafiku 39. Mediat nuk janë të hapura ndaj personave të caktuar, e as ndaj ideve të caktuara

Plasimi selektiv i përmbajtjes mediatike është sigurishtdeficit i demokracisë, por përgjegjësia e medias në
shoqëritë e hapura është koncept dukshëm më i gjerë dhe më kompleks, sepse nënkupton rolin e medias në
marrjen e pozicionit të vlerës në raportimin rreth proceseve shoqërore. Kjo praktikisht do të thotë që përm-

38.80%

bajtja mediatike duhet të përmbajëkënd kritik që ndërtohet mbi vlerësimin e ngjarjeve shoqërore dhe politike
nga këndi i interesit shoqëror, përgjegjësisë sociale dhe/ose sundimit të ligjit (respektimi i ligjit). Një cilësi e
tillë e raportimit përmban elemente të gazetarisë hulumtuese, përkatësisht raportimi ku temat trajtohen në
mënyrë kritike dhe nga disa këndvështrime. Pikërisht kjo ishte pyetja në hulumtimin tonë “A përpiqen mediat
që në mënyrë kritike të trajtojnë storjen nga disa këndvështrime?”

20.10%

Rezultatet tregojnë se numër i konsiderueshëm i të anketuarve, më saktësisht 37.2% e tyre, besojnë se mediat

14.70%

përqindje mjaft e madhe që përkundër faktit se i njëjti numër i të anketuarve nuk pajtohen me vlerësim të tillë

11.50%

8.20%

6.60%

Nuk pajtohem
aspak

Nuk pajtohem

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

që ata ndjekin janë të privuara nga cilësia kritike dhe analitike në raportim (Grafiku 41 më poshtë). Kjo është

Pajtohem

Plotësisht
pajtohem

Pa përgjigje

(37.1%), konkludohet se raportimet e mediave në dispozicion të komunitetit serb në Kosovë kanë një deficit
demokratik.

Grafiku 41. Kur raportojnë për një ngjarje, mediat përpiqen ta trajtojë storjen në mënyrë kritike nga disa
këndvështrime

30.10%
26.70%

Seleksionimi i njëanshëm në raportimin mediatik manifestohet jo vetëm përmes censurës së individëve që
përfaqësojnë pikëpamje të caktuara, por edhe përmes përzgjedhjes së temave. Rezultatet tregojnë se 56.2%
e të anketuarve në kuadër të studimit OPEN 2020 pajtohen me tezën që media injoron disa lajme që ata i
konsiderojnë të rëndësishme. Prapë, dy herë më shumë të anketuar (rreth 27%) besojnë se nuk është kështu.

16.00%
10.50%

Grafiku 40. Shpesh vërej se disa lajme të rëndësishme nuk janë në media

9.70%
7.00%

38.80%

Uopšte se ne
slažem

21.70%

Ne slažem se

Niti se slažem
niti se ne
slažem

Slažem se

Potpuno se
slažem

Nije odgovorio/
la

Sipas autorëve të studimit Sa janë të hapurat mediat serbe në Kosovë (CBS/Qendra Mediale Çagllavica),

17.40%

qëndrimet e ndara të të anketuarve janë pasqyrim i ndarjeve thelbësore të mediave në të cilat ata kanë

10.10%

qasje. Nga njëra anë, ato media të financuara nga grantet buxhetore, ku “deklaratat e përfaqësuesve
të qeverisë ose institucioneve nuk rishikohen, nuk ka kërkime për vërtetim të deklaratave, vënie në pah të

6.20%

5.80%

mospërputhjeve me situatën në terren”103, dhe nga ana tjetër mediat e pavarura, të cilat i ofrojnë publikun
perspektivë më t[ gjerë (veçanërisht në portale)....”përmes analizave të thella, duke botuar komente nga
analistë dhe ekspertë të komunitetit serb dhe shqiptar, duke përkthyer analiza ose artikuj nga shtypi në shqip

Nuk pajtohem
aspak

Nuk pajtohem

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

Pajtohem

Plotësisht
pajtohem

Pa përgjigje

ose artikuj hulumtues dhe tematikë.” 104

103 Ibid, f. 20
104 Ibid
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Me qëllim të nxjerrjes së konkluzioneve dhe rekomandime nga kjo pjesë e studimit, është e rëndësishme
të përcaktohet nëse qytetarët vlerësojnë në këtë mënyrë të gjitha mediat në dispozicion të tyre apo bëjnë
dallime midis kategorive të mediave. U përpoqëm ta përcaktojmë atë duke hulumtuar nivelin e besimit të
qytetarëve ndaj kategorive të mediave. Rezultatet tregojnë se të anketuarit, qytetarë të komunitetit serb
në Kosovë, kanë nivelin më të lartë të besimit në mediat nga Beogradi (72.8% - kumulativisht plotësisht
dhe kryesisht) dhe mediat e komunitetit serb në Kosovë (66.6%). (Grafiku 42). Në formulimin e pyetjes, nuk
bëhej dallimi midis mediave të pavarura dhe të ashtuquajtura «media pro-qeveritare nga Beogradi”, që

Grafiku 43. Sa besim keni në mediat e mëposhtme? (korrelacioni: mediat serbe nga Beogradi me
nivelin e arsimimit të të anketuarve)
 hkolla e lartë ose fakulteti i
S
përfunduar

 hkolla e mesme e
S
përfunduar

0.30%
Pa përgjigje

1.00%

kufizon ndjeshëm potencialin analitik të këtyre rezultateve. Sidoqoftë, ajo që mund të vërehet është se këto

20.60%

rezultate janë në përputhje me rezultatet e pjesës së hulumtimit që vërejti se cilat media ndiqen më shumë
nga qytetarët (shih pjesën Qasja në informacion - Roli i mediave) Sipas të njëjtit trend, numri më i vogël i të

Shkolla fillore e përfunduar

20.70%

Plotësisht kam

36.40%

anketuarve, vetëm 6.8% u përgjigjën se i (ndjekin dhe) u besojnë mediave shqiptare.

47.60%
52.20%

Kryesisht kam
Grafiku 42. Sa besim keni në mediat e mëposhtme?

45.50%
22.80%

M
 ediat e huaja

Mediat shqiptare

Mediat serbe nga
Kosova

Mediat serbe nga
Beogradi

19.40%

Kryesisht nuk kam

13.60%
8.70%

3.10%
Pa përgjigje

4.50%

4.0%
0.70%
0.50%

Kur të dhënat për nivelin e besimit në mediat serbe nga Kosova analizohen në të njëjtën mënyrë, rezultatet trego-

2.20%
Plotësisht kam

jnë se përqindjet e atyre që më së shumti ose plotësisht i besojnë atyre shpërndahen në mënyrë të barabartë në

1.0%

të gjitha kategoritë e arsimit dhe sillen ndërmjet 61% (ato me arsim të lartë) dhe deri në 70% të atyre me shkollë

8.60%

fillore (Grafiku 44). Është dallim shumë i vogël nominal, por edhe real, që të flitet për ndonjë trend.

21.00%
17.90%
Kryesisht kam

Grafiku 44. Sa besim keni në mediat e mëposhtme? (korrelacioni: mediat serbe nga Kosova sipas
nivelit të arsimimit të të anketuarve)

7.70%
55.20%
48.50%

 hkolla e lartë ose fakulteti i
S
përfunduar

34.40%

 hkolla e mesme e
S
përfunduar

Shkolla fillore e përfunduar

0.30%

29.40%

Kryesisht nuk
kam

Pa përgjigje

1.00%

24.70%
9.30%

21.80%
42.40%
Nuk kam fare

6.80%

Nuk kam fare

Plotësisht kam

7.50%
13.60%

57.90%

51.30%

10.80%
8.20%

60.10%

Kryesisht kam

59.10%
Kur analizohen rezultatet e nivelit të besimit të popullsisë në dy kategoritë e mediave me rezultatet më të
mira (mediat nga Beogradi dhe mediat serbe nga Kosova) në korrelacion me nivelin e arsimimit të të anket-

27.80%
13.60%
11.20%

uarve, vërehet se shumica e të anketuarve vetëm me arsimi fillor të përfunduar ka besim të plotë në mediat
nga Beogradi (36.4%), ndërsa këto përqindje janë dukshëm më të ulëta për kategoritë e të anketuarve me
arsim të mesëm dhe të lartë dhe në të dyja rastet janë rreth 20% (Grafiku 43).

22.40%

Kryesisht nuk kam

Nuk kam fare

8.90%
13.60%
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2.1.4 Konkluzionet:
Qytetarët serbë në Kosovë janë të privuar nga informacioni objektiv. Rezultatet e hulumtimit tregojnë se
qytetarët e komunitetit serb në Kosovë besojnë se janë të privuar në mënyrë të konsiderueshme nga informacioni objektiv, informacion që përmban analiza kritike dhe informacion që u nevojitet për të marrë një
gjykim objektiv në lidhje me proceset socio-politike rreth tyre. Pavarësisht nëse në pyetje është paaftësia e
autoriteteve qendrore për të komunikuar në gjuhën serbe ose ngurrimi i përfaqësuesve politikë serbë për
të ndarë informacione me rëndësi publike, pasojat janë të njëjta: mediat hasin në problem për qasje në
burime/informacione për t’i ndihmuar ata të informojnë qytetarët në mënyrën e duhur.
Qytetarët e komunitetit serb në Kosovë janë të përjashtuar nga procesi i krijimit të së ardhmes së tyre.
Përveç faktit se praktikat e bartësve të pushtetit për të kontrolluar informacionin dhe mbytur lirinë e shprehjes
publike janë shkelje reale e parimeve të demokracisë, dimensioni specifik i një deficiti të tillë demokratik
është i rëndësishëm për komunitetin serb, dhe kjo është imponim në moment kur po zhvillohet proces me
rëndësi të madhe për të ardhmen e tyre, një dialog midis Prishtinës dhe Beogradit për arritjen e marrëveshjes
gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve. Pamundësia e qytetarëve për të marrë informacion
të vërtetë dhe me kohë rreth kësaj, mbytja e lirisë së shprehjes publike mbi çështjen dhe format e tjera të
kontrollit të narrativit që shoqëron këtë proces (përfshirë paqartësinë konstruktive në komunikim) i vë serbët

2.2 Liria e asociimit organizatat e shoqërisë
civile dhe roli i tyre në
shoqëri të hapur

e Kosovës në rrezik se interesat e tyre nuk do të përcaktohen (për shqyrtim të negociatorëve) dhe as merren
parasysh për arritjen e një zgjidhjeje. Është me të vërtet e vështirë të shpjegohet indiferenca e akterëve shoqërorë në një situatë të tillë, përveç frikës.

2.2.1 Roli i sektorit joqeveritar në shoqëri demokratike

Mediat serbe në Kosovë, që raportojnë në mënyrë kritike për punën e qeverisë, janë të ekspozuara ndaj

Në shoqëritë demokratike, qytetarët janë të lirë të ushtrojnë dhe mbrojnë në mënyrë aktive të drejtat e tyre, të

llojeve të ndryshme të presionit. Brenda shoqërisë serbe në Kosovë, ekziston një tendencë e qartë për të

shprehin qëndrimet e tyre, të promovojnë vlerat dhe ndjekin interesat e tyre. Këtë mund ta bëjnë duke vepruar në

kontrolluar informacionin publik në kontekstin e proceseve politike, veprimeve institucionale, madje edhe in-

mënyrë të pavarur ose mund të bashkohen për të arritur qëllime të caktuara. Liria e asociimit është e drejtë e njeriut

formacioneve që pasqyrojnë objektivisht realitetin socio-ekonomik të komunitetit serb në Kosovë. Të gjitha nën

e garantuar nga një numër traktatesh ndërkombëtare, kështu që është pjesë e Deklaratës Universale të të Drejtave

pretekstin e ruajtjes së imazhit të pagabueshmërisë së qeverisë. Mediat që raportojnë në mënyrë kritike vuajnë

të Njeriut106 dhe Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e cila, ashtu si të drejtat dhe liritë e tjera, paraqitet si

nga forma të ndryshme presioni, nga mohimi i qasjes në fonde, mohimi i qasjes në informacion, deri në shpifjet

një qëllim (standard i përbashkët) që duhet të arrihet nga të gjithë popujt, të gjitha shoqëritë në botë.

tabloide kundër gazetarëve dhe shtëpive mediatike. Pasojat e presioneve të tilla janë të shumta dhe përfshijnë vetëcensurimin e gazetarëve dhe shtëpive mediatike, thellimin e dallimeve në mes të mediave, cenimin e

E drejta ndërkombëtare përcakton gjithashtu edhe kufizimet në lirinë e asociimit. Kështu, Konventa Evropi-

pluralizmit mediatik dhe politik dhe shumë tendenca të tjera që cenojnë karakterin demokratik të shoqërisë.

ane për të Drejtat e Njeriut përshkruan karakterin e lirisë së tubimit si një liri të kufizuar nga ligjet (karakteri
demokratik) “për sigurimin kombëtar, për sigurimin publik, për mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit,

Mediat e pavarura në komunitetin serb përballen me probleme të mëdha në sigurimin e qëndrueshmërisë

për ruajtjen e shëndetit ose të moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe të lirive të të tjerëve”107. Ky përku-

financiare. Në kontekstin e përpjekjeve për të ruajtur vlerat e shoqërisë së hapur, të tilla si liria e shprehjes,

fizim i kufizimit të lirisë së asociimit përcakton njëkohësisht karakterin e saj, më saktësisht vendos prezumimin

qasja në informata të vërteta dhe dialogu i hapur shoqëror, ekziston nevojë e fuqishme për të forcuar skenën

e përfitimit shoqëror si qëllim të asociimit (natyrisht me disa përjashtime). Organizatat civile (organizatat

mediatike në kuadër të komunitetit serb në Kosovë duke zhvilluar rezistencë ndaj llojeve të presionit (qoftë

joqeveritare - OJQ-të ose organizatat e shoqërisë civile - OShC-të) janë një formë e ushtrimit të lirisë së

politik, i korporatës apo i ndonjë natyre tjetër). Si rrjedhojë kjo do të krijojë kushte për pasurimin e përmbajtjes

asociimit me qëllim të përmbushjes së interesave (përfitimeve) shoqërore.

mediatike me kërkime, raportime (përmbajtje) kritike dhe të pa censuruara. Për fat të mirë, hulumtimi tregon
se një numër i mediave të pavarura janë në dispozicion lokal dhe përpiqen të ofrojnë informacion në një

Roli i organizatave të shoqërisë civile në sistemet demokratike është i ndryshëm dhe jashtëzakonisht i rëndë-

mënyrë objektive dhe kritike, që në këtë “biznes” të mos ketë nevojë të fillohet nga e para. Por kjo nuk do të

sishëm. Shoqëritë demokratike, nga natyra e tyre, bazohen në mekanizmat e kontrollit të ndërsjellë midis

thotë se mund të shtyhet, pasi siç autorët e raportit Sa janë të hapura mediat serbe në Kosovë (CBS dhe

qytetarëve dhe përfaqësuesve të zgjedhur të qeverisë (një term i njohur në anglisht si “check and balances”

Qendra Mediale Çagllavica) paralajmërojnë se ndarja në mesin e mediave të komunitetit serb në Kosovë,

koment i autorit). Thelbi i kësaj ideje është e drejta e qytetarëve për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre, por

në ato të financuara nga buxheti dhe mediat e pavarur është “Një trend që po thellohet dhe si rezultat i

gjithashtu për të kërkuar përgjegjësinë e bartësve të funksioneve publike në mbrojtjen e interesave publik,

të cilit mediat e pavarura janë në pozitë gjithnjë e më të vështirë kur bëhet fjalë për qëndrueshmërinë e

d.m.th. të asociiohen lirshëm për të ushtruar atë lloj mbikëqyrjeje dhe kontrolli. Në të njëjtën kohë është një

veprimtarisë së tyre» 105.
105 Bota bardh e zi – CBS dhe Qendra e Mediale në Çagllavicë, Sa janë të hapura mediat serbe në Kosovë.

106 Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Neni 20; Gjithkush ka të drejtën e lirisë së mbledhjes dhe bashkimit paqësor.
107 Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Neni 11. Liria e tubimit dhe e organizimit
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nga funksionet themelore të organizatave të shoqërisë civile, i ashtuquajtur roli “watchdog” (mbikëqyrës), për

të afirmuar tubimin civil si formë të aktivizmit qytetar. Deri te destigmatizimi i pjesshëm i bashkëpunimit me

të cilin tashmë kemi shkruar në këtë raport.

“të huajt”, por edhe me institucionet qendrore (shqiptarët), erdhi vetëm pas vitit 2013111 dhe fillimi i integrimit
të plotë të shoqërisë serbe në sistemin kushtetues dhe ligjor të Kosovës. Ky proces u zhvillua me mbështetjen

Për më tepër, çdo shoqëri, pavarësisht nga niveli i zhvillimit demokratik, ka potencialin për të përparuar dhe

aktive të Beogradit zyrtar, i cili në masë të madhe e delegjitimoi konceptin e “mos bashkëpunimit si interes

përmirësuar sistemin në përgjigje të nevojave të qytetarëve. Organizatat e shoqërisë civile janë akterë të

kombëtar”, i cili deri atëherë kishte dominuar dinamikën socio-politike të komunitetit serb. Tërthorazi, një ndry-

rëndësishëm në këtë proces, dhe si mbrojtës të interesit publik dhe individual luajnë rol të rëndësishëm në

shim i tillë në politikën e Beogradit zyrtar gjithashtu ndikon në krijimin e hapësirës për veprim qytetar, dhe

plotësimin e përgjigjes institucionale, e cila, duke pasur parasysh gamën e gjerë dhe natyrën e larmishme

vjen deri te krijimi i një numrit të madh të organizatave civile (e ashtuquajtura faza e kërpudhave - “mush-

të nevojave të qytetarëve, është objektivisht e kufizuar. . OJQ-të mund të përmbushin një rol të tillë në disa

room phase”)112 sidomos në veri të Kosovës, ku presioni më i madh ishte para vitit 2013.

108

mënyra, për shembull duke plotësuar/korrigjuar kornizën legjislative ose politikat praktike, (të ashtuquajturat organizatat “think-tank”), por edhe duke ofruar shërbime drejtpërdrejt për qytetarët, veçanërisht grupet

Trendi i rritjes së hovshme të numrit të organizatave, për fat të keq, nuk u shoqërua me përpjekje strukturore

sociale më të cenuara, nevojat e të cilëve tejkalojnë kapacitetin e mbështetjes institucionale. Sigurisht, ka

në ndërtimin e kapaciteteve të brendshme të organizatave, rrjedhimisht një numër i madh i tyre dështojnë

shumë fusha të tjera të veprimit shoqëror të dobishëm ku organizatat e shoqërisë civile luajnë rol të rëndë-

të afirmohen dhe të mbijetojnë në kushtet e rritjes së konkurrencës. Sidoqoftë, një numër organizatash me

sishëm, për shembull, ndihma humanitare, dialogu social, edukimi i qytetarëve, zhvillimi i inovacionit etj.

angazhimin e tyre arrijnë të ndërtojnë kapacitete të brendshme dhe njohjen e tyre duke ndryshuar fokusin
dhe cilësinë e veprimit qytetar nga “tema të lehta sociale” (çështje lokale, pastrimi i oborreve të shkollës, teatro

Kështu, është më se e qartë dhe e njohur që organizatat e shoqërisë civile luajnë rol të rëndësishëm në sho-

për fëmijë...)113, në tema jashtëzakonisht komplekse të rëndësisë thelbësore për komunitetin serb në Kosovë

qëri të hapur dhe demokratike. Edhe pse veprojnë në forma të ndryshme dhe me fokus të ndryshëm, roli dhe

(të drejtat e komuniteteve jo-shumicë, diskriminimi në qasjen në shërbime dhe informacione, shërbime për

përgjegjësia e tyre është e përbashkët në mbrojtjen dhe përfaqësimin e interesave të qytetarëve. Pikërisht ky

kategoritë sociale të cenuara të popullsisë, etj.). Me këtë fillon faza e re në evolucionin e sektorit civil serb, në

karakter përfaqësues i shoqërisë civile është një nga parametrat themelorë dhe përcaktues të besueshmërisë

të cilën OJQ-të gjenden ende sot. Karakterizohet nga hapja në rritje e shoqërisë serbe në Kosovë për të pran-

së organizatave të shoqërisë civile dhe përgjegjësisë sociale të punës së tyre. Për këtë arsye, ky hulumtim u

uar/përfshirë në punën e shoqërisë civile; por së bashku me atë gatishmëri, ekziston një kërkesë në rritje që ky

përqendrua në përcaktimin e karakterit përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që punojnë në komu-

angazhim të bazohet në punën serioze të organizatave të shoqërisë civile dhe angazhimin e tyre për të mbro-

nitetin serb në Kosovë. Pra, qëllimi i kësaj pjese të hulumtimit ishte të përcaktojë shkallën në të cilën qytetarët

jtur interesat e mirëfillta shoqërore. Do të shohim më vonë në raport se niveli në të cilin OShC-të arrijnë këto

nga komuniteti serb në Kosovë besojnë se organizatat e shoqërisë civile mbrojnë interesat e tyre të vërteta.

standarde lidhet drejtpërdrejt me perceptimin e punës së tyre tek qytetarët, interesat e të cilëve ata mbrojnë.

2.2.2 Zhvillimi i OJQ-ve në komunitetin serb në Kosovë - konteksti
shoqëror

2.2.3 Shoqëria civile - perceptimet e përgjithshme të qytetarëve
Në raport, “Organizatat e shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë: Në mes të perceptimeve dhe
prezantimeve”114 të përgatitur nga Iniciativa e re shoqërore dhe Forumi për Zhvillim dhe Bashkëpunim Mul-

Sektori civil në komunitetin serb në Kosovë filloi të zhvillohej pas konfliktit të vitit 1999, fillimisht me shumë

tietnik në kuadër të iniciativës OPEN 2020, vërehen disa tendenca në sektorin e sotëm civil serb në Kosovë.

ndrojtje, i kufizuar nga presioni shoqëror dhe stigmatizimi i bashkëpunimit me agjencitë ndërkombëtare dhe

Sipas raportit, në komunitetin serb në Kosovë janë profilizuar dy qendra të shoqërisë civile, Mitrovica e Veriut

autoritetet qendrore në Kosovë. Një presion i tillë ishte aq i theksuar sa që angazhimi kuptimplotë i shoqërisë

dhe Graçanica. Numri më i madh i organizatave është regjistruar dhe vepron si shoqatë jofitimprurëse dhe

civile ishte pothuajse i pamundur. Raporti i vitit 2008 i UNDP “Zhvillimi i Shoqërisë Civile në Kosovë” ilustron

ka indikacione për profilizimin më të ngushtë të organizatave në tema ose fusha të caktuara, si dhe rritjen

shkallën e këtij presioni. Në raport theksohet se ekziston frikë e fortë midis përfaqësuesve të sektorit civil

e bashkëpunimit me sektorin civil shqiptar. Sidoqoftë, bashkëpunim i tillë vazhdon në nivel të projektit, me

nga komuniteti serb “Se nëse bashkëpunojnë me institucionet qendrore do të etiketohen si tradhtarë si nga

shumë pak shembuj të partneriteteve strategjike115.

komuniteti i tyre ashtu edhe nga Beogradi.”

109

Presioni shoqëror i një intensiteti të tillë ishte pasojë jo vetëm e

rrethanave politike në të cilat komuniteti serb u gjend në vitet e para pas konfliktit, por edhe i paragjykimeve

Këto trende, në veçanti profilizimi dhe bashkëpunimi ndëretnik në sektorin civil, janë rezultat i konkurrencës

të forta në lidhje me aktivitetet e organizatave joqeveritare, si mishërim subversiv i faktorit “të jashtëm” (ag-

në rritje në qasjen në fonde dhe/ose si përgjigje ndaj kërkesave të donatorëve. Trendet e tilla janë tregues

jencitë donatore) ndaj interesave social dhe kombëtar të shoqërisë serbe. Rrënjët e paragjykimeve të tilla

i padyshimtë i progresit dhe afirmimit të sektorit civil në shoqërinë serbe në Kosovë. Deri në çfarë mase ka

datojnë që nga vitet 90-ta të shekullit të kaluar dhe lufta në ish Jugosllavi, kur Serbia u izolua nga bashkësia

ndikuar ky progres në perceptimet e qytetarëve? A ishin të mjaftueshme për të dekonstruktuar stereotipat në

ndërkombëtare, dhe organizatat joqeveritare u panë si pjesë integrale e mjedisit që kryen një izolim të tillë.

lidhje me natyrën përmbysëse të veprimit civil? A ka rritje në kuptueshmërinë e rëndësisë së sektorit civil në

110

dinamikat socio-politike të komunitetit serb në Kosovë? Këto çështje janë trajtuar në vazhdim të këtij hulumtimi.
Në rrethana të tilla, në dekadën e parë të shekullit XXI, një numër i organizatave të shoqërisë civile u shfaqen
në komunitetin serb në Kosovë, kryesisht në formën e iniciativave individuale dhe fushëveprimit jashtëzakonisht të kufizuar për sa i përket kapaciteteve të brendshme, efekteve të punës dhe në përgjithësi kapacitetit për

108 Sipas premisës ‘asnjë ligj nuk mund të parashikojë të gjitha rrethanat’.
109 UNDP - Zhvillimi i Shoqërisë Civile Kosovë, 2008 http://hdr.undp.org/sites/default/files/nhdr_2008_kosovo_en.pdf
110 https://www.vreme.com/cms/view.php?id=362574 Miq të panevojshëm

111 Me pjesëmarrjen e serbëve nga veriu i Kosovës në zgjedhjet lokale të vitit 2013, të organizuara në kuadër të sistemit kushtetues dhe
ligjor të Kosovës. - koment i autorit.
112 Analogjia e përdorur në tekst; Shoqëria Civile dhe Zhvillimi Demokratik i Kosovës, Bashkim Rrahmani, 2018
113 UNDP - Zhvillimi i Shoqërisë Civile Kosovë, 2008 http://hdr.undp.org/sites/default/files/nhdr_2008_kosovo_en.pdf
114 NSI dhe FDMC - Organizatat e shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë: Në mes të
perceptimeve dhe prezantimeve - Hyrje
115 Ibid
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Në fillim të hulumtimit të kësaj temë, donim të përcaktonim se sa janë të njoftuar të anketuarit, qytetarët nga
komuniteti serbë Kosovë, me punën e organizatave të shoqërisë civile që veprojnë në shoqërinë e tyre. Sipas

Grafiku 46. Sa jeni të njoftuar me punën e OJQ-ve nga komuniteti serb? (korrelacion me moshën e të
anketuarve)

rezultateve të studimit, pothuajse dy të tretat e të anketuarve (65.3%) theksojnë se me punën e organizatave
81.2%

nga komuniteti serb në Kosovë nuk janë të njoftuar (Grafiku 45 - më poshtë). Si pasojë, vetëm një e treta e

65
vjeç

Grafiku 45. Sa jeni të njoftuar me punën e organizatave joqeveritare nga komuniteti serb?
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tyre (33.3%) pretendojnë të kenë informacion të mjaftueshëm në lidhje me këtë.
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Pra, rezultatet pa dyshim tregojnë se të anketuarit që morën pjesë në këtë hulumtim nuk janë mjaft të infor-
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18-35

38.6%
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muar me aktivitetet e OJQ-ve nga mjediset e tyre. Qëndrimi “aspak” është gjithashtu indikativ, që nënkupton
mungesë të plotë të informacionit mbi aktivitetet e organizatave të shoqërisë civile te gati një e treta e të
anketuarve (33.8%). Autorët e hulumtimit Organizatat e shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë:

Pa përgjigje

Plotësisht

më mes të perceptimeve dhe prezantimeve, Iniciativa e re shoqërore dhe Forumi për Zhvillim dhe Bash-

Kryesisht jo

Aspak

Kryesisht po

këpunim Multietnik, përmes metodave cilësore të hulumtimit, konfirmojnë se përkundër një kuptimi themelor
të parimeve të OSHC-ve, qytetarët nuk janë të njohur me “punën, mandatin, sukseset ose sfidat”116. I njëjti
hulumtim, bazuar në përgjigjet e të anketuarve në fokus grupe, tregon se qytetarët tregojnë njohuri më të

Këto rezultate nuk janë të befasishme, pasi aktivizmi qytetar, qoftë përmes vullnetarizmit apo angazhimit pro-

mira për punën e shoqërisë civile në kontekstin lokal, në vendet ku ata jetojnë dhe se, në këto raste, ata jo

fesional, lidhet përgjithësisht me popullatën e re të shoqërisë.117 Përveç kësaj, me fuqizimin e shoqërisë civile në

vetëm që ishin në gjendje të rendisë një numër të konsiderueshëm të organizatave, por treguan njohuri për

mjediset serbe në Kosovë, në vitet e fundit, numri i iniciativave për promovim të vullnetarizmit tek të rinjtë është

fusha në të cilat këto organizata janë të angazhuara.

rritur, si dhe numri i projekteve që synojnë popullatën e re (me interes të veçantë për agjencitë donatore). Në
fund, zhvillimi i shoqërisë civile brenda komunitetin serb në Kosovë ka krijuar një numër të konsiderueshëm të

Me krahasimin e këtyre rezultateve me moshën e të anketuarve vërehet një trend i qartë, sa më të vjetër

vendeve të punës, dhe në mesin e popullatës së re, sektori civil ka fituar reputacion si alternativë e besueshme për

të anketuarit, aq më pak të njoftuar janë me punën e shoqërisë civile. Kështu, pothuajse gjysma e të rinjve

punësim në një nga institucionet («biznesi shtetëror»). Në pjesën cilësore të hulumtimit (intervistat), përfaqësuesit e

nga mostra (47.4%), të moshës 18 -35 vjeç, pretendojnë të jenë plotësisht të njoftuar me punën e organi-

OJQ-ve shpjeguan këto variacione me dy faktorë kryesorë. E para është përqendrimi i OJQ-ve në komunikimin e

zatave të shoqërisë civile serbe ose të paktën kanë informacion të mjaftueshëm për punën e tyre (Grafiku

rezultateve të tyre në mediat sociale, të cilat pjesëtarët e moshuar të shoqërisë i ndjekin në një masë më të vogël

46 - më poshtë ). Në grupmoshën nga 36 deri 50 vjeç, 38% e të anketuarve pretendojnë të jenë të njoftuar

se kategoritë e reja të popullsisë, dhe faktori i dytë është fenomeni i shpifjes118 së sektorit joqeveritar në media, i

me punën e OJQ-ve. Ende, në grupin prej 51-65 vjeç, kjo theksohet nga vetëm 22% e të anketuarve, deri

cili me një variacion më të madh ose më të vogël në intensitet, ndodhi në media në vitet e 90-ta të shekullit XX

në grupmoshën më të vjetër, qytetarë mbi 65 vjeç, ku vetëm 6% e të anketuarve pretendojnë të kenë disa

dhe ndaj të cilit, për këtë arsye, të anketuarit më të moshuar ishin të ekspozuar për një periudhë të gjatë kohore.119

njohuri në lidhje me punën e OJQ-ve nga mjediset serbe në Kosovë.

116 NSI FDMC; Organizatat e shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë: Në mes të perceptimeve dhe prezantimeve, f.8

117 Burime të shumta (koment i autorit).
118 Shpifje - satanizim, diskreditim, shpifje
119 Intervistë me një përfaqësues të shoqërisë civile nga veriu i Kosovës.
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Ngjashëm me trendin e paraqitur në shembullin e mëparshëm, ekziston një trend i rritjes së nivelit të njohurive
për punën e shoqërisë civile në Kosovë në përputhje me nivelin në rritje të arsimimit të të anketuarve. Më shumë

Grafiku 48. A
 keni marrë pjesë në ndonjë aktivitet të organizuar nga ndonjë organizate joqeveritare
gjatë vitit të fundit?

se gjysma e të anketuarve me shkollë të lartë ose diplomë universitare theksojnë të janë të njoftuar me punën e

26+73+1T
1.60%

shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë, ndërsa të njëjtën gjë e pohojnë 33.4% e të anketuarve me diplomë
të shkollës së mesme (Grafiku 47). Ky numër tek të anketuarit me vetëm arsim fillor bie në më pak se 5%.

Pa përgjigje

25.70%

Grafiku 47. Sa jeni të njoftuar me punën e organizatave joqeveritare nga komuniteti serb? (arsimimi)

Po

19.8%
27.8%

Shkolla e lartë ose
fakulteti i përfunduar

72.70%

40.1%

Jo

11.1%
1.3%
31.3%
34.0%

Shkolla e mesme e
përfunduar

27.8%

Këto rezultate duhet të interpretohen me kujdes. Së pari, me faktin që u përgjigjen në këtë pyetësor, të anketuarit morën pjesë në disa nga aktivitetet e shoqërisë civile, kështu që me interpretim të tillë përqindja

5.6%

duhej të ishte 100%, në mënyrë që vetë pyetja të mos ishte precize që për pjesëmarrësit të ishte e qartë se

1.4%

kujt i referohej termi “pjesëmarrje” në përcaktimin e pyetjes. Me logjikën e autorit, me siguri të anketuarit me
68.2%
27.3%

Shkolla fillore e
përfunduar

këtë përgjigje nënkuptuan angazhim të drejtpërdrejtë në veprime që lidhen zakonisht me shoqërinë civile,
veprime në nivelin e komunitetit, seminare, debate dhe të ngjashme. Në atë rast, përqindja e përcaktuar
(25%) nuk është aq e ulët sa duket në shikim të parë. Nëse, në mungesë të statistikave zyrtare, marrim vlerë-

4.0%

sime se rreth 120,000 pjesëtarë të komunitetit serb jetojnë në Kosovë, atëherë ky rezultat tregon se vitin e

0%

kaluar shoqëria civile mobilizoi 30,000 qytetarë për disa nga aktivitetet e saj. Në kontekstin e komunitetit

0%

serb në Kosovë dhe faktin që vazhdon pandemia Covid-19 e cila imponon kufizime në lëvizje dhe tubim, ky
rezultat nuk është i papërfillshëm. Sidoqoftë, duhet të përsëritet që në mungesë të të dhënave zyrtare për

Pa përgjigje

Plotësisht

Kryesisht jo

Aspak

Kryesisht po

popullsinë,120 me besim mund të themi se këto përqindje u referohen vetëm atyre qytetarëve që morën pjesë
në këtë hulumtim.
Ajo që mund të konkludohet në mënyrë të besueshme dhe pa dyshim është se hulumtimi tregon se shu-

Shkaku i këtyre ndryshimeve sipas nivelit të arsimimit të të anketuarve ndoshta qëndron në nivelin e investi-

mica e të anketuarve që morën pjesë në një nga aktivitetet e organizatave të shoqërisë civile në Kosovë e

mit të qytetarëve në dinamikën lokale socio-politike, jo vetëm përmes aktivizmit, por edhe faktorëve të tjerë,

vlerësojnë këtë përvojë si pozitive (85.4%) (Grafiku 49). Pak më shumë se 15% e të anketuarve theksojnë se

për shembull, monitorimi i mediave lokale me më shumë informacion mbi shoqërinë civile, duke u përfshirë

kjo përvojë nuk la përshtypje të mirë për asnjë arsye.

në iniciativa civile, në kapacitete ekspertësh dhe të ngjashme, pra, në një numër më të madh të ndërveprimeve eksperienciale.
Këtë ndryshim kryesor në kuptimin e shoqërisë civile, ndërtimit të qëndrimeve të bazuara në përvojën personale, në krahasim me dhënien e gjykimeve bazuar në informacion direkt dhe qëndrim të paracaktuar,
u përpoqëm të përcaktojmë në vazhdim të hulumtimit. Një mënyrë për të përcaktuar këtë është të hetohet frekuenca e pjesëmarrjes së qytetarëve në aktivitete të organizuara nga OJQ-të në mjediset serbe
në Kosovë. Rezultatet tregojnë se shumica dërrmuese e të anketuarve, madje 72.8%, nuk morën pjesë në
ndonjë nga aktivitetet e OJQ-ve në 12 muajt e fundit, ndërsa vetëm një e katërta e tyre (më saktësisht 25.7%)
pretendojnë se morën pjesë.

120 Kështu edhe pamundësia për një mostër përfaqësuese. koment i autorit
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Grafiku 49. Cila ishte përvoja juaj nga angazhimi?
Shumë negative

Grafiku 50. OJQ-të ndikohen nga donatorët

5.20%

Kryesisht negative

9.20%

29.6%

Plotësisht pajtohem

54.60%

Kryesisht pozitive
Shumë pozitive

13.8%

Pa përgjigje

30.80%

Pa përgjigje 0.30%

31.8%

Pajtohem

7.9%

As pajtohem, as nuk pajtohem

12.9%

Nuk pajtohem
Nuk pajtohem aspak

4%

Pra, rezultatet çojnë në përfundimin se organizatat e shoqërisë civile që punojnë në komunitetin serb kanë
diçka për t’u dhënë qytetarëve, por që ende duhet të punojnë për të tërhequr vëmendjen e tyre. Në thelb,
ky problem mund të trajtohet si problem i efikasitetit të komunikimit të OJQ-ve dhe ka një mbështetje në

Kjo është përqindje mjaft e madhe dhe mund të themi se ky është mendim mbizotërues në mesin e të anket-

trendin që përshkruam në pjesën hyrëse, kur folëm për rritjen e shpejtë të sektorit civil që nuk ndoqi një rritje

uarve. Çështja nëse një perceptim i tillë është stereotip është krejtësisht e ndryshme, dhe në të njëjtën kohë

të brendshme të përshtatshme, më saktësisht, përshtatja strukturore e organizatave me rolin e ri dhe të

shumë komplekse. Në mënyrë që mendimi i tillë të jetë objektiv, do të ishte e nevojshme që të anketuarit të

rëndësishëm që kanë në shoqëri, duke zhvilluar strategji dhe procedura interne të cilat, ndër të tjera, do të

kuptojnë konceptin (të paktën themelor) të veprimit jofitimprurës, konceptin e angazhimit të donatorëve dhe,

përcaktonin qasjen ndaj komunikimit dhe mobilizimit të qytetarëve dhe grupeve të synuara. Sot, shumica

më e rëndësishmja, konfliktin e mundshëm të interesit midis agjencive donatore nga njëra anë dhe shoqëria

dërrmuese e OJQ-ve nga komuniteti serb në Kosovë ende nuk kanë një strategji të zhvilluar komunikimi,

dhe shteti (pra organizatat politike) nga ana tjetër. Nëse të anketuarit me të vërtetë kanë nivel të tillë njo-

por veprojnë me improvizim, e trajtojnë komunikimin si detyrim dytësor të ekipit të projektit dhe mbështeten

hurie, ai nuk është hulumtuar në këtë studim. Sidoqoftë, nëse e dimë që diskutimet mbi këtë temë vazhdojnë

shumë në forma të shkurtra dhe lehtësisht të qasshme, mediat sociale.121

në qarqet e ekspertëve dhe akademikëve, mund të supozohet se qytetarët realisht nuk mund të kishin një
pasqyrë dhe kuptim të mjaftueshëm të këtyre koncepteve komplekse, kështu që mund të konkludohet pa

Natyrisht, problemi i komunikimit është vetëm njëri nga promeblet me të cilat përballen organizatat e

frikë se ky kualifikim i shoqërisë civile përmban elemente të të menduarit të përgjithësuar dhe të thjeshtuar,

shoqërisë civile nga komuniteti serb në Kosovë, por është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të ndryshuar

i cili sipas definicionit është parakusht për ekzistencën e stereotipave.

imazhin që ka shoqëria për to. Në vazhdim të raportit, u përpoqëm të identifikojmë elementët dominues në
perceptimin e OJQ-ve nga qytetarët, duke hulumtuar, në të njëjtën kohë, për aq sa është e mundur informa-

Sigurisht, realiteti është se agjencitë donatore në fakt përcaktojnë temat për të cilat do të punojë shoqëria

cionin në dispozicion, nëse këto qëndrime kanë elemente të stereotipave apo reflektojnë aftësinë reale të

civile dhe përqendrimi i OJQ-ve në agjendën e donatorëve, duke pasur parasysh që, siç e kemi parë, shumica

qytetarëve për të vlerësuar mangësitë dhe/ose përparësitë në veprimin e sektorit civil.

dërrmuese e tyre veprojnë si shoqatat shoqërore jofitimprurëse, nuk mund të mohohet.122 Sidoqoftë, procesi i
përcaktimit të prioriteteve dhe agjendës së donatorëve në një numër të konsiderueshëm të rasteve ka karakter

Rezultatet tregojnë se disa nga qëndrimet mbizotëruese të qytetarëve në lidhje me punën e sektorit civil

pjesëmarrës, prandaj, kjo nënkupton të paktën një nivel bazë të konsultimit me përfaqësuesit e shoqërisë (poli-

kanë karakteristikat e stereotipave, pra elementet e përgjithësimit pa shqyrtim të plotë të gjendjes. Kuptimi

tike ose civile). Prandaj, agjenda e donatorëve, në një farë mase pasqyron interesat e tanishëm të qytetarëve (sa

më i theksuar i karakterit të tillë është çështja e ndikimit të agjencive donatore në krijimin e agjendës së

me sukses janë përfaqësuar nga përfaqësuesit e konsultuar të shoqërisë, shpesh nga vetë OJQ-të). Supozimi se

shoqërisë civile në Kosovë. Një tezë e tillë përmban supozimin e interesave konfliktuale, më saktësisht para-

donatorët diktojnë agjendën e shoqërisë civile ka bazë reale dhe konfirmohet nga vetë përfaqësuesit e sektorit

mendimin se interesi i qytetarëve ndryshon nga interesat e përfaqësuar nga agjencitë donatore dhe si e tillë

civil, duke theksuar se një nga sfidat më të mëdha në punën e tyre është “si të imponojnë interesat shoqërore

paraqet situatë të padëshirueshme. Sipas rezultateve të hulumtimit, pothuajse dy të tretat e të anketuarve

dhe prioritetet që ata identifikuan në punën e tyre tek donatorët”.123 Në fund të fundit, pavarësisht nëse mendimi i

(61.4%) besojnë se agjencitë donatore kanë ndikim kryesor në shoqërinë civile, ndërsa vetëm rreth 16% e të

qytetarëve për këtë çështje përcaktohet në këtë hulumtim, stereotip apo jo, ne do të përdorim vlerën e tij analitike

anketuarve nuk pajtohen me një mendim të tillë. Grafiku 50.

e cila qëndron në faktin se rezultatet, në fund të fundit, tregojnë një masë të konsiderueshme të kujdesit dhe/ose
mosbesimit të qytetarëve ndaj shoqërisë civile që punon në komunitetin serb.
Një paragjykim tjetër i qytetarëve ndaj organizatave joqeveritare tejkalon 50% (në bazë të kësaj mund të
thuhet se mbizotëron mendimi). Kjo është përqindja e atyre të anketuarve që pajtohen (dhe plotësisht pa-

121 Fokus grup me përfaqësues të sektorit civil. 09 shkurt 2021.

122 prandaj, tërësisht e mbështetur tek donacionet si burimi i vetëm i financimit. koment i autorit
123 Ibid
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jtohen) me deklaratën se organizatat joqeveritare kryesisht u shërbejnë interesave të njerëzve të punësuar

Grafiku 52. OJQ-të mbrojnë interesat e qytetarëve

në to (supozimi se interesat personale mbizotërojnë ndaj atyre publike). Një mendim i tillë, me shkallë më të
madhe ose më të vogël të bindjes, ndahet nga 54% e të anketuarve, dhe në mënyrë të ngjashme, si në rastin
e mëparshëm, vetëm pak më shumë se 20% nuk pajtohen me këtë tezë.

Plotësisht pajtohem
Grafiku 51. OJQ-të u shërbejnë interesave personale të punonjësve

24.20%
17.40%

As pajtohem, as nuk pajtohem
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26.00%

Nuk pajtohem
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Pajtohem

Nuk pajtohem aspak

6.30%

9.80%

As pajtohem, as nuk pajtohem

16.80%

Nuk pajtohem
Nuk pajtohem aspak

5.70%

Pajtohem

14.4%

Pa përgjigje

20.40%

Pa përgjigje

5.2%

Një shpërndarje e ngjashme, pothuajse simetrike, e përgjigjeve të të anketuarve është gjetur me rastin e
shqyrtimit të mendimeve mbi transparencën e punës së OJQ-ve. Rezultatet tregojnë se gati një e treta e të
anketuarve (31%) besojnë se OJQ-të nuk janë transparente në punën e tyre, ndërsa vetëm një përqindje pak
më e vogël e tyre besojnë se janë (30.2%).

Në këtë rast, është më e vështirë të përcaktohet nëse është stereotip, sepse formulimi i pyetjes nuk bën dallimin
midis interesave të punonjësve (paga, afirmimi shoqëror, etj.) dhe interesave që janë në fokusin e organizatës
që përfaqësojnë (dhe me të cilat punonjësit objektivisht mund të identifikohen). Këto interesa nuk janë domos-

Grafiku 53. OJQ-të janë transparente në punën e tyre

doshmërish në konflikt, sepse angazhimi i një organizate për mbrojtjen e interesave publike dhe profilizimin më
të ngushtë në këtë fushë, rezulton në rritjen e dukshmërisë së saj në mesin e agjencive donatore që përmes

20.60%

Pa përgjigje

programeve të tyre duan të arrijnë një ndikim real në shoqëri. Së fundmi, kjo njohje rezulton në mbështetje më
të madhe të donatorëve dhe tërthorazi në vazhdimësinë e burimeve njerëzore, fushën e ndërhyrjeve, etj., pra,

Plotësisht pajtohem

me realizim indirekt dhe të interesave të punonjësve. Konkluzioni është, pra, që interesi i punonjësve të OJQ-ve
nuk është domosdoshmërish një vlerë negative shoqërore, megjithëse shihet si i tillë nga qytetarët, sepse mund
(dhe duhet) të çojë në një punë më të përkushtuar për të përmbushur qëllimet e organizatës.
Pikërisht me këtë logjikë (kauzaliteti indirekt) ky rezultat shpjegohet në pjesën cilësore të hulumtimit brenda
grupeve të fokusit.124 Pjesëmarrësit shprehën bindjen se OJQ-të nuk i shërbyen mjaftueshëm interesave të
përgjithshme të komunitetit përkundër “hapësirës padyshim të madhe”125 në diskursin publik. Një qëndrim
i tillë mund të shpjegohet më mirë nga citimi i një pjesëmarrësi të grupit të fokusit i cili pretendon të ketë
përshtypjen se liderët e OJQ-ve në fjalimet publike «përpiqen më shumë të mos thonë diçka të gabuar në sytë

5.80%
24.40%

Pajtohem

18.20%

As pajtohem, as nuk pajtohem

22.90%

Nuk pajtohem
Nuk pajtohem aspak

8.10%

e donatorëve sesa të përqendrohen në atë që duhet të thonë».126 Kështu, pjesëmarrësit e grupeve të fokusit
shpjegojnë se besimi se OJQ-të i shohin interesat e tyre si prioritet, ekziston si pasojë e pamjaftueshmërisë

Pra, përsëri, gjithçka çon te komunikimi efektiv midis OJQ-ve dhe komunitetit, që është ndoshta një nga

së ndikimit të punës së OJQ-ve te «të tjerët», pra, interesat publike. Ky përfundim mbështetet nga përgjigjet e

konkluzionet më të theksuara të kësaj pjese të hulumtimit - lidhja më e qartë mes punës së organizatave

të anketuarve në pyetjen “A mendoni se OJQ-të mbrojnë interesat e qytetarëve?” të cilat tregojnë se 32.3%

dhe interesave shoqëror, si çelës për fuqizim të mbështetjes së qytetarëve për organizatat e shoqërisë civile.

e të anketuarve (një e treta) besojnë se OJQ-të nuk punojnë në interesin e tyre, në raport ndaj 29.2% të të

Sigurisht, kjo nënkupton përgjegjësinë e organizatave që veprimet e tyre t’i bazojnë në interesat objektive

anketuarve që besojnë se interesi i qytetarëve është ende prioritet i organizatave të shoqërisë civile.

të qytetarëve. Kjo kërkon angazhimin strategjik të OJQ-ve për të ndërtuar mekanizma të fortë konsultimi me
qytetarët, për t’i përfshirë ato në protokollet në përgatitjen e projektit dhe për të ndërmarrë hapa të tjerë drejt
qasjes reale ndaj qytetarëve.

124 Raport nga grupi i fokusit me qytetarët, 08 shkurt 2021
125 Raport nga grupi i fokusit në Mitrovicën Veriore, shkurt 2021, konkluzionet
126 Ibid

Kjo na sjell në pyetjen e të gjitha pyetjeve kur bëhet fjalë për analizën e punës së sektorit civil në komunitetin
serb në Kosovë, dhe kjo është shkalla në të cilën qytetarët i shohin OJQ-të si përfaqësuese të interesave të
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tyre? Këtë e hulumtuam këtë duke u bërë qytetarëve një pyetje të qartë dhe të drejtpërdrejtë: “Sipas men-

Bazuar në këto rezultate, është shumë e vështirë të vihet deri te një përfundim i qartë. Një analizë e thjeshtë

dimit tuaj, çfarë roli luajnë organizatat e shoqërisë civile në përfaqësimin e interesave të komunitetit serb në

e numrave mund të mbështesë gjithashtu pretendimin se qytetarët besojnë se OJQ-të punojnë në interesin

Kosovë”? Për shkak të rëndësisë së tyre, i interpretuam rezultatet në konsultim me përfaqësuesit e sektorit civil

e tyre, por edhe e kundërta. Ndoshta mënyra më e mirë për të përcaktuar këtë është të shikojmë rolin e

nga veriu i Kosovës (të tubuar në një fokus grup të karakterit ekspert). 127

OJQ-ve dhe besimin e qytetarëve në punën e tyre, në një kontekst më të gjerë shoqëror, më saktësisht duke
e krahasuar atë me nivelin e besimit që qytetarët tregojnë ndaj akterëve të tjerë socialë, i cili në një mënyrë

Sipas rezultateve të hulumtimit OPEN 2020, pak më pak se 10% e të anketuarve (9.2%) shprehin besim të

ose tjetrën mbron interesat e tyre. Ne jemi përpjekur ta ilustrojmë këtë në Tabelën 2 (më poshtë). Tabela

qartë se OJQ-të luajnë rol të rëndësishëm (konstruktiv128) në përfaqësimin e interesave të komunitetit serb.

tregon që qytetarët i rendisin OJQ-të në fund të shkallës së besimit në akterët socialë, me vetëm 29.3% të të

Përkatësisht, një në dhjetë të anketuar (Grafiku 54).

anketuarve që besojnë në punën e shoqërisë civile.

Grafiku 54. Roli i OJQ-ve në përfaqësimin e interesave të komunitetit serb

Tabela 2. Sa u besoni institucioneve të mëposhtme në Kosovë?

9.2%

Rol shumë pozitiv

31.2%

Rol kryesisht pozitiv

21.8%

As rol pozitiv, as negativ

18.5%

Rol kryesisht negativ
Rol shumë negativ

4

5

Besimi i
shprehur

1

2

3

Kisha Ortodokse Serbe

3,5

3,1

4,1

33,6

55

88.6

Autoritetet në Beograd

10,5

20,1

10,9

40,3

17,7

58

Partitë politike serbe

16,1

25,3

13,9

34,4

8,7

43.1

Mediat

13,1

26,6

22,7

32,6

4,3

36.9

Organizatat joqeveritare (OJQ)

13,8

22,4

27,6

25,5

3,8

29.3

Vetëqeverisja lokale në Kosovë

26,8

31

14,2

16,8

3,8

20.6

14.4%

Pa përgjigje

4.9%

Një numër dukshëm më i lartë i të anketuarve (31.2%) besojnë se ky rol është (në parim) pozitiv, por duke
zgjedhur opsionin “kryesisht (pozitiv)” në përgjigjet e ofruara nënkupton që ka hapësirë për përmirësim129.
Një opsion i ngjashëm “rol kryesisht negativ” i shoqërisë civile ishte për 18.4% të anketuar, të cilët shprehën
mendimin se shohin ndryshime pozitive, megjithëse, në parim, besojnë se roli i shoqërisë civile në ruajtjen e

1 - nuk kam fare; 2 - kryesisht jo; 3 - neutral;

4 - kryesisht kam;

5 - kam plotësisht; besimi

i shprehur (shuma e kryesisht kam dhe plotësisht kam besim) vlerat janë të shprehura në %.

interesave të komuniteti serb është negativ (jo konstruktiv).130 Në pjesën cilësore të hulumtimit, ky formulim
interpretohet si qëndrimi i disa qytetarëve se interesat e përfaqësuar nga shoqëria civile nuk janë gjithmonë

Qytetarët kanë më pak besim vetëm në qeveritë lokale (20.6), dhe është indikative që besimi te OJQ-të është

ato interesa që qytetarët i konsiderojnë si prioritete të tyre.131 Pak më shumë se 5% e të anketuarve nuk kanë

dukshëm më i vogël sesa besimi te partitë politike. Këto rezultate janë kaq të besueshme nëse marrim parasysh

dyshim se OJQ-të luajnë rol ekskluzivisht negativ në përfaqësimin e interesave të serbëve të Kosovës.

faktin që qytetarët kanë njohuri për punën e OJQ-ve kryesisht në kontekstin lokal, përkatësisht në kontekstin në
të cilin qytetarët i njohin personalisht akterët civilë.132, dhe kanë më shumë mundësi të marrë informacion në

Fakti gjithashtu shumë i rëndësishëm për interpretimin është që më shumë se një e treta e të anketuarve,

lidhje me punën e sektorit civil, etj. Shikuar në këtë mënyrë, këto rezultate përfaqësojnë paralajmërim serioz për

36.2%, nuk i dhanë përgjigje kësaj pyetjeje ose nuk morën qëndrim. Zakonisht kjo pjesë e mostrës së të

sektorin civil në komunitetin serb në Kosovë në lidhje me nivelin e besimit që ata gëzojnë në komunitet.

anketuarve neglizhohet në analizë, por kësaj here është indikative që një nga arsyet e mundshme për mos
përgjigje (informacion i pamjaftueshëm për të mbajtur qëndrim) mund të ketë vlerë në vetë analizën. Më

Për të mos qenë aq negativ, ajo që është inkurajuese është se përkundër kundërshtimeve të dukshme, qytet-

saktësisht, nëse një e treta e qytetarëve nuk kanë informacion të mjaftueshëm për t’iu përgjigjur kësaj pyetje-

arët tregojnë mirëkuptim të mirë për rolet specifike që OSHC-të luajnë në kontekstin e dhënë të komunitetit

je, kjo indirekt nënkupton mangësi në punën e shoqërisë civile, detyrimi i së cilës është të arrijë tek qytetarët

serb në Kosovë.. Një numër i tillë i konsiderueshëm i të anketuarve (pothuajse 45%) besojnë se organizatat e

interesat e të cilëve ata përfaqësojnë. Në atë kuptim, mungesa e përgjigjeve ka vlerë analitike.

shoqërisë civile luajnë rol pozitiv në promovimin e agjendës qytetare, më saktësisht, çështjet me interes për
qytetarët që përfaqësuesit politikë serbë të Kosovës i neglizhojnë.

127
128
129
130
131

Fokus grupi i përfaqësuesve të OJQ-ve. Raporti, f. 3
Ibid. interpretimi nga përfaqësuesi i sektorit të OJQ-ve
Ibid
Ibid
Konsultime shtesë për sqarime. Intervista me liderë civilë nga komuniteti serb në Kosovë. OPEN 2020

132 NSI/FDMC- Organizatat e shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë: Në mes të perceptimeve dhe prezantimeve. Citat: “Siç thekson një nga pjesëmarrësit në grupin e fokusit “Unë
besimin në këto organizata e fitova duke marrë pjesë në punëtori, diskutime dhe kështu pashë
që ato me të vërtetë bëjnë diçka dhe se janë me të vërtetë të përkushtuara në punën e tyre”.
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Grafiku 55. Përfaqësimi i interesave të cilat neglizhohen nga partitë politike

Grafiku 56. Roli i OJQ-ve në promovimin e dialogut dhe lirisë së shprehjes në Kosovë

15.60%

Pa përgjigje

11.30%

Pa përgjigje

10.60%

Rol shumë pozitiv

12.70%

Rol shumë pozitiv

38.70%

Rol kryesisht pozitiv

32.30%

Rol kryesisht pozitiv

14.70%

As rol pozitiv, as negativ

16.30%

As rol pozitiv, as negativ

22.50%

Rol kryesisht negativ
Rol shumë negativ

16.50%

Rol kryesisht negativ
Rol shumë negativ

4.00%

4.80%
Grafiku 57. Roli i OJQ-ve në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe civile në Kosovë

Një përfundim i ngjashëm është nxjerrë nga autorët e studimit Organizatat e shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë: Në mes të perceptimeve dhe prezantimeve, NSI dhe FDMC, të cilat punës së organizatave të shoqërisë civile ia atribuojnë nominimin dhe aktualizimin e disa temave që janë jashtëzakonisht
të rëndësishme për komunitetin133.
Ky rol dhe rezultatet e arritura nga organizatat e shoqërisë civile janë gjithnjë e më të mëdha nëse dihet që
mjedisi në të cilin ndodh kjo nuk është gjithmonë i favorshëm për paraqitje të tilla të OJQ-ve. Shpesh interpretohet si kritikë dhe hakmerret me lloje të ndryshme presioni mbi ato organizata që tregojnë dështimet e

16.70%

Pa përgjigje

13.90%

Rol shumë pozitiv

35.80%

Rol kryesisht pozitiv
As rol pozitiv, as negativ

14.60%

Rol kryesisht negativ

14.80%

përfaqësuesve politikë. Këto presione përfshijnë shpifjen e OJQ-ve dhe liderëve të tyre në publik134, presion
mbi donatorët, madje edhe kanosje dhe kërcënime të aktivistëve civilë.
Hulumtimi gjithashtu tregon se një numër i konsiderueshëm i të anketuarve shikojnë angazhimin e OJQ-ve

Rol shumë negativ

4.20%

në komunitetin serb në Kosovë, në tema që formojnë tradicionalisht agjendën e sektorit civil, më saktësisht,
rolin e OJQ-ve në promovimin e dialogut social, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe civile dhe promovimin e tolerancës sociale. Për secilën nga këto pyetje (pak a shumë), gjysma e të anketuarve pohojnë se
organizatat serbe të shoqërisë civile luajnë rol pozitiv (Grafikët 56, 57 dhe 58 më poshtë).

Grafiku 58. Roli i OJQ-ve në promovimin e shoqërisë tolerante, të hapur dhe demokratike në Kosovë
Pa përgjigje

16.50%

Rol shumë pozitiv

16.30%
35.70%

Rol kryesisht pozitiv

16.50%

As rol pozitiv, as negativ

12.20%

Rol kryesisht negativ
133 NSI FDMC: Organizatat e shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë: Në mes të perceptimeve dhe prezantimeve, citat: Siç
shumë prej përfaqësuesve theksojnë, falë organizatave të shoqërisë civile, disa çështje serioze e kanë gjetur veten në hapësirën publike
dhe ndërkombëtare si temë diskutimi”. f.18
134 https://www.kosovo-online.com/vesti/politika/srpska-lista-lokalni-samozvani-analiticari-ne-poseduju-elementarno-poznavanje

Rol shumë negativ

2.80%
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2.2.4 Ndikimi i partive politike në punën e shoqërisë civile

analizë

Së pari, në kontekstin e rolit të organizatave të shoqërisë civile si shembull që kontrollon dhe mbikëqyr punën
e institucioneve, veprimi në atë nivel domosdoshmërish çon në marrjen e qëndrimit ndaj punës së për-

Çështjen e ndikimit të partive politike në punën e shoqërisë civile, më saktësisht, perceptimin e qytetarëve për

faqësuesve politikë në mbrojtjen e interesave të qytetarëve. Një qëndrim i tillë mund të përfshijë kritika ose

veprimet e tyre të sinkronizuara, e analizuam në një pjesë të veçantë, për disa arsye. Së pari, është çështje

mbështetje për politikat e ndjekura nga përfaqësuesit e zgjedhur politik. Në të dy rastet, kjo mund të ngrejë

jashtëzakonisht e komplikuar, madje edhe në demokracitë e zhvilluara të perëndimit, ku organizatat e sho-

dyshime tek qytetarët për përkatësitë politike të organizatave të shoqërisë civile.

qërisë civile kanë ndikim shumë më të madh në krijimin e politikave publike ose kornizës legjislative, që është
një proces që domosdoshmërish përfshinë një lloj partneriteti me përfaqësuesit politikat të qytetarëve. Së

Një efekt i ngjashëm prodhohet nga puna mbi politikat praktike me të cilat OJQ-të plotësojnë/ndryshojnë

dyti, në kontekstin e shoqërisë civile në Kosovë, ky pretendim, siç do ta shohim, nuk është domosdoshmërish

legjislacionin aktual në mënyrë që të mbrojnë më mirë interesat e qytetarëve. Një punë e tillë nënkupton

i pabazuar (stereotip). Por, për fillim, rezultatet.

domosdoshmërish një ndërveprim përfaqësues midis OJQ-ve dhe vendimmarrësve, përsëri përfaqësues
të partive politike. Dhe një ndërveprim i tillë mbart potencialin e perceptimeve pozitive dhe negative midis

Sipas hulumtimit OPEN 2020, pak më shumë se një e treta e të anketuarve besojnë se OJQ-të që punojnë

qytetarëve.

në komunitetin e tyre ndikohen nga partitë politike. 36.8% e të anketuarve pajtohen (ose pajtohen plotësisht) me këtë tezë, d.m.th. pak më shumë se një e treta. (Grafiku 59 më poshtë). Numri pothuajse identik i të

Së fundmi, përfaqësuesit politikë shpesh janë partnerë të sektorit civil, veçanërisht në iniciativat zhvillimore,

anketuarve nuk pajtohet me të njëjtën deklaratë, më saktësisht 35.6%.

kur ndërhyrja e shoqërisë civile domosdoshmërish duhet të shoqërohet me mbështetjen e përfaqësuesve
të zgjedhur politik në qeverisjen lokale ose qendrore (p.sh. infrastruktura, shërbimet sociale, etj.). Suksesi

Grafiku 59. Sa pajtoheni me deklaratën në vijim: organizatat joqeveritare ndikohen nga partitë politike?

i bashkëpunimit të tillë nuk duhet të jetë, por, për fat të keq, kryesisht varet nga fakti nëse një OJQ ka një
qëndrim kritik ndaj qeverisë apo jo (e cila është arsyeja pse është shkak i zakonshëm i vetëcensurës midis

Nuk pajtohem aspak

OJQ-ve – koment i autorit).

7.90%
28.70%

Nuk pajtohem
As pajtohem, as nuk pajtohem

në kontekstin e shoqërisë serbe në Kosovë, mund të konkludohet madje se kjo përqindje është çuditërisht e
ulët. Sidoqoftë, në këtë hulumtim nuk ka informacion të mjaftueshëm për të qenë në gjendje ta pretendojmë

10.80%

këtë në mënyrë të besueshme, as nuk ka informacion të disponueshëm mbi bazën e të cilit mund të për-

25.40%

Pajtohem
Plotësisht pajtohem

Pra, nëse shikoni rezultatet e pyetjes “A ndikojnë partitë politike në punën e organizatave të shoqërisë civile?”,

caktohet natyra e ndërveprimit midis OJQ-ve dhe politikanëve. Më saktësisht, nëse bazohet në interesin e
qytetarëve apo zhvillohet në interes të partive politike.

11.40%
Problemi është jashtëzakonisht kompleks dhe meriton fokus të veçantë kërkimor që mungonte në këtë hu-

Pa përgjigje

15.80%

lumtim. Për qëllimet e këtij studimi, është e rëndësishme të konkludohet se ekziston një besim i rëndësishëm
midis qytetarëve se partitë politike ndjekin një pjesë të interesave të tyre përmes aktiviteteve të shoqërisë
civile. Një perceptim i tillë ka ndikim negativ në besueshmërinë në sektorin civil, dhe kështu në potencialin
e shoqërisë civile për të mobilizuar komunitetin për iniciativa qytetare. Le të ju kujtojmë se ky është pikërisht

Pra, mendimi ndahet nga një interpretim i thjeshtë, por nëse kemi parasysh të gjitha rezultatet e mëparshme,

qëllimi i këtij studimi, për të hetuar gatishmërinë e qytetarëve për pjesëmarrje aktive në proceset socio-poli-

këto përqindje tregojnë se besueshmëria e sektorit civil në komunitetin serb rëndohet gjithashtu nga percepti-

tike (pjesëmarrja si karakteristikë e shoqërisë së hapur).

met e përkatësive politike të udhëheqësve/organizatave civile. Çfarë qëndron në themel të perceptimit të tillë?
Autorët e raportit Organizatat e shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë: midis perceptimeve dhe
prezantimeve, NSI dhe FDMC, bazuar në intervistat e kryera si pjesë cilësore të hulumtimit, deklarojnë se një
numër i madh i politikanëve nga komuniteti serb në Kosovë, hapat e tyre të parë në angazhimin shoqëror i

2.2.4 Konkluzionet

kanë bërë përmes sektorit civil135. Kështu, politikanët jo vetëm që kanë pasqyrë më të mirë në punën e orga-

Pas të gjitha analizave, rezultateve, konsultimeve në hartimin e këtij raporti, shumica e lexuesve ndoshta do

nizatave të shoqërisë civile, por gjithashtu veprojnë me njohuritë dhe aftësitë që kanë fituar në sektorin civil

të pajtoheshin me konkluzionin se sektori civil në komunitetin serb në Kosovë është thellësisht i fragmentuar,

dhe mbajnë lidhje me sektorin nga i cili kanë origjinën.

i tjetërsuar nga shoqëria që përfaqëson, ekzistencialisht i varur nga mbështetja e donatorëve, dhe pjesërisht
nga “flirtimi” me politikanët, se i mungon guximi, vizioni, kapaciteti dhe të ngjashme. Sidoqoftë, edhe pse e

Ky pretendim, zbulim i raportit, mund të shpjegojë vetëm pjesërisht pse më shumë se një e treta e të anket-

vërtetë, është gjithashtu analizë e thjeshtëzuar, pasi injoron rrethanat reale që paraqesin një barrë të madhe,

uarve besojnë se partitë politike kanë ndikim të fortë në shoqërinë civile. Pyetja është, siç kemi thënë, shumë

pengesë për shoqërinë civile dhe punën e saj. Për shembull, armiqësitë etnike, mungesa e praktikave demokra-

më komplekse.

tike në nivelin lokal, mungesa e stafit dhe shumë faktorë të tjerë që realisht i kufizojnë. Gjithashtu është e qartë
se ka një progres në punën e shoqërisë civile e komunitetit serb në Kosovë dhe që qytetarët e vërejnë këtë,

135 NSI dhe FDMC - Organizatat e shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë: Në mes të perceptimeve dhe prezantimeve, f.15

veçanërisht në punën e OJQ-ve që përfaqësojnë “agjendën civile” tradicionale (të drejtat e njeriut, pajtimi,
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analizë

nevojat e qytetarëve që institucionet neglizhojnë). Nëse një gjykim do të përmbledhë të gjitha rezultatet e

Dygjuhësia, me shembull personal. Një problem tjetër në komunikimin e OJQ-ve që punojnë në komunite-

këtij raporti, mund të jetë e mundur të konkludohet se organizatat e shoqërisë civile kanë fituar vëmendjen e

tin serb është mungesa e kapacitetit për t’iu drejtuar komunitetit shqiptar në Kosovë dhe përfaqësuesve të

qytetarëve, por jo ende besimin e tyre. Një gjë e tillë kërkon shumë më shumë angazhim, cilësi dhe përgjegjësi

tyre politikë, nga të cilët në shumë raste varet nëse do të ketë ndryshime të avokuara nga organizatat e

në punën e sektorit civil të komunitetit serb në Kosovë, dhe disa mangësi (dhe hapa që duhet të ndërmerren në

shoqërisë civile. Dygjuhësia, si shembull personal, është gjest jashtëzakonisht i rëndësishëm për angazhim

rehabilitimin e tyre) i theksuam përmes konkluzioneve (ose rekomandimeve) nga ky seksion.

të besueshëm në përmirësimin e zbatimit të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në Kosovë, i cili, siç kemi parë në
disa raste në këtë raport, është burimi i shumë problemeve me të cilat përballet komuniteti serb në Kosovë.

Sektori civil, i cili përfaqëson komunitetin serb në Kosovë, gëzon besim të pamjaftueshëm nga qytetarët.
Rezultatet tregojnë se besimi i qytetarëve në punën e OJQ-ve është në nivel të ulët, dhe në shumë prej

Afirmimi i organizatës përpara interesave shoqërore. Tingëllon si një konstatim shumë i ashpër. Sigurisht,

shkaqeve të kësaj situate spikatet ai me pasojat më të rënda, që është se të anketuarit në këtë studim në

gjithçka që OJQ-të bëjnë direkt ose indirekt mund të interpretohet si punë në interes të komunitetit. Ky për-

një numër të madh besojnë se sektori civil që punon në komunitetin serb nuk përfaqëson interesat e tyre

fundim lidhet më shumë me gatishmërinë e pamjaftueshme të shoqërisë civile për të vendosur interesat

të vërtetë, që do të thotë se nuk ka karakter përfaqësues. Çfarë do të thotë kjo në realitet? Mënyra në të

e qytetarëve përpara armiqësive personale dhe bashkëpunimit aktiv me organizata të tjera të shoqërisë

cilën qytetarët vëzhgojnë dhe shohin shoqërinë civile është tregues i rëndësishëm i aftësisë/gatishmërisë

civile nga komuniteti serb për të arritur efekt sinergjik për avokimin e ndryshimeve (presion i shtuar mbi ven-

së shoqërisë për t’u përfshirë në arritjen e ndryshimeve pozitive. Prandaj, nuk është ekskluzivisht çështje e

dimmarrësit, vëmendje më e madhe e publikut, etj.). Aktualisht, shoqëria civile serbe në Kosovë duket të jetë

vlefshmërisë së punës së shoqërisë civile, as ekskluzivisht çështje e reputacionit të OJQ-ve në sytë e atyre

jashtëzakonisht e ndarë, e polarizuar mbi të gjitha bazat. Shembull i mirë i kësaj është fakti që aktualisht nuk

interesave të të cilëve përfaqësojnë. Këto perceptime janë në një masë shumë më të madhe tregues i po-

ka asnjë iniciativë avokimi që bashkon të gjitha organizatat më të ndikuara të shoqërisë civile. Ka nga ata që

tencialit të sektorit civil për të mobilizuar qytetarët për iniciativa që sjellin ndryshime në shoqëri, por edhe për

bashkojnë fragmente në të cilat nuk ka armiqësi ose ato që mund të kontrollohen, por nuk ka ndonjë qasje

t’u njohur si katalizator i ligjshëm i interesave shoqëror nga vendimmarrësit (dhe kështu të fitojnë vëmendjen

të vetme. Në themel të asaj ndarjeje, edhe pse ajo manifestohet si një qëndrim vlerash (ata janë të këqij, ne

dhe bashkëpunimin e tyre). Mungesa e këtij kapaciteti zvogëlon aftësinë e sektorit civil për të gjeneruar

jemi më të mirë), është lufta për fonde. Ky është problem i orientimit të aktiviteteve jofitimprurëse, jo vetëm për

ndryshime në shoqëri. Për ta ndryshuar këtë, OJQ-të e komunitetit serb në Kosovë duhet të ndërtojnë një

OJQ-të serbe, por ndoshta edhe për të gjitha organizatat jofitimprurëse në botë. Ajo që është karakteristikë

qasje strategjike në të cilën qytetarët luajnë rol të rëndësishëm në të gjitha nivelet e veprimit qytetar, nga

e sektorit civil serb është se ndarjet e tilla brenda shoqërisë civile përcaktojnë agjendën civile në situatë kur

zhvillimi i mekanizmave të fortë të konsultimit me komunitetin për të përcaktuar interesat/problemet e tyre,

komuniteti që ata përfaqësojnë po lufton për të drejtat themelore, sigurinë, identitetin e tyre.

deri te përcaktimi i zgjidhjeve dhe përfaqësimi para vendimmarrësve.
Kapacitetet e brendshme të shoqërisë civile serbe nuk janë në përputhje me kompleksitetin e problemeve
Organizatat e shoqërisë civile nuk kanë ndikim të mjaftueshëm në krijimin e agjendës së agjencive më të

me të cilat merren. Është shumë e vështirë t’i përgjigjesh pyetjes se cilat janë rezultatet konkrete të punës së

mëdha donatore në Kosovë. Është përgjegjësi e organizatave të shoqërisë civile të transformojnë (nomino-

sektorit civil në 20 vitet e fundit? Çfarë përfitimesh konkrete kanë përfituar qytetarët nga kjo? Me përjashtim

jnë) në mënyrë aktive interesin e identifikuar shoqëror në interes të agjencive donatore. Për këtë qëllim, me-

të OJQ-ve që ofrojnë shërbime sociale për grupet më të margjinalizuara shoqërore, shumë pak nga ato që

kanizmat ekzistues konsultativ (Raporti i Progresit i BE, për shembull) duhet të përdoren, por duhet të krijohen

OJQ-të kanë arritur mund të reduktohen në rezultat konkret. Nuk kishte asnjë ndryshim në ligjet që korrigjo-

edhe mekanizma të rinj që synojnë agjencitë më të mëdha të donatorëve në Kosovë. Sa më e madhe të jetë

nin mangësitë legjislative, çështjet themelore të respektimit të të drejtave gjuhësore nuk u zgjidhën, serbët

shkalla në të cilën angazhimi i donatorëve përkon me nevojat e vërteta të komunitetit serb, aq më e madhe

dhe shqiptarët u pajtuan vetëm në nivelin e sektorit civil, dhe qytetarët ende kanë probleme me marrjen e

do të jetë njohja e OJQ-ve si akter social që punon në interes të komunitetit. Kjo do të rrisë më tej besimin e

dokumenteve, kthimin e pronës së tyre, jetesën e plotë dhe me dinjitet. Problemet me të cilat përballen OJQ-

qytetarëve në OJQ-të që punojnë në komunitetet serbe.

të që mbrojnë interesat e serbëve janë probleme shumë komplekse të një natyre juridike, politike, sociologjike. Për të arritur suksesi OJQ-të duhet të ndërtojnë kapacitete të forta të brendshme, potencial ekspertësh.

Modelet aktuale të komunikimit të OJQ-ve me komunitetin nuk japin rezultate. Një numër i madh i të

Sidoqoftë, kjo është shumë e vështirë me trendet e tilla të migrimit, cilësinë e arsimit dhe mungesën e qasjes

anketuarve në këtë studim direkt ose indirekt tregojnë se nuk ka informacion të mjaftueshëm në lidhje me

strukturore në ndërtimin e burimeve njerëzore të sektorit civil. Individët me aftësinë për të identifikuar ide dhe

punën e shoqërisë civile. Prandaj, puna e sektorit civil vlerësohet si jo transparente, e varur nga interesat

zgjidhje autentike janë duke e lënë Kosovën në një numër gjithnjë në rritje ose janë duke lëvizur në sektorë

personale ose e përqendruar në interesat e donatorëve. Metodat dhe strategjitë e komunikimit të shoqërisë

më fitimprurës (politika, sektori publik, organizatat ndërkombëtare). OJQ-të përballen me probleme të vazh-

civile aktualisht nuk janë përshtatur me rolin e synuar të sektorit civil në shoqëri, i cili është mbrojtja e in-

dueshme në arritjen e stabilitetit të stafit, krijimin dhe mirëmbajtjen e njohurive institucionale, kontributin pro-

teresave të qytetarëve. Më saktësisht, duket se qytetarët nuk janë grupi kryesor i synuar në komunikimin e

fesional në krijimin e zgjidhjeve, etj. E gjithë kjo ka ndikim të madh në aftësinë e tyre për të arritur ndryshime

OJQ-ve që punojnë në komunitetin serb, sepse ka një mungesë të qasjes strategjike që merr parasysh disa

të dukshme në jetën e njerëzve në komunitet interesat e të cilëve ata përfaqësojnë.

faktorë të rëndësishëm në këtë proces (zakonet e qytetarëve në qasjen e informacionit, duke përdorur terminologji me të cilën qytetarët mund të identifikohen, duke kombinuar qasjet tradicionale, etj.). Në vend të

Dhe së fundmi një përfundim i pazakontë. Gjegjësisht, në kërkim të burimeve shtesë (“desk research”), au-

kësaj, OJQ-të duket se i drejtohen komunitetit të donatorëve së pari, dhe pastaj njëra/tjetrës (në konkurrencë

torët e këtij raporti vunë re mungesë të jashtëzakonshme të informacionit rreth shoqërisë civile që punon në

të vazhdueshme me njëra-tjetrën).)

komunitetet serbe. Kryesisht në margjinat e raportit të fokusuar në OJQ-të shqiptare. Por pothuajse nuk ka
asnjë analizë të drejtpërdrejtë të situatës dhe karakteristikave të sektorit civil serb në Kosovë. Në këtë kuptim,
ky raport dhe iniciativa OPEN 2020 mund të përfaqësojnë kontribut të rëndësishëm në kërkimin e ardhshëm,
por gjithashtu të inkurajojnë punë kërkimore shtesë për këtë çështje.
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qeveri, të paktën dy vende të zëvendës ministrit, mekanizma konsultativë brenda zyrës së Kryeministrit dhe
Presidentit të Kosovës, etj. Ajo që është më e rëndësishme për komunitetin serb (por edhe për komunitetet e
tjera jo-shumicë) është sistemi i garantuar i “shumicës së dyfishtë” në parlament, i cili mbron në mënyrë efektive ndryshimet në legjislacion (përfshirë Kushtetutën) që janë të rëndësishme për komunitetet jo-shumicë138.
Për më tepër, zgjidhjet kushtetuese garantojnë pjesëmarrje të drejtë të komuniteteve jo-shumicë në jetën
publike139, parim kushtetues i transpozuar në një gamë të gjerë të zgjidhjeve ligjore që mbrojnë lirinë e infor-

2.3 Liria e asociimit politik
dhe pluralizmi politik në
komunitetin serb në Kosovë.

macionit, lirinë e medias, lirinë e shprehjes, lirinë e asociimit politik (etj.) për komunitetin serb në Kosovë. Pra,
si shumë herë deri më tani në këtë raport, mund të themi se korniza ligjore është afirmative, por që përkundër
kësaj, të drejtat e qytetarëve janë të cenuara.
Sidoqoftë, ndryshe nga të drejtat dhe liritë e tjera për të cilat kemi folur në këtë raport dhe për të cilat qeveria qendrore ishte përgjegjëse për zbatimin jokonsistent (ose shtypjen e lirive), duke vepruar ose duke mos
vepruar, situata ndryshon thelbësisht në drejtim të lirive politike. Praktikat diskriminuese, siç do ta shohim,
burojnë kryesisht nga akterë politikë dhe institucionalë brenda komunitetit serb, ndërsa institucionet shqiptare gjithashtu tregojnë disa përgjegjësi në zbatimin e kornizës ligjore dhe qasje proaktive në inkurajimin e
komunitetit serb për të marrë pjesë në jetën politike në Kosovë. Ne do të përpiqemi të shpjegojmë pse ndryshimi i tillë në lidhje me trendet që kemi vërejtur në aspekte të tjera të të drejtave dhe lirive të komuniteteve

2.3.1 Koncepti i lirive politike

jo-shumicë.

Demokracia funksionale është e pakonceptueshme pa vlerën e saj karakteristike, të qenësishme, lirive poli-

Gjegjësisht, aktiviteti politik brenda sistemit kushtetues dhe ligjor të Kosovës ka kohë që është stigmatizuar në

tike. Në një kuptim të përgjithshëm, liritë politike mund të përshkruhen si tërësi lirish dhe të drejtash që lejojnë

komunitetin serb në Kosovë nën premisën e njohjes eksplicite të pavarësisë së Kosovës në rastin e pjesëmar-

qytetarët të marrin pjesë në proceset politike, përfshirë votimin e lirë në zgjedhje të ligjshme, pa ndonjë de-

rjes në institucionet e Kosovës ose procesin zgjedhor. Kështu, veprimi politik dhe përfaqësimi institucional

tyrim ose shtypje të çfarëdo forme. Në sistemet ligjore të demokracive, liritë politike janë të përfshira në aktin

që rezulton prej tij, u konsiderua akt tradhtie ndaj interesave të shtetit. Një numër i vogël i partive, kryesisht

më të lartë juridik, kushtetutën, dhe zbatohen dhe mbrohen nga një sërë dispozitash ligjore që përcaktojnë,

nga mjediset serbe në jug të lumit Ibër, të cilat, përkundër rekomandimeve të tilla, megjithatë morën pjesë

garantojnë ose mbrojnë kushte të barabarta, në të cilat qytetarët marrin pjesë në jetën politike: liria e aso-

në procesin politik në Kosovë, iu nënshtruan kritikës dhe presionit të ashpër. Presione të tilla erdhën si nga

ciimit, liria e tubimit, liria e fjalës dhe e shprehjes, liria e medias, liria e zgjedhjes etj.

autoritetet në Republikën e Serbisë ashtu edhe nga udhëheqësit politikë nga veriu i Kosovës më koherente
etnikisht dhe politikisht. Kjo u pasqyrua gjithashtu në legjitimitetin përfaqësues të këtyre partive dhe lëvizjeve

Në të drejtën ndërkombëtare, liritë politike përcaktohen kryesisht në Deklaratën Universale të të Drejtave

politike, të cilat fituan pozicione institucionale në proceset zgjedhore në të cilat nganjëherë morën pjesë

të Njeriut (ku ato përbëjnë grupin e parë të lirive të referuara), por gjithashtu edhe në Paktin Ndërkombëtar

më pak se 10% e votuesve të regjistruar140 dhe kryesisht me bojkot të plotë të zgjedhjeve në veri të Kosovës.

për të Drejtat Civile dhe Politike (ICCPR). Të dy këto instrumente ndërkombëtare janë përfshirë në sistemin
juridik të Kosovës sipas nenit 22. Kushtetuta136 i cili përcakton zbatimin e drejtpërdrejtë të marrëveshjeve dhe

Mbështetja e Beogradit për serbët e Kosovës ka qenë gjithmonë thelbësore për angazhimin e tyre politik

instrumenteve ndërkombëtare dhe garanton superioritetin e tyre137 mbi të gjitha dispozitat ligjore dhe aktet

në Kosovë. Edhe pse kjo interpretohet nga publiku i Kosovës si instrumentalizim, në shumicën e rasteve nuk

e institucioneve publike.

ishte pozicion i imponuar, por një reflektim i kohezionit etnik. Fakt është që serbët e Kosovës e konsiderojnë
veten një pjesë integrale të hapësirës serbe sociale, kulturore, politike dhe institucionale dhe besojnë se

2.3.2 Pjesëmarrja e komunitetit serb në sistemin politik dhe
institucional të Kosovës - Konteksti

në vitin 1999 ishin shkëputur prej saj kundër vullnetit të tyre. Në atë kuptim, veprimi i sinkronizuar politik me
Beogradin ka qenë gjithmonë bazë e strategjisë politike të serbëve të Kosovës, pavarësisht se cili opsion
politik ka shumicën në Qeverinë e Republikës së Serbisë. Një homogjenitet i tillë socio-politik nuk u pasqyrua
vetëm në fushën e strategjive politike, por, do të shohim më vonë, ishte me ndikim vendimtar në karakterin

Ashtu siç është rasti me rregulloret ligjore që përcaktojnë dhe të paktën mbrojnë fjalë për fjalë të drejtat dhe

demokratik të marrëdhënieve ndër-serbe në Kosovë, duke pasqyruar praktikat demokratike dhe trendet nga

liritë e tjera të komunitetit serb në Kosovë, korniza ligjore që rregullon dhe promovon pjesëmarrjen e serbëve

Serbia në mjediset serbe në Kosovë.141 Një përfundim i ngjashëm është arritur nga autorët e raportit Partitë

në sistemin politik të Kosovës është pozitive. Serbët e Kosovës janë të pajisur me një gamë më të gjerë të

politike të serbeve të Kosovës në sistemin politik të Kosovës: nga pluralizmi në monizëm, Nisma e re Sociale

lirive dhe të drejtave në veprimet politike brenda kornizës kushtetuese dhe ligjore, përfshirë mekanizmat që
mbrojnë komunitetin serb nga maxhoritarizmi, d.m.th. diktatet e shumicës me një mbivotim të thjeshtë. Kështu,
sipas kushtetutës, komuniteti serb ka 10 vende të rezervuara në parlament, të paktën një vend ministror në
136 Neni 22 Zbatimi i drejtpërdrejtë i marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtare, (paragrafët 1 dhe 3)
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Constitution1Kosovo.pdf
137 Ibid

138 Shih seksionin: Të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në këtë raport.
139 Ibid
140 https://www.dw.com/sr/sumnje-u-pobedu-sls-na-kosovu/a-6323674
141 “Ekzistenca ose mos ekzistenca e pluralizmit në Beograd transmetohet edhe te serbët e Kosovës, kështu që në periudhën kur sistemi
politik dhe partiak i Serbisë ishte shumë i pluralizuar, nga 2000 në 2014, ne kishim sasi të caktuar të pluralizmit midis serbëve të Kosovës.
“ Ibid, Partitë politike të serbeve të Kosovës në sistemin politik të Kosovës: nga pluralizmi në monizëm, f. 12
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dhe Qendra e Mediave, të cilat legjitimojnë marrëdhëniet midis Beogradit dhe serbëve të Kosovës nga
përshkueshmëria historike, demografike, ekonomiko-politike dhe e sigurisë.142

analizë

2.3.3 Liria e asociimit dhe veprimit politik në komunitetin serb në
Kosovë - Perceptimi i qytetarëve

Prandaj, kushdo që e kupton këtë kohezion dhe homogjenitet të komunitetit serb në Kosovë dhe shoqërisë

Nevoja për Beogradin zyrtar për të ushtruar kontroll të plotë mbi proceset politike në terren kishte një nd-

serbe në Serbi, do të kuptojë se pjesëmarrja aktive dhe thelbësore e serbëve të Kosovës në jetën politike në

ikim vendimtar në cilësinë e lirive politike brenda komunitetit serb në Kosovë. Për atë qëllim, angazhimi i

Kosovë nuk mund të ishte arritur kurrë pa pëlqimin dhe mbështetjen e Beogradit. Në rrethana kur Beogradi

Beogradit nuk ishte i kufizuar në krijimin e një infrastrukture politike marionetë që do të garantonte zbatimin

zyrtar nuk e aprovonte pjesëmarrjen në jetën politike të Kosovës, ishte joreale të pritej që komuniteti serb në

e marrëveshjeve të rëna dakord, por Beogradi gjithashtu vuri shumë theks në legjitimitetin e politikës së re

Kosovë të vepronte ndryshe, dhe kundërshtimi i Beogradit ndaj një angazhimi të tillë të serbëve të Kosovës

ndaj Kosovës brenda shoqërisë serbe dhe spektrit politik në Serbi. Hapi më i rëndësishëm ishte demonstrimi

ishte në zemër të politikës për Kosovën nga fundi i konfliktit të vitit 1999 deri në vitin 2012 (me një përjashtim,

i mbështetjes së komunitetit serb në Kosovë për politikën e re të Beogradit, e cila u trajtua si treguesi më i

pjesëmarrja e Koalicionit të Kthimit në zgjedhjet e vitit 2001).

besueshëm i korrektësisë së asaj politike.

Sidoqoftë, rrethanat ndryshuan në vitin 2012, me Partinë Progresive Serbe (SNS) që erdhi në pushtet në

Në fillim të procesit, diçka e tillë nuk ishte fare e thjeshtë. Votat e mbetura nga komuniteti serb që kundërsh-

Republikën e Serbisë dhe fillimin e dialogut të Brukselit midis Prishtinës dhe Beogradit në vitin 2013. Fillimi i

tojnë pozicionin e ri të Beogradit (fillimi i bisedimeve) mbetën të forta dhe, më e rëndësishmja, votat e tilla

bisedimeve me Prishtinën do të thoshte një kthesë thelbësore në politikën e Beogradit ndaj Kosovës, sepse

vazhduan të merrnin vëmendjen e plotë të publikut në Serbi, edhe pse partitë e tyre kryesore në Serbi ishin

qëllimi kryesor i këtij procesi politik ishte arritja e zgjidhjeve konsensuale që do të hapnin rrugën për integrim-

tashmë aktive në opozitë. Kjo e bëri të qartë se Beogradi duhet të margjinalizojë vota të tilla nëse dëshiron

in e plotë të serbëve në sistemin kushtetues dhe ligjor të Kosovës. Kështu, Marrëveshja e parë mbi Parimet që

kontroll të plotë mbi procesin. Taktika kryesore e Beogradit, më saktësisht Partisë Progresive Serbe (SNS), e

Rregullojnë Normalizimin e Marrëdhënieve, e nënshkruar nga Kryeministri i atëhershëm i Serbisë Ivica Daçiq

cila udhëhoqi Serbinë, ishte të monopolizonte spektrin politik të serbëve të Kosovës, më saktësisht, ta reduk-

dhe Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, hoqi dilemën më të madhe në atë rrugë, duke vendosur parimin e

tonte në një opsion politik, Lista Serbe, e cila kishte të gjitha resurset shtetërore dhe partiake në dispozicion

juridiksionit të sistemit juridik.143

të saj, duke përfshirë mbështetjen e mediave masive nën kontrollin e autoriteteve në Serbi. Në raportin e tyre
Partitë politike serbe të Kosovës në sistemin politik të Kosovës, Nisma e Re Sociale dhe Qendra e Medias

Më konkretisht, marrëveshja afirmoi sistemin ligjor të Kosovës si sistemin e vetëm relevant brenda të cilit

Çagllavica vuri në pah një qëndrim preferencial të Beogradit ndaj vetëm një opsioni politik. Autorët e këtij

serbët e Kosovës do të veprojnë në mënyrë institucionale dhe do të ushtrojnë të drejtat e tyre. Nga kënd-

raporti vlerësojnë që Beogradi zyrtar “doli hapur vetëm me një opsion politik, Listën Serbe, për të cilën bëri

vështrimi i Beogradit, ajo marrëveshje delegjitimoi institucionet e Republikës së Serbisë në Kosovë (“insti-

fushatë të hapur në zgjedhje në të gjitha nivelet”.145

tucionet paralele”), por gjithashtu krijoi hapësirë për të destigmatizuar pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në
institucionet e themeluara brenda sistemit kushtetues dhe juridik të Kosovës. Kjo marrëveshje shënoi fillimin

Sipas opsioneve të tjera politike, taktika të ndryshme janë zbatuar brenda komunitetit serb. Zgjedhja e parë

e procesit të integrimit të plotë të serbëve të Kosovës në sistemin kushtetues dhe juridik të Kosovës.

ishte absorbimi në Listën Serbe i të gjithë atyre individëve ose organizatave politike që treguan hapjen
e bashkëpunimit. Nëse udhëheqësit politikë rezistonin, vazhdohej me margjinalizimin e tyre të plotë. Në

Në fillim të këtij procesi, ishte e nevojshme të krijoheshin “kushte në terren”, më saktësisht, mbështetja e ser-

procesin e margjinalizimit të kundërshtarëve politikë dhe promovimit të Listës Serbe si një opsion politik ab-

bëve të Kosovës. Rëndësia e një mbështetjeje të tillë ishte e paçmueshme për Beogradin, jo vetëm për shkak

solutisht dominant midis serbëve të Kosovës, u përdorën metoda të ndryshme, si ato të lejuara në peshimet

të vërtetimit të korrektësisë së politikës së re në publikun serb, por edhe të legjitimimit të pozitës negociuese të

partiake në shoqëritë demokratike, ashtu edhe ato që morën një formë të diskriminimit kundër individëve

Beogradit në negociatat nën patronatin e Bashkimit Evropian. Ta themi thjesht, Beogradit i duheshin njerëz

ose grupeve rreth opsioneve politike, përfshirë taktikat e shpifjes në publikun serb, fyerjet, dhe llojet e tjera

për të zbatuar marrëveshjet e nënshkruara. Sidoqoftë, nuk ishte e lehtë, sepse pas kaq shumë vitesh rezis-

të presionit.146 147 148 149 150 151

tencë të fortë nga serbët e Kosovës ndaj integrimit dhe profilizimit të tërë nomenklaturës politike në një pozitë
të tillë144, në atë moment Beogradi thjesht nuk kishte mbështetjen e udhëheqësve politikë serbë të Kosovës

Në hulumtimin e tyre Partitë politike serbe të Kosovës në sistemin politik të Kosovës brenda iniciativës

për një politikë të re ndaj Kosovës. Për këtë arsye, Beogradi është kthyer në krijimin e një elite të re politike

OPEN, Iniciativa e Re Sociale dhe Qendra e Medias deklarojnë se opsionet politike dhe të pavarura në

serbe të Kosovës, një elitë mbi të cilën do të ketë kontroll të plotë dhe përmes së cilës do të sigurojë një ndikim

komunitetin serb në Kosovë i janë nënshtruar formave të ndryshme presioni.152 Duke cituar pretendimet nga

të rëndësishëm në zhvillimet në komunitetin serb. Në këtë mënyrë dhe për atë qëllim, u krijua Lista Serbe.

intervistat me përfaqësuesit e partive politike të opozitës, një anëtar i partisë PDS thotë: «Çdo përpjekje për
të organizuar ndonjë institucion politik shoqërohet me kërcënime dhe shantazhe të drejtpërdrejta ndaj çdo

142 Ibid . f. 9
143 Marrëveshja e Parë mbi Parimet që Rregullojnë Normalizimin e Marrëdhënieve, 2013, pika 2: Garancitë ligjore do të sigurohen nga
rregulloret pozitive dhe kushtetuese; http://www.kim.gov.rs/p03.php
144 Të ashtuquajtur “linja të forta” ose të njohur si “hardllajners” (eng. Hardliners). koment i autorit

145 Ibid Partitë politike të serbeve të Kosovës në sistemin politik të Kosovës: nga pluralizmi në monizëm, f. 11
146 https://www.danas.rs/politika/danas-dve-godine-od-spota-kojim-je-oliver-ivanovic-zigosan-kao-izdajnik/
147 https://www.danas.rs/politika/srpska-lista-trajkovic-se-deklarisao-na-cijoj-je-strani/
148 https://www.srbijadanas.com/vesti/info/za-cije-interese-i-za-koga-radi-rada-trajkovic-koja-je-govorila-na-protestu-simpatizerai-lidera-2019-01-12
149 https://www.pink.rs/politika/86982/srpska-lista-jaksic-bi-da-se-domogne-fotelje-uz-pomoc-sukoba
150 https://www.facebook.com/leposavicsns/posts/3040276782747318/
151 https://insajder.net/sr/sajt/vazno/8428/
152 Iniciativa e re shoqërore (Nova društvena inicijativa) dhe Qendra Mediale (Medija centar): Partitë politike të serbeve të Kosovës
në sistemin politik të Kosovës: nga pluralizmi në monizëm “Shpesh partitë e opozitës dhe përfaqësuesit e tyre dhe votuesit iu nënshtruan
një presioni të ashpër, duke rezultuar në kooptim të tyre, margjinalizim ose tërheqje nga politika”, f. 11
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individi që mund të dëshirojë të merret me politikë.»153 Në të njëjtin studim, autorët deklarojnë se “Partitë

Grafiku 61. Njeriu nuk duhet ta shprehë opinionin e tij publikisht, ngase kurrë nuk e di nëse do të bartë

politike në pushtet dhe përfaqësuesit e tyre kanë ruajtur kontrollin absolut mbi punësimin në institucione dhe
ndërmarrje publike, si dhe emërimin e menaxhmentit në organizatat kryesore publike.”

pasojat për shkak të kësaj

154

edhe në institucionet në Kosovë, të cilat ende financohen nga buxheti i Republikës së Serbisë, si mjet i fortë

rajon dhe në demokracitë e zhvilluara, (nga argumenti i një kompetence më të madhe për të bërë çështje

34.20%

Ne slažem se

për të ndikuar votuesit në procesin zgjedhor. Megjithëse natyra diskriminuese e kësaj praktike shpesh vihet
në dyshim, duke argumentuar se kuadri partiak është praktikë e zakonshme jo vetëm në Kosovë, por edhe në

15.40%

Uopšte se ne slažem

Në atë mënyrë, u krijua monopol në punësim në institucionet publike, si brenda sistemit të Kosovës ashtu

10.40%

Niti se slažem niti se ne slažem

publike), shkalla e praktikës së tillë e bëri atë një fenomen përgjithësisht të pranuar në Kosovë dhe pa dyshim

30.20%

Slažem se

konfirmon se bëhet fjalë për trajtimin e funksioneve publike si “gjah partiak”. Kjo konfirmohet nga rezultatet
e hulumtimit OPEN 2020, të cilat tregojnë se pothuajse katër në pesë të anketuar (77%) besojnë se motivi

8.50%

Potpuno se slažem

kryesor për t’u bashkuar me partitë politike dhe format e tjera të aktivizmit partiak është ekskluzivisht “lajkat”,
d.m.th. punësimi,

Nije odgovorio/la

1.30%

Grafiku 60. Njerëzit kryesisht anëtarësohen në parti politike për të gjetur një punë të mirë
Uopšte se ne slažem

Pothuajse një e treta e qytetarëve (30.9%) në mjediset serbe në Kosovë besojnë se qeveria nuk duhet të

2.80%

kritikohet për shkak të frikës së hakmarrjes nga përfaqësuesit politikë (përcaktuar si: «njerëzit e fuqishëm nuk
duhet të kundërshtohen»)

11.80%

Ne slažem se

Grafiku 62. Autoritetet dhe njerëzit e fuqishëm nuk duhet të kundërshtohen

6.90%

Niti se slažem niti se ne slažem

37.20%

Slažem se

39.70%

Potpuno se slažem
Nije odgovorio/la

1.70%

22.10%

Uopšte se ne slažem

32.20%

Ne slažem se

12.70%

Niti se slažem niti se ne slažem

28.00%

Slažem se
Sigurisht, në veprimet politike, kufiri midis luftës së ligjshme politike dhe shkeljes së të drejtave të individëve,

2.90%

Potpuno se slažem

gjithmonë dhe kudo, ishte shumë i hollë. A është personeli i partive një masë e ligjshme për menaxhimin
e institucioneve? A është një justifikim për mbytjen e pluralizmit politik uniteti aq i nevojshëm i serbëve të

Nije odgovorio/la

2.00%

Kosovës në luftën për të drejtat e tyre? Këto dhe shumë çështje të tjera janë subjekt i interpretimit, dhe
pikërisht abstrakti i tyre jep hapësirë për abuzimin e tyre. Kjo është, megjithatë, një temë për studime të tjera,
ndërsa në këtë hulumtim ne jemi përqendruar më shumë në efektet e politikave të tilla në të drejtat dhe liritë

Së fundmi, pothuajse 60% e të anketuarve tregojnë disfatizëm dhe indiferencë ndaj përfshirjes në proce-

e individëve. Dhe efekti kryesor është pothuajse frika e prekshme e qytetarëve të komunitetit serb në Kosovë

set politike.

nga përfaqësuesit e tyre politikë dhe disfatizmi pasues, pra, mungesa e ambicies për të arritur ndryshime
përmes asociimit politik.
Kështu, sipas rezultateve të hulumtimit OPEN 2020, pothuajse 40% e të anketuarve besojnë se duhet të
përmbahen nga shprehja e opinioneve të tyre publikisht për shkak të pasojave që kjo mund të ketë.

153 Citat. Partitë politike të serbeve të Kosovës në sistemin politik të Kosovës: nga pluralizmi në monizëm, faqe 25
154 Ibid Partitë politike të serbeve të Kosovës në sistemin politik të Kosovës: nga pluralizmi në monizëm, faqe 25
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Grafiku 63. A jam apo jo politikisht aktiv, nuk do të ndikojë në ndryshimet në shoqëri
Uopšte se ne slažem

5.30%
19.60%

12.40%

Niti se slažem niti se ne slažem

35.20%

Slažem se

22.30%

Potpuno se slažem

37.90%

Ne slažem se

11.70%

Niti se slažem niti se ne slažem

25.20%

Uopšte se ne slažem

Ne slažem se

Nije odgovorio/la

Grafiku 64. Partitë politike janë të hapura për ide të ndryshme dhe mendime të ndryshme

5.80%

14.20%

Slažem se
Potpuno se slažem
Nije odgovorio/la

4.70%
5.50%

Ndoshta më indikative është përqindja e atyre të anketuarve që mendojnë se partitë politike janë akoma
Autorët e këtij studimi qëllimisht nuk i analizuan tre grafikët e fundit duke krahasuar vlera pozitive dhe

të hapura për qytetarët. Vetëm 19% e të anketuarve pajtohen (dhe pajtohen plotësisht) me deklaratën se

negative (duhet të heshtim/nuk duhet të heshtim, duhet të kritikohen/nuk duhet të kritikohen...). E thënë

partitë politike janë të hapura për ide të ndryshme dhe mendime të ndryshme. Numri i qytetarëve që nuk

thjesht, fakti që në komunitetin serb në Kosovë 40% e qytetarëve kanë frikë të flasin lirshëm, 30% kanë frikë

kanë dyshime se partitë politike që përfaqësojnë interesat e serbëve janë të gatshme të dëgjojnë qytetarë

të kritikojnë dhe 60% e tyre nuk shpresojnë më se brenda komunitetit serb diçka mund të ndryshojë, është

me ide të ndryshme (% plotësisht pajtohen) është në nivelin e gabimit statistikor, vetëm 4.7%.

mjaft ilustrues dhe shqetësues, dhe çdo analizë krahasuese do të mbulonte vetëm shkallën e kësaj situate.
Mosgatishmëria e autoriteteve për të krijuar hapësirë për qytetarët që të artikulojnë interesat e tyre në procesin e politikëbërjes rezulton në një karakter përfaqësues të dëmtuar të qeverisë. Me fjalë të tjera, kjo çon
në mospërputhje midis interesave të vërtetë të qytetarëve dhe politikave të ndjekura nga përfaqësuesit e

2.3.4 Sa janë përfaqësuesit politikë të hapur për pjesëmarrjen e
qytetarëve në procesin e vendimmarrjes

tyre politikë të zgjedhur. Meqenëse përfaqësimi i interesave të qytetarëve është roli thelbësor i qeverisë në

Veprimi politik, si çdo formë tjetër e angazhimit shoqëror, ushqehet me shumëllojshmërinë e ideve dhe fil-

ish e legjitime. Në kontekstin e dhënë, pozicioni i komunitetit serb në Kosovë, hapja e përfaqësuesve të tij

trimit të tyre përmes dialogut të hapur shoqëror dhe përmes formës tjetër të ndërveprimit konsultativ midis

politikë për pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e përcaktimit të interesave të qytetarëve është bërë e

qytetarëve dhe liderëve politikë. Pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes është e kudogjendur

rëndësishme edhe nëse shikohet nga aspekti aktual në marrëdhëniet ndërkombëtare, d.m.th. momenti në

në demokracitë moderne dhe konsiderohet si tipar thelbësor i cilësisë së saj (pra karakteristikë e shoqërisë

të cilin janë marrëdhëniet midis serbëve dhe shqiptarëve. Dhe aktualisht, nën patronazhin e Bashkimit Ev-

së hapur). Kështu, ekziston tendencë në rritje për të rregulluar formën dhe thelbin e procesit konsultativ me

ropian, po zhvillohet proces i dialogut në lidhje me normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beo-

ligj, më saktësisht për të lënë sa më pak detyrime në atë fushë për vullnetin e mirë ose praktikën e mirë të

gradit. Pra, proces që do të ketë ndikim të gjerë në jetën e njerëzve të komunitetit serb në Kosovë. Rëndësia

bartësve të funksioneve politike.

pothuajse e papërshkrueshme e këtij procesi për të ardhmen e serbëve në Kosovë duhet të ketë besueshmëri

sistemet demokratike, mund të thuhet se qeveria që i injoron ato interesa shkel legjitimitetin e saj demokratik.
Kështu, ajo mund të jetë e ligjshme, e zgjedhur me proces të rregullt ligjëro (zgjedhjet), por jo domosdoshmër-

demokratike, të jetë i hapur për shprehjen e lirë të pikëpamjeve të qytetarëve, në dialog të hapur publik
Një parakusht për angazhimin themelor të qytetarëve në procesin e vendimmarrjes është ekzistenca dhe

ose në metoda të tjera të konsultimit me qytetarët. Dhe a është kështu, këtë e kemi trajtuar në vazhdim të

edukimi i një kulture të pluralizmit në shoqëri. Ajo manifestohet përmes parimeve të shprehjes së lirë dhe aso-

hulumtimit OPEN 2020.

ciimit të lirë për të arritur qëllimet përkatësisht interesat e tyre individuale dhe/ose shoqërore. Në kontekstin e
komunitetit serb në Kosovë, kemi vërejtur që ekzistenca e pluralizmit social nuk është vetëm e diskutueshme,

Si fillim, mund të thuhet se hulumtimi OPEN 2020 tregon se qytetarët e kanë identifikuar rëndësinë e këtij

por hulumtimi tregon pa mëdyshje se ka përpjekje të organizuara dhe strukturore për të imponuar monopole

procesi. Kjo mund të konkludohet në përputhje me përqindjen e të anketuarve që pretendojnë se ata janë

në përfaqësimin politik dhe institucional të serbëve në Kosovë. Metodat me të cilat arrihet kjo jo vetëm që

shumë të angazhuar për të ndjekur lajmet në lidhje me dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit. Pothua-

nuk janë tipar i shoqërisë së hapur, demokratike, por gjithashtu marrin formën e diskriminimit dhe cenimit të

jse 75% e të anketuarve, pra tre të katërtat e tyre, pretendojnë të ndjekin (kryesisht + plotësisht) mbulimin

hapësirës së lirive personale të qytetarëve, duke parandaluar bashkëjetesën tolerante të interesave, besi-

mediatik mbi këtë temë, krahasuar me rreth 20% të të anketuarve që nuk janë të interesuar në lajmet rreth

meve dhe qëndrimeve të ndryshme. Të anketuarit, qytetarë të komunitetit serb në Kosovë që morën pjesë në

dialogut për normalizimin e marrëdhënieve.

këtë hulumtim, identifikuan tendencat e tilla. Kështu, hulumtimi OPEN 2020 tregon se pothuajse dy të tretat
e të anketuarve, më saktësisht 63% e tyre, besojnë se partitë politike nuk janë të hapura për ide të ndryshme
dhe mendime të ndryshme.
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Grafiku 65. Për cilat tema në media jeni të interesuar: dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës

6+14+554201T
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Grafiku 66. Dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës është jo-transparent, dhe serbët e Kosovës nuk ka
informacionin e duhur për atë që është rënë dakord

40.70%
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ndjeki

26.30%

14.10%

Kryesisht nuk i
ndjeki

5.40%

Neutral

13.60%
10.50%
6.60%
2.20%
Nuk pajtohem
aspak

Nuk pajtohem

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

Pajtohem

Plotësisht
pajtohem

Pa përgjigje

Pra, shumica dërrmuese e të anketuarve, qytetarë të komunitetit serb, e kuptojnë rëndësinë që ka kjo temë

Këto rezultate nuk janë për t’u habitur, sepse për shkak të presionit të madh publik politika e palëve negoci-

për ta dhe ndjekin raportimet e mediave për këtë temë. Sidoqoftë, një pyetje krejtësisht e ndryshme është ajo

uese, por edhe e moderatorit të dialogut - Bashkimit Evropian, që nga fillimi i vitit 2013 ishte që rezultatet të

se çfarë mund të dëgjojnë në media dhe nëse vetë mediat kanë informacion të mjaftueshëm në lidhje me

komunikohen me kujdes dhe me taktikën e “paqartësisë konstruktive”. Kjo praktikë përfshin përdorimin e qël-

procesin, duke pasur parasysh mungesën kronike të informacionit që vjen nga palët negociuese. Të anketu-

limshëm të formulimeve të paqarta në përcaktimin dhe komunikimin e zgjidhjeve në bisedime për çështje të

arit në këtë hulumtim gjithashtu e pranojnë këtë, kështu që dy të tretat e tyre (66.9%) besojnë se dialogu midis

ndjeshme.155. Në teori, ajo quhet gjithashtu “paqartësi kreative” dhe përdoret shpesh në marrëdhëniet ndër-

Prishtinës dhe Beogradit është jo-transparent, dhe se qytetarët janë të privuar nga informacioni i vërtetë për

kombëtare156, bisedimeve për çështje të ndjeshme dhe madje është bërë pjesë e së drejtës ndërkombëtare,

atë që është rënë dakord në një, për ta, proces jashtëzakonisht të rëndësishëm (Grafiku 66). Pak më shumë

pasi është e përfshirë në disa rezoluta të Këshillit të Sigurimit.157 Prandaj, praktika e përdorur në situata të

se 20% e të anketuarve nuk pajtohen me këtë.

tilla nga negociatorët në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit nuk është e pazakontë, dhe nuk përbën
domosdoshmërish shkelje të vlerave demokratike. Por ka edhe pasojat e veta. Njëra prej tyre ishte interpretimi arbitrar i dispozitave “të paqarta” të zgjidhjeve të caktuara, të cilat ose shkelnin thelbin e tyre, ose nuk
zbatoheshin fare për shkak të interpretimeve të ndryshme.158
Për më tepër, mungesa e transparencës dhe interpretimet e paqarta patën pasoja në perceptimin e qytetarëve. Hapësira për interpretim arbitrar e krijuar nga praktika e “paqartësisë konstruktive” u përdor nga autoritetet e Beogradit për të interpretuar disa nga zgjidhjet që përfaqësonin një koncesion për palën shqiptare
si fitoren e tyre të madhe.159 Kjo krijoi pritje të mëdha tek serbët e Kosovës, por edhe zhgënjim të caktuar
kur zgjidhjet e aplikuara zbuluan thelbin e asaj për të cilën u ra dakord. Zhgënjimi u reflektua gjithashtu në
perceptimin e qytetarëve për cilësinë dhe rezultatet e Beogradit në mbrojtjen e interesave të komunitetit
serb në procesin e normalizimit. Kjo konfirmohet nga rezultatet e hulumtimit OPEN 2020 ku shumica e të
anketuarve (pothuajse 55%) besojnë se ekipi negociues i Republikës së Serbisë nuk përfaqësonte siç duhet
interesat e komunitetit serb, dhe vetëm pak më pak se 30% e të anketuarve nuk pajtohen me këtë deklaratë.

155 Dražen Pehar, Korišćenje dvosmislenosti u mirnovnim sporazumima. f. 178
156 Krijuesi i monedhës është diplomati amerikan Herni Kissinger në negociatat midis Izraelit dhe Arabëve. e ashtuquajtura Marrëveshja me gjashtë pika e vitit 1973 (koment i autorit).
157 Rezoluta e Këshillit të Sigurimit 242, Izraeli dhe Vendet Arabe 1967, sqarim nga Ministria Izraelite e Punëve të Jashtme. Linku
158 OJQ AKTIV, FDMC Serbët e Kosovës në procesin e dialogut, f. 13
159 B92: Marko Đurić: Serbia fitoi në Bruksel me 5: 0, Linku
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Grafiku 67. Në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, ekipi negociator i Serbisë nuk përfaqësoi siç
duhet interesat e serbëve nga Kosova

33.80%

21.60%

Grafiku 68. NVO AKTIV – OJQ AKTIV - Analiza e Trendeve: A e mbështetni idenë e demarkacionit?
(veri - jug)

Në tërësi e mbështes
Nuk kam informata të
mjaftueshme, por jam i/e hapur
për idenë

21.00%

7.00%
9.60%

Nuk kam informata të
mjaftueshme, por nuk i mbështes
zgjidhjet që ndajnë komunitetin
serb në Kosovë

12.70%

14.80%
27.80%
20.70%
60.00%

Nuk e mbështes fare

7.70%
3.20%
Nuk pajtohem
aspak

2.60%

Nuk pajtohem

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

Pajtohem

Plotësisht
pajtohem

Mjediset me shumicë serbe
në jug të lumit Ibër

57.40%
Veriu i Kosovës

Pa përgjigje
Një hulumtim tjetër nga OJQ AKTIV, këtë herë i bërë në partneritet me OJQ FDMC në Graçanicë, kuadër të
iniciativës OPEN 2020, tregon për këtë problem. Autorët e raportit Serbët e Kosovës në procesin e dialogut,
përmes metodave të kërkimit cilësor, përshkruaj më hollësisht ndjenjën dhe perceptimin negativ të kësaj

Pikërisht kjo “fitore” e komunikimit euforik në procesin e negociatave (krijuar për publikun në Serbi) në pjesën

ideje në mesin e popullatës në jug të lumit Ibër, duke deklaruar se shfaqja e kësaj ideje, me spekulimet që e

cilësore të hulumtimit Serbët e Kosovës në procesin e dialogut (OJQ AKTIV, FDMC) u interpretua si shkaku

shoqëruan atë “sjell trazira midis banorëve të komuniteteve serbe” në tërë Kosovën.164

kryesor i rënies së besimit të serbëve të Kosovës në ekipin negociues të Republikës së Serbisë160, pra, siç e përcaktojnë autorët e këtij studimi “Një rënie e besimit në aftësinë e Beogradit për të përfaqësuar dhe mbrojtur

Kështu, këto të dhëna sugjerojnë që përfaqësuesit politikë serbë të Kosovës, për një çështje thelbësore, çësht-

interesat autentike të serbëve të Kosovës.”161

je që do të ketë ndikim të madh në jetën e njerëzve në komunitetin serb në Kosovë, kanë neglizhuar interesat
e qartë dhe të komunikuar qartë të komunitetit që ata përfaqësojnë dhe kanë mbështetur pozicionin e Beo-

Një shembull tjetër i mrekullueshëm i përjashtimit të qytetarëve nga procesi i vendimmarrjes dhe mospër-

gradit zyrtar. dhe jo vetëm kaq, çdo votë kundër kësaj ideje hasi në dënime agresive, diskreditime tabloide,

puthja e interesave midis qytetarëve dhe liderëve politikë (si pasojë), është ideja e demarkacionit territorial.

shpifje, fyerje të individëve ose partive të opozitës. 165 166 167 168 169 170.

Kjo ide u prezantua në vitin 2018 (megjithëse me kujdes) si qëllimi kryesor negociues i Beogradit zyrtar.
Kështu, ajo automatikisht mori mbështetjen e eksponentëve kosovar të partisë kryesore politike në Serbi162,

Mungesa e hapësirës për konsultime me qytetarët dhe përfaqësimi i interesave të tyre, margjinalizimi i plotë

përkundër rezistencës së fortë dhe kritikave ndaj idesë nga udhëheqësit e opozitës, përfaqësuesit jozyrtarë

i partive politike të opozitës dhe mungesa e dialogut thelbësor shoqëror për çështjen e dialogut midis Prisht-

të komunitetit serb në Kosovë, udhëheqësit fetarë dhe disa organizata të shoqërisë civile. Kjo ide mbijetoi

inës dhe Beogradit, ka rezultuar në një ulje thelbësore të procesit të bisedimeve në interes të elitës politike. Ky

pavarësisht kundërshtimit të vetë qytetarëve, të përcaktuar përmes disa hulumtimeve të pavarura. Kështu,

është problem i madh i legjitimitetit demokratik të këtij procesi, por edhe i qëndrueshmërisë së tij. Gjegjësisht,

për shembull, Analiza e Trendeve, një instrument për matjen e qëndrimeve të qytetarëve në komunitetin serb

nëse procesi i rëndësisë së tillë reduktohet në interesat e një grupi politik, zbatimi i këtyre zgjidhjeve lidhet

në Kosovë, e realizuar nga OJQ AKTIV, tregoi se shumica dërrmuese e qytetarëve e kundërshtojnë idenë.163.

edhe me fatin e tij politik. Më saktësisht, me ndryshimin e elitave politike në Serbi dhe komunitetin serb në

Hulumtimi tregoi se gati 90% e të anketuarve, qytetarë të moshës madhore në zonat në jug të lumit Ibër, e

Kosovë, zbatimi i zgjidhjeve të arritura mund të bëhet i dyshimtë ose madje të gjenerojë kanosje të reja për

kundërshtojnë idenë dhe përqindja e të anketuarve që kanë të njëjtin qëndrim në veri të Kosovës ishte rreth

sigurinë në rajon.171

80%.

160
161
162
163

OJQ AKTIV, FDMC Serbët e Kosovës në procesin e dialogut, grupet e fokusit
Ibid
Gazeta Danas, 13 gusht 2018, https://www.danas.rs/politika/simic-razgranicenje-moze-da-spreci-etnicka-ciscenja/
OJQ AKTIV; Analiza e Trendeve, 2020, http://ngoaktiv.org/uploads/files/Analiza%20trendova%202020%20SRB%281%29.pdf

164 OJQ AKTIV/FDMC Serbët e Kosovës në procesin e dialogut Str.22
165 https://www.kurir.rs/vesti/politika/3107315/srpska-lista-sava-janjic-se-krije-iza-monaske-rize-i-sprovodi-pakosnu-osvetu-protivsopstvene-drzave-od-toga-korist-moze-imati-samo-pristina
166 http://informer.rs/vesti/politika/378723/srpska-lista-rada-trajkovic-napadima-vucica-pokusava-pobegne-zaborava
167 https://informer.rs/vesti/politika/447205/srpska-lista-otadzbina-iznosi-besramne-lazi
168 https://beta.rs/politika/95927-srpska-lista-momcilo-trajkovic-pokazao-da-je-spreman-za-hospitalizaciju
169 https://www.vesti.rs/Izbori/Srpska-Lista-Rasic-ni-ne-zna-gde-sve-zive-Srbi.html
170 https://www.tvmost.info/post/srpska-lista-leposavic-klan-jablanovica-nastavlja-sa-licemerjem-i-lazima
171 Nën supozimin e ndryshimit të pushtetit – koment i autorit.
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2.3.5 Hapja e përfaqësuesve institucionalë për pjesëmarrjen e
qytetarëve në procesin e vendimmarrjes

Grafiku 69. Në rast se i jeni drejtuar autoriteteve dhe/ose institucioneve të Kosovës, si do ta vlerësonit
përvojën tuaj personale?

Në pjesën e mëparshme të hulumtimit, pamë që hapësira e qytetarëve të komunitetit serb për të marrë
pjesë në procesin e vendimmarrjeve politike është shumë e kufizuar, nëse jo inekzistente. Proceset politike

22.50%

Asnjëherë nuk i jam drejtuar

zhvillohen në qarqe të mbyllura dhe ndjekin interesat e subjekteve politike që plasohen në mënyrë agresive
si interesa të komunitetit. Në rrethana të tilla, shtrohet pyetja nëse praktika të tilla ekzistojnë në nivelin

Plotësisht i/e kënaqur

institucional, d.m.th. nëse udhëheqësit politikë i kuptojnë privilegjet e veprimit institucional në të njëjtën

4.90%

mënyrë. Angazhimi institucional rregullohet në mënyrë të konsiderueshme nga rregulloret ligjore, në mënyrë

33.80%

Kryesisht i/e kënaqur

që të jetë jo vetëm praktikë e mirë (e përfaqësuesve politikë), por edhe detyrim ligjor i bartësve të funksioneve
publike.

26.80%

Kryesisht i/e pakënaqur
Pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes është një e drejtë dhe detyrim i ngulitur thellë në
sistemin aktual ligjor, nga normat kushtetuese që prekin rolin themelor të qeverisë (për të mbrojtur interesat

Plotësisht i/e pakënaqur

e qytetarëve) si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal, e deri te zgjidhjet ligjore që krijoni korniza dhe

12.10%

mekanizma për shpalosjen e qetë të këtij procesi. Dhe jo vetëm kaq, kuadri aktual ligjor përcakton rolin e
qeverisë në këtë proces si aktiv dhe i imponon asaj detyrime për të inkurajuar dhe siguruar pjesëmarrjen
aktive të qytetarëve...172.

Megjithëse struktura e pyetjes nuk ishte aq precize sa të ishte në gjendje të nxirrte përfundime konkrete në
lidhje me shkaqet e kësaj pakënaqësie, mund të thuhet me besim se ky lloj pakënaqësie ndoshta nuk ka

Në nivelin qendror, mekanizmi kryesor për moderimin e procesit të konsultimit midis komuniteteve jo-shumicë

asnjë bazë në tensionet etnike. Kjo dëshmohet nga rezultatet e studimit vijues në të cilin qytetarët tregojnë

dhe vendimmarrësve është Këshilli Konsultativ për Komunitetet (KKK) i krijuar nga dispozitat kushtetuese173,

shkallë edhe më të madhe të pakënaqësisë me punën e përfaqësuesve institucionalë nga komuniteti serb

si pjesë e Zyrës së Presidentit. Të gjitha komunitetet jo-shumicë në Kosovë janë të përfaqësuara në Këshill,

në Kosovë. Kështu, katër në pesë të anketuar (80%) besojnë se deputetët serbë në Parlamentin e Kosovës

dhe mandati i dhënë nga kushtetuta është që të sigurojë shkëmbimin e mendimeve midis komuniteteve dhe

nuk komunikojnë sa duhet me qytetarët, ndërsa numri i atyre që pa dyshim pretendojnë se deputetët nga

Qeverisë,174 vlerëson propozimet e ligjeve, iniciativat politike nga këndvështrimi i interesave të komuniteteve

komuniteti serb konsultohen (ose komunikojnë) sa duhet me qytetarët është në gabimet e nivelit statistikor

jo-shumicë. Megjithëse kompetencat kushtetuese të këtij organi kanë potencialin për të kontribuar me të

(2.2%).

vërtetë në një depërtim më të mirë të vendimmarrësve në nivelin qendror për interesat dhe pikëpamjet e
komuniteteve jo-shumicë, problemi është (e merrni me mend?) zbatim jo konsistent. Në një intervistë me një
anëtar të zyrës përfaqësuese të KKK nga komuniteti serb175, u theksua se Qeveria e Kosovës, më saktësisht
përfaqësuesit e saj të emëruar (tre prej tyre sipas akteve statutore të KKK) tregojnë paqëndrueshmëri në qa-

Grafiku 70. A mendoni se përfaqësuesit serbë në Kuvendin e Kosovës komunikojnë sa duhet me
qytetarët?

sjen në këtë organ nga pjesëmarrja e parregullt në seancat e planifikuara. Qeveria e Kosovës në mbledhjen

48.30%

e fundit as nuk caktoi përfaqësuesit e saj në KKK176. Për më tepër, anëtari i presidencës së KKK konsideron që
institucionet përkatëse në nivelin qendror e trajtojnë rolin e tyre konsultativ në procesin legjislativ si zyrtarisht
procedural (duke paraqitur propozime legjislative për opinion), por ato nuk përfshihen në mënyrë thelbësore
në procesin e konsultimit kur KKK komenton mbi propozimet ligjore që mbrojnë interesat e komuniteteve.

31.70%

Rezultatet e hulumtimit OPEN 2020 gjithashtu tregojnë se të anketuarit, qytetarë të komuniteteve serbe në
Kosovë, perceptojnë përqindje të konsiderueshme të ndërveprimit me institucionet qendrore të Kosovës si
jo-konstruktive në mënyrë të mjaftueshme. Kështu, gati 40% e të anketuarve të cilët në një moment kërkuan
shërbimet e institucioneve të Kosovës në nivelin qendror ose lokal, e përshkruajnë këtë përvojë si të pakën-

12.60%

aqshme.

2.20%
Aspak
172
173
174
175
176

Kushtetuta, neni 124, paragrafi 1
Kushtetuta, Neni 60
Ibid, paragrafi 3
Intervistë, Aleksandar Rapajiq, kryesues i KKK-së
Ibid

Kryesish jo

Kryesisht po

Po, plotësisht

5.20%

Pa përgjigje
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Në të njëjtën masë, qytetarët shprehin pakënaqësi me përgjegjësinë e përfaqësuesve të komunitetit serb
në qeverinë e Kosovës. Kështu, pothuajse katër të pestat e të anketuarve (77%) besojnë se nuk informohen
mjaftueshëm në lidhje me punën e ministrave serbë në qeverinë e Kosovës.

Grafiku 72. A mendoni se përfaqësuesit tuaj në qeverinë lokale janë të hapur për të dëgjuar dhe
respektuar pikëpamjet e qytetarëve?

46.90%

Grafiku 71. Ministrat serbë në qeveri na informojnë dobët rreth asaj që po bëjnë
Nuk pajtohem aspak

2.80%
11.80%

Nuk pajtohem

6.90%

As pajtohem, as nuk pajtohem

16.70%

37.20%

Pajtohem

1.70%

5.80%

3.80%

39.70%

Plotësisht pajtohem
Pa përgjigje

26.80%

Aspak

Kryesish jo

Kryesisht po

Po, plotësisht

Pa përgjigje

Në rastin e përfaqësuesve parlamentar, si dhe të ministrave në qeveri, kuadri ligjor përcakton detyrimin dhe
modalitetin e tyre të komunikimit dhe konsultimit me qytetarët, më saktësisht imperativët e hapjes dhe trans-

Detyrimet e autoriteteve lokale për të mundësuar pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në procesin e vendim-

parencës së tyre. Ai përcakton detyrimin e zyrtarëve qeveritarë për t›u siguruar qytetarëve, organizatave

marrjes, e kemi parë se përcaktohen në dispozitat kushtetuese dhe zgjidhjet ligjore dhe mekanizmat. Kështu,

civile ose gazetarëve në mënyrë aktive qasjen në informacionin mbi punën e këtyre institucioneve (seancat

funksionalizimi i parimit kushtetues të detyrimit të institucioneve lokale për të siguruar pjesëmarrjen aktive të

e planifikuara, agjendat, konkluzionet, etj.), informacion mbi planifikimin dhe shpenzimet e buxhetit, pro-

qytetarëve në vendimmarrjen e organeve komunale178, Ligji për Vetëqeverisjen Lokale parashikon detyrimet

ceset e prokurimit publik etj.

Përveç normave ligjore, mbajtësit e funksioneve publike janë të detyruar

e autoriteteve lokale për krijimin e mekanizmave të demokracisë së drejtpërdrejtë dhe pjesëmarrjes së qytet-

të ndërveprojnë me qytetarët dhe praktikat demokratike, të tilla si transparenca, hapja, qasja ose integ-

arëve179. Këto dispozita, për shembull, përcaktojnë detyrimin e komunave për të organizuar në mënyrë peri-

riteti i bartësve të pushtetit. Sidoqoftë, duke gjykuar nga përgjigjet e qytetarëve, përfaqësuesit serbë në

odike, dhe të paktën dy herë në vit, takime publike ku mund të marrin pjesë të gjithë qytetarët e interesuar,180

institucionet qendrore të Kosovës nuk arrijnë të arrijnë komunikimin me qytetarët për të cilin kanë nevojë

dhe ku autoritetet komunale do të informojnë qytetarët për aktivitetet e planifikuara, t’u përgjigjen pyetjeve

vetë qytetarët.

të tyre, etj. Nga autoritetet komunale kërkohet që të informojnë qytetarët të paktën dy javë para se të mba-

177

het një takim i tillë. Sidoqoftë, sipas hulumtimit OPEN 2020, rreth 72% e të anketuarve nga mjediset serbe
Situata nuk është më e mirë as në nivelin lokal. Hulumtimi OPEN 2020 tregon se shumica e qytetarëve

në Kosovë (kryesisht komuna me shumicë serbe) pretendojnë se nuk e morën informacionin e tillë në kohë.

besojnë se institucionet lokale nuk janë mjaft të hapura dhe të qasshme për qytetarët dhe problemet dhe
qëndrimet e tyre. Qëndrimi i tillë ndahet pak a shumë nga rreth 83.7% e të anketuarve.

177 Open data Kosovo: Raporti i Hapjes së Parlamentit, Dhjetor 2020, f.

178 Kushtetuta, neni 124, paragrafi 1
179 Ligji për Vetëqeverisjen Lokale, Seksioni IX, Mekanizmat e Demokracisë Direkte dhe Pjesëmarrja e Qytetarëve.
180 Ibid, 68, paragrafi 1
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Grafiku 73. A njoftoheni në kohë nga komuna juaj për orarin e konsultimeve publike me qytetarë dhe
të seancave të hapura për publikun në Kuvendin Komunal?

10+72+18T

opsion politik që tregon deficit të fortë demokratik në aktivitetet e tij politike. Në demokracitë e zhvilluara,
ku funksionon sistemi i mbikëqyrjes së ndërsjellë të qeverisë dhe qytetarëve, lëshime të tilla ndëshkohen në
në veprimet e tyre183. Në rastin e komunitetit serb, ky parim themelor demokratik nuk duket se funksionon.

Pa përgjigje

Jo

Ajo që lind si pyetje logjike është pse kaq shumë qytetarë të komunitetit serb në Kosovë votojnë për një

zgjedhje, dhe vetëdija e përfaqësuesve politikë se kjo mund të ndodhë i bën ata edhe më të përgjegjshëm

9.70%

72.80%

Për të kuptuar shkaqet e këtij fenomeni, është e nevojshme të analizohet karakteri demokratik i vetë procesit
zgjedhor. Kjo është pikërisht ajo që kemi trajtuar në pjesën tjetër të hulumtimit.
Zgjedhjet e lira dhe të ndershme në të cilat qytetarët zgjedhin përfaqësuesit e tyre janë premisa themelore
e demokracisë, si sistem politik i bazuar në sundimin e popullit. Në sistemet demokratike, natyrisht, ka disa
ndryshime dhe nuanca në modalitetet e procesit zgjedhor, por parimi themelor mbetet i njëjtë në çdo

18.00%
Po

shoqëri demokratike, dhe kjo është që qytetarët mund të mbështesin lirisht dhe pa presion individë, parti
politike e politika që ata mendojnë se pasqyrojnë më mirë interesat e tyre. Çdo variacion që shkel të drejtën
e qytetarëve për zgjedhje të lirë s’kualifikon shoqërinë si demokratike.
Rëndësia e zgjedhjeve të lira për shoqëri demokratike dhe të hapur njihet gjithashtu nga të anketuarit që
morën pjesë në hulumtimin tonë. Edhe sipas tyre, zgjedhjet e ndershme dhe të drejta janë postulati më
i rëndësishëm i demokracisë, i cili pretendohet nga rreth 91% e të anketuarve në hulumtimin tonë, është
përqindja më e lartë në krahasim me të gjitha karakteristikat e tjera të shoqërisë demokratike që ne ofruam
si përgjigje.

Organizata të shumta joqeveritare raportojnë gjithashtu për mangësitë e veprimit transparent të komunave
në zonat serbe në Kosovë. Kështu, raporti Transparenca e Reformave Komunale, OJQ Qendra për Avokatinë
e Kulturës Demokratike në Mitrovicën e Veriut, megjithëse mjaft pozitive në lidhje me qasshmërinë e administratave lokale në veri të Kosovës, prapë tregon për një numër mangësish, ueb faqe jofunksionale, mungesë
të informacionit të kontaktit, pasiguri të zyrtarëve komunalë në procesin e qasjes në informacione me rëndësi
publike, jotransparencë të procesit të prokurimit publik, etj.181

2.3.6 Liria e zgjedhjes
Në pjesën e mëparshme të raportit, pamë se ka shumë tregues që tregojnë se liria e asociimit politik në komunitetin serb është e cenuar. Pasoja e veprimit të tillë është krijimi i një monopoli në përfaqësimin politik të
interesave të saj në institucionet e Kosovës si në nivelin lokal ashtu edhe në atë qendror. Sot, Lista Serbe ka
shumicë absolute në të 10 komunat me shumicë serbe, një monopol partie në menaxhimin e ndërmarrjeve
publike dhe institucioneve, fitoi të 10 vendet e garantuara që i përkasin komunitetit serb në Kuvendin e
Kosovës, duke fituar një shumicë të jashtëzakonshme të votave në komunitetin serb. Autorët e studimit Partitë
politike serbe të Kosovës në sistemin politik të Kosovës konkludojnë se “mund të themi se kemi një sistem me
parti hegjemonike, ose sistem në të cilin lejohen partitë ose lëvizjet e opozitës, por për shkak të kufizimeve të
shumta, nga presionet, mungesa e disponueshmërisë së mediave dhe fondeve publike, nuk janë në gjendje
të konkurrojnë në baza të barabarta me ato parti dominuese”.182

181 ACDC, https://acdc-kosovo.org/documents/MTRI.pdf
182 NSI dhe Qendra Mediale, Partitë politike të serbeve të Kosovës në sistemin politik kosovar, f. 12

analizë

183 mekanizmat e kontrollit reciprok. Sistemi “check and balances”. (koment i autorit)
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Grafiku 74. Ka shumë mënyra të ndryshme se si njerëzit e kuptojnë demokracinë. Cilat deklarata
mendoni se përshkruajnë më mirë shoqërinë demokratike?

66.60%

Bindje e padiskutueshme e
qytetarëve ndaj liderëve
politikë

22.00%

e Kosovës me listën e unifikuar të Koalicionit Kthimi 2001, pjesëmarrja e serbëve të Kosovës në zgjedhjet e
Përparimtare Serbe erdhi në pushtet në Serbi, siç e kemi përshkruar tashmë në këtë raport, ndodhi destigmatizimi i pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës në zgjedhjet e organizuara sipas sistemit kushtetues dhe ligjor
të Kosovës. Siç autorët e hulumtimit Analiza e trendeve 2020, OJQ AKTIV, përcaktojnë edhe më saktësisht,184

19.20%

“Ekziston një dobësim të rezistencës ndaj integrimit në shoqërinë kosovare, e cila ka qenë prej kohësh një
29.50%

qëndrim mbizotërues dhe i vërtetuar nga shoqëria brenda komunitetit serb.”. I njëjti hulumtim demonstron
39.50%

efektin e politikës së tillë të Beogradit në komunitetin serb në Kosovë, përmes trendit të vërejtur të dobësimit

0.80%

të rezistencës së qytetarëve serbë për të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Kështu, në vitin 2020, më shumë

53.10%

se 70% e të anketuarve pretendojnë të kenë marrë pjesë rregullisht ose me raste në zgjedhjet e Kosovës,185

34.20%

ndërsa sipas të njëjtit sondazh nga viti 2016, vetëm 32% e të anketuarve kishin një qëndrim të tillë, dhe më

10.20%

shumë se dy të tretat e qytetarëve (më saktësisht 67.8%) refuzuan mundësinë për të shkuar në qendrat e

1.70%

votimit në Kosovë.186

11.00%
23.90%
31.20%

Ndërrimi i partive politike
që kanë shumicën në
parlament

Grafiku 75. OJQ AKTIV, Analiza e Trendeve: A keni dal ndonjëherë në zgjedhjet e organizuara nga
institucionet e Kosovës?

26.70%
7.30%
1.50%

Mediat e lira dhe të pa
censuruara

dështuar të Republikës së Serbisë për të siguruar pjesëmarrjen e unifikuar të komunitetit serb në Parlamentin
Kosovës deri në vitin 2013 ishte periferike dhe me shumë pak mbështetje nga qytetarët. Vetëm pasi Partia

7.40%
2.20%
4.20%
7.60%

Mbrojtja e të drejtave të
pakicave

nuk kishte mbështetjen e Beogradit zyrtar për t’u integruar në institucionet e Kosovës përmes veprimit politik,
dhe as nuk kishte ndonjë konsensus në vetë komunitetin për atë çështje. Me përjashtim të përpjekjes së

1.80%
Pavarësia e gjyqësorit

Siç kemi elaboruar tashmë, komuniteti serb në Kosovë, shumë kohë pas përfundimit të konfliktit të vitit 1999,

40.60%

56.20%
32.10%

32.00%

6.90%
3.30%
2.10%
44.70%
37.60%

Hendeku më i vogël i të
ardhurave midis të pasurve
dhe të varfërve

17.20%

11.60%
4.00%
1.30%

Zgjedhje të lira dhe të
ndershme

Shteti siguron punë për të
gjithë

73.40%

4.30%

Nuk i njoh
institucionet e
Kosovës

Nuk e di/nuk dua
të përgjigjem

18.50%
4.70%
2.10%
1.30%

Po, çdo herë
55.70%
29.70%

Nganëherë

Nuk kam dal

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë, të cilat u zhvilluan gjatë përgatitjes së këtij raporti, kon-

8.70%
4.60%
1.40%

firmuan plotësisht këtë trend të rritjes së pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës në zgjedhjet e organizuara sipas
sistemit kushtetues dhe ligjor të Kosovës. Pjesëmarrja madje ka marrë përmasa jo karakteristike të trendeve
51.10%

Liria për të kritikuar qeverinë

5.90%

31.70%

komunat me shumicë serbe u bënë liderë në pjesëmarrjen në të gjithë Kosovën, dhe komuna e Leposaviq

10.10%
5.70%

Pa përgjigje

Esencialisht e nevojshme

Kryesisht nuk ka rëndësi

Nuk ka aspak rëndësi

në çdo shoqëri demokratike në rajon. Kështu, sipas raportit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës,
(pjesëmarrja 85.23% e votuesve të regjistruar) dhe Zubin Potokut (81.5%) u bënë rekordmenë absolutë në

Kryesisht ka rëndësi

184 OJQ AKTIV Analiza e Trendeve 2020, Qëndrimi ndaj Pjesëmarrjes në Procesin Zgjedhor, faqe 25
185 Ibid, Analiza e Trendeve 2020, Qëndrimi ndaj Pjesëmarrjes në Procesin Zgjedhor, faqe 25
186 Ibid, Analiza e Trendeve 2020, Qëndrimi ndaj Pjesëmarrjes në Procesin Zgjedhor, faqe 25
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analizë

historinë e zgjedhjeve parlamentare në komunitetin serb në Kosovën pas konfliktit. Përqindje të tilla të larta,

Në Raportin e fundit të Progresit për Kosovën për Integrimin Evropian, Komisioni Evropian vlerëson zgjedhjet

natyrisht, legjitimojnë plotësisht zgjedhjen e përfaqësuesve politikë serbë, përveç nëse ato janë produkt i

parlamentare të Tetorit 2019 në Kosovë si të zbatuara mirë, transparente dhe konkurruese, përveç pjesër-

presionit dhe shantazhit ndaj votuesve, të cilat do të diskutohen më vonë në raport.

isht në komunitetet serbe në Kosovë, ku janë raportuar raporte të frikësimit të kandidatëve dhe votuesve të
cilët nuk i përkisnin Listës Serbe.191 Problemi i njëjtë, frikësimi i kandidatëve të pavarur, familjeve të tyre dhe

Nga kjo pjesëmarrje kaq e lartë në mjediset serbe? Në pjesën e mëparshme të këtij teksti, ne shtjelluam log-

votuesve, raportohet nga Misioni Vëzhgues i Zgjedhjeve i Bashkimit Evropian (MVZ i BE) në dy raste, në

jikën politike të ndryshimit të politikës së Beogradit zyrtar ndaj Kosovës . Përpjekjet e Beogradit për të fituar të

zgjedhjet në Kosovë në 2017 dhe 2019. Raporti i MVZ-së së BE-së thotë se Lista Serbe, me mbështetjen e

10 vendet e garantuara në Kuvendin e Kosovës me një listë të vetme të komunitetit serb kanë mundësuar jo

Beogradit, organizoi delegjitimimin e konkurrentëve nga komuniteti serb dhe se presioni mbi kandidatët e

vetëm kontroll mbi zbatimin e politikës zyrtare të Beogradit në Kosovë, por edhe ndikim të rëndësishëm politik

opozitës përfshinte pezullimin nga punët e paguara nga buxheti i Republikës së Serbisë.192. Duke u mbështe-

në trendet e përgjithshme në sistemin politik të Kosovës. Gjegjësisht, deri në zgjedhjet e parakohshme parlam-

tur në të njëjtat burime NSI dhe Qendra Mediale në raportin e tyre Partitë politike të serbeve të Kosovës në

entare në fjalë, skena politike në Kosovë karakterizohej nga niveli i lartë i fragmentimit midis partive politike, si në

sistemin politik të Kosovës theksojnë se partitë e opozitës u diskriminuan gjatë fushatës zgjedhore 2019, për

bashkëpunimin e ndërsjellë ashtu edhe në përqindjen e mbështetjes së votuesve. Në një situatë të tillë, kontrolli

shkak të mungesës së fondeve, presionit dhe qasjes së pamjaftueshme në media.193 E gjithë kjo, së bashku me

mbi 10 vende të garantuara për komunitetin serb mbartte me vete potencial të konsiderueshëm politik, për të

rastet e dokumentuara të presionit të votuesve në ndërmarrjet publike194 dhe shkeljet e tjera të rregullsisë së

sjellë një ose opsionin tjetër të shqiptarëve të Kosovës përmes marrëveshjeve të koalicionit, dhe në këmbim për

procesit zgjedhor, nuk lënë shumë hapësirë për të konkluduar diçka tjetër përveç se zgjedhjet në komunitetin

të arritur një numër qëllimesh politike ose (të paktën teorikisht ) të sigurojë një numër koncesionesh në favor të

serb në Kosovë nuk kanë karakteristikat e zgjedhjeve të lira.

187

komunitetit serb në Kosovë. Përveç kësaj, prania e thjeshtë e 10 anëtarëve të komunitetit serb në parlament, pa
marrëveshje të koalicionit, lejoi kontrollin mbi mekanizmat për të mbrojtur interesat serbe (përmes sistemit me
shumicë të dyfishtë dhe vendeve të garantuara në qeverinë e Kosovës188) dhe në vetvete përfaqësonte levë të
konsiderueshme të ndikimit në trendet kryesore politike në Kosovë.

2.3.7 Konkluzionet

Prandaj, roli i procesit zgjedhor (për serbët) është i rëndësishëm, dhe rreziqet e mundshme të humbjes

Kur bëhet fjalë për lirinë e asociimit politik dhe veprimit të komunitetit serb, autoritetet qendrore në

së kontrollit mbi mekanizmat që i janë dhënë sistemit ligjor nga suksesi i pjesshëm (fragmnetimi i 10 ven-

Kosovë tregojnë një nivel dukshëm më të lartë të përgjegjësisë në zbatimin e kornizës ligjore krahasuar me

deve parlamentare) janë edhe më të mëdha. Arsyeja për këtë është tipar i sistemit zgjedhor të Kosovës që

të drejtat e tjera të garantuara të komunitetit serb. Përfaqësuesit politikë të komunitetit serb gëzojnë qasje

rregullon zgjedhjen e deputetëve jo-shumicë. Kjo është ilustruar në raportin Partitë politike të serbeve të

ligjore në institucionet përfaqësuese në nivelin qendror dhe lokal, duke përfshirë vendet e parashikuara në

Kosovës në sistemin politik kosovar: Nga pluralizmi në monizëm. Autorët, Nisma e re sociale dhe Qendra

qeveri, mekanizmat e konsultimit me komunitetin, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet e tjera

Mediale në Çagllavicë e shpjegojnë këtë kontekst duke deklaruar se sistemi zgjedhor proporcional me lista

përfaqësuese. Për më tepër, përfaqësuesve politikë të komunitetit serb u është mundësuar që të zgjerojnë

të hapura189 mbart rrezikun që vendet e fundit të rezervuara për komunitetin serb të fitohen me një numër

përfaqësimin e tyre në institucione përmes veprimit të lirë politik (marrëveshjeve të koalicionit) përtej mini-

relativisht të vogël votash.

Në sistem të tillë, rreziqet e kandidatëve për të fituar poste politike që nuk janë

mumit të parashikuar nga korniza kushtetuese dhe ligjore195. Kështu, në disa raste, komunitetit serb iu dha më

në përputhje me Beogradin zyrtar janë relativisht të larta. Sidomos nëse marrim parasysh se kthesa e Beo-

shumë sesa numri i planifikuar i pozicioneve ministrore, pozicioni i zëvendësministrave, përfaqësimi i zgjeruar

gradit në politikën e saj ndaj Kosovës që nga ardhja në pushtet e Partisë Progresive Serbe (SNS) ishte në

në komisionet parlamentare dhe të ngjashme. Ekzistojnë një numër raportesh që tregojnë se ekzistojnë

kundërshtim me pikëpamjet e opsioneve politike dominante midis serbëve të Kosovës deri atëherë.

probleme të caktuara administrative në përcaktimin e së drejtës për të votuar për anëtarët e komunitetit serb,

190

veçanërisht ata të zhvendosur brenda Kosovës ose rajonit, qasjen në informacion në fushatat zgjedhore
Në një situatë të tillë, padyshim, kishte dy zgjedhje (rrugë) se si të arrihej uniteti i dëshiruar i komunitetit serb

dhe të ngjashme, por ky hulumtim nuk u përqendrua mjaftueshëm për të nxjerrë përfundime në lidhje me të.

në Kosovë, i harmonizuar me pozicionin e Beogradit. Njëra ishte krijimi i koalicionit më të gjerë me të gjithë
akterët politikë nga komuniteti serb, i cili përfundimisht do të fitonte vendet parlamentare, që është opsion që

Monopoli në përfaqësimin politik. Brenda vetë shoqërisë serbe, liria e asociimit politik në rastin më të mirë

do të kërkonte shumë përpjekje, kompromis, por nuk do të garantonte kontroll të plotë mbi deputetët serbë

mund të përshkruhet si e kufizuar në mënyrë të papranueshme. Hapësira politike dhe institucionale është

dhe ndryshe, atë për të cilin Beogradi arriti, duke favorizuar opsion politik, të kombinuar me presionin ndaj

hegjemonike nga një rrymë politike, Lista Serbe, e cila, me mbështetjen e Beogradit dhe përdorimin e të

kundërshtarëve politikë dhe votuesve të tyre, për të arritur dominimin e opsionit nën kontrollin e Beogradit.

gjitha burimeve të disponueshme në nivelin lokal, qendror në Kosovë, ushtron presion të fortë mbi kundërshtarët politikë dhe votuesit e tyre brenda komuniteti serb në Kosovë. Presione të tilla përfshijnë diskreditimin

Ka burime të panumërta, hulumtime, raporte nga organizata lokale dhe ndërkombëtare të ngarkuara me

agresiv të medias ndaj kundërshtarëve politikë (fushata dhe tabloide me shpifje), por edhe votuesve të tyre,

monitorimin e zgjedhjeve për parregullsitë që kanë shënuar çdo cikël zgjedhor në komunitetin serb në

diskriminim në qasjen në burime në procesin zgjedhor, madje edhe presione ekzistenciale (humbje pune

Kosovë për vite me rrallë. Për qëllimet e këtij raporti, ne mund të veçojmë disa nga më të rëndësishmet.

ose degradim në pozicione më të ulëta, etj.). proporcionet dhe sistematizmi i përpjekjeve për të margjinal-

187 Shih pjesën për Lirinë e Asociimit dhe Veprimit Politik në Komunitetin Serb në Kosovë - Konteksti
188 Shih seksionin: Të drejtat e komuniteteve jo-shumicë

191 Raporti i Progresit i BE-së për Kosovë, Raport Përmbledhës, f.4 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/
kosovo_report_2020.pdf
192 MVZ i BE, Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare 2019, Përmbledhje Ekzekutive, fq.4, paragrafi 2
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eueomkosovo2019_finalreport_en_withcover.pdf
193 NSI/MC Partitë politike të serbeve të Kosovës në sistemin politik të Kosovës: nga pluralizmi në monizëm, f. 13
194 https://www.kosovo-online.com/vesti/politika/kolektivno-glasanje-u-lapljem-selu-21-6-2020
195 Kushtetuta e Kosovës, neni 96, Ministritë dhe Përfaqësimi i Komuniteteve, paragrafi 3.

.. me shpërndarjen e vendeve të asamblesë nga sistemi i herësit më të madh. NSI/Qendra
Mediale, Partitë politike të serbeve të Kosovës në sistemin politik: nga pluralizmi në monizëm, f.
12

189

190 Ibid, ..për të fituar mandatin e dhjetë të fundit mjafton të fitosh vetëm 2-3 mijë vota .. fq.12
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izuar opozitën politike brenda komunitetit serb janë të pranishme në atë masë që mund të konkludohet se

jo konsistent i kornizave ligjore, por edhe mungesa e llogaridhënies demokratike të bartësve të pushtetit në

pluralizmi politik brenda komunitetit serb u mbyt sistematikisht.

nivelin qendror, i kanë bërë kryesisht të pakuptimta mekanizmat ekzistues konsultativë (Këshilli Konsultativ i
Komunitetit). Kështu, qytetarët, pjesëtarë të komuniteteve jo-shumicë në Kosovë, janë privuar nga mundësia

Monopoli mbi idetë. Mungesa e pluralizmit politik në komunitetin serb dhe kufizimi i lirisë së shprehjes pub-

për të artikuluar interesat e tyre përmes institucioneve. Në vend të kësaj, autoritetet e nivelit qendror, qoftë

like kanë rezultuar në krijimin e monopoleve dhe qasje të centralizuar në përcaktimin e ideve politike. Politikat

nga komuniteti serb apo shqiptar në Kosovë, veprojnë plotësisht në mënyrë autonome (të tjetërsuar) nga

me rëndësi për komunitetin serb në Kosovë nuk krijohen në konsultim me qytetarët, por u imponohen atyre,

qytetarët që ata përfaqësojnë.

të diktuara si të tyret. Për më tepër, çdo kritikë ndaj këtyre ideve provokon reagim të fortë nga autoritetet,
edhe kur bëhet fjalë për politika thelbësore për të ardhmen e komunitetit serb në Kosovë, siç është procesi

Forma e kënaqur, thelbi i neglizhuar. Një situatë e ngjashme ekziston në nivelin lokal, ku përfaqësuesit e

i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. E gjithë kjo çon në përfundi-

administratave komunale në komunitetet serbe në Kosovë lënë pas dore rëndësinë e procesit të konsultimit

min se interesat e vërtetë të qytetarëve nuk përfaqësohen sa duhet (vërtetuar në mënyrë demokratike) në

me qytetarët dhe shoqatat lokale që i bashkojnë qytetarët. Ekziston një tendencë që domosdoshmëritë

veprimet e përfaqësuesve politikë të komunitetit serb. Qeveria aktuale në mjediset serbe ka vetëm karakter

normative (detyrimet ligjore) të komunikimit me qytetarët përmbushen në formë zyrtare, por që për shkak

përfaqësues zyrtar (të fitoj në zgjedhje), ndërsa i nënshtron interesat thelbësore të komunitetit serb interesave

të mungesës së qasjes proaktive dhe të përshtatur për nevojat në komunikimin me qytetarët, efekti i tyre i

të partisë kryesore politike në Beograd. Këto interesa nuk janë domosdoshmërish të ndryshme, por ne kemi

vërtetë mungon. Dhe kjo është pjesëmarrja aktive e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes.

parë në shembullin e idesë së demarkacionit në mes të Kosovës dhe Serbisë që ato nuk duhet të barazohen
automatikisht në asnjë mënyrë. Rëndësia e një përfaqësimi të tillë nuk është vetëm problem i legjitimitetit
demokratik të përfaqësuesve politikë të komunitetit serb në Kosovë, por, siç e theksuam, në kontekstin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, është e nevojshme për qëndrueshmërinë e këtij procesi thelbësor
për Serbët e Kosovës dhe rajonin.
Serbët nga Kosova përsëri pëshpëritin kur flasin për politikë. Hapësira, liria për të paraqitur interesat e komunitetit serb në Kosovë përmes dialogut të hapur shoqëror, me të gjithë larminë e tij, edhe nëse ndryshojnë
nga pozicioni zyrtar i Beogradit, jo vetëm që nuk ekziston, por një akt i tillë mbart me vete rreziqe të caktuara
për individë ose grupime politike. Rreziqet si për ekzistencën, ashtu edhe për reputacionin publik të kritikëve.
Intensiteti i këtyre presioneve nuk kufizohet as nga ligjet, as nga përgjegjësia e atyre që janë në pushtet, ose
në fund të fundit nga konceptet kulturore të mirësjelljes, respektit për mendime të ndryshme dhe të ngjashme.
Thjesht, çdo kritikë që konsiderohet se është në gjendje të tërheqë vëmendjen e qytetarëve mbyllet.196 Natyra
sistematike e presioneve të tilla midis qytetarëve krijon perceptimin se ato janë pasojë e pashmangshme e
kritikës publike dhe shndërrohet në frikë. Prandaj, qytetarët e komunitetit serb në Kosovë kanë frikë të shprehin një mendim kritik, dhe vetëcensura e të gjithë akterëve shoqërorë po merr përmasat e një epidemie.
Liria e zgjedhjes nuk ekziston. Në komunitetin serb në Kosovë, parimi thelbësor i funksionimit të demokracisë
është shkelur, sipas të cilit votuesit në zgjedhjet politike ndëshkojnë opsione politike që injorojnë interesat e
tyre. Ky kauzalitet i marrëdhënies midis qeverisë dhe qytetarëve, si thelbi i dinamikës demokratike, u shqetësua nga presionet elektorale mbi votuesit. Kjo dëshmohet nga numri i madh i shkeljeve të dokumentuara
të procesit të votimit ose drejtësia e fushatave dhe ndikimi i fortë mbi votuesit që merr formën e presionit.
Monopolizimi i plotë i hapësirës politike nga një opsion politik çon në të njëjtin rezultat. Qytetarët në procesin zgjedhor nuk kanë zgjedhje thelbësore, edhe nëse do t’i rezistonin presionit dhe do të votonin sipas
ndërgjegjes së tyre. Partitë politike të opozitës pothuajse nuk ekzistojnë, madje edhe numri i vogël i tyre që
guxojnë të shkojnë në qendrat e votimit nuk kanë kushte të barabarta në të cilat do të arrinin te qytetarët
dhe të përçonin idetë dhe pikëpamjet e tyre politike.
Mekanizmat ekzistues të konsultimit të komuniteteve jo-shumicë në nivelin qendror nuk e përmbushin
qëllimin e tyre. Shumë herë deri më tani, konkluzioni i këtij raporti ka qenë që zbatimi jo konsistent i një kornize
ligjore përndryshe afirmative, parandalon komunitetin serb në Kosovë që të gëzojë të drejta dhe liri të garantuara. Dhe kësaj here, kjo fjali përmbledh gjetjet nga kjo pjesë e hulumtimit në mënyrën më të mirë. Zbatimi
196 https://kossev.info/sloboda-svedoci-smo-torture-nad-radnim-ljudima/
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analizë

të ruajtur (ose ndërtuar) formate (produkte) të njohura mediatike që gëzojnë besimin e qytetarëve.
Shembull i mirë i kësaj është emisioni televiziv Slobodno srpski, i cili sipas rezultateve të këtij hulumtimi
është një nga produktet më të njohura mediatike të mediave nga komuniteti serb në Kosovë. Në të njëjtën kohë, autorët e tij, por edhe emisioneve tjera të formatit të ngjashëm, paralajmërojnë për probleme
të mëdha në sigurimin e fondeve të nevojshme për mbijetesën e tyre. Agjencitë donatore duhet të
«dëgjojnë» nevoja të tilla mediatike;

2.4 Kapitulli i dytë:
Rekomandime

-

mediat serbe duhet të bashkëpunojnë në shkëmbimin e përmbajtjes me mediat shqiptare dhe kështu
të rrisin nivelin e informacionit që qytetarët marrin për aktivitetet e institucioneve qendrore të Kosovës.
Ky informacion mund të përfshijë gjithashtu përpunim analitik që vendos veprimet e autoriteteve të
Kosovës në kontekstin e ndikimit në nevojat dhe interesat e anëtarëve të komunitetit serb në Kosovë.

-

të krijojnë mekanizma që inkurajojnë llogaridhënien publike, më saktësisht, instrumente që në mënyrë
kronologjike, me vlera, të monitorojnë/matin narrativen e akterëve politikë (premtime parazgjedhore,
programe, etj.) dhe informojnë qytetarët për këtë. Ka shumë shembuj të iniciativave të tilla në rajon (p.sh.
Matësi i së vërtetës). E vetmja gjë që është e nevojshme është që shembujt ekzistues të praktikës së mirë
t’i përshtaten rrethanave në Kosovë.

Me të njëjtën logjikë si në kapitullin e mëparshëm, rekomandimet nga kjo pjesë e hulumtimit do të përqen-

-

të përmirësojnë transparencën e punës në media si një masë për të rritur besimin e qytetarëve në

drohen në akterë të pavarur shoqërorë (media, organizata të shoqërisë civile dhe shoqata civile) dhe të

punën e tyre. Krijimi i një regjistri të mediave sipas llojit (radio stacione, televizione dhe media online),

përcaktuara me qëllim të rritjes së presionit shoqëror mbi zyrtarët qeveritarë (në nivel lokal dhe qendror)

pronësi transparente të shtëpive mediatike, si dhe burime transparente të financimit perceptohen si

për korrigjim të sjelljeve që shkaktojnë shkelje të të drejtave dhe lirive civile. Rekomandimet drejtuar atyre në

parakushte për rikthimin e besimit të qytetarëve dhe institucioneve në media dhe punën e tyre. Mung-

pushtet të cilëve u kërkohet të ndryshojnë, korrigjojnë mekanizmat që u duken modus operandi i tyre dhe që,

esa e strukturës së qartë të pronësisë dhe mënyrës së financimit i kontribuon laikëve dhe lë hapësirë

nga këndvështrimi i tyre, japin rezultate, do të përbënin vetë-mashtrim vullnetar. Sidoqoftë, është e papërg-

për interpretime të ndryshme dhe perceptime negative për mediat dhe punën e tyre nga qytetarët”.197

jegjshme të humbasësh mundësinë dhe të mos thuash se:

-

të forcojnë presionin ndaj zyrtarëve qeveritarë për të siguruar qasje në informacionin publik, të rrisin
vetëdijen e tyre për detyrimet ligjore, si dhe inkurajojnë efikasitetin procedural në kërkesa të tilla. Nëse

-

bartësit e pushtetit në komunitetin serb, por edhe në nivelin qendror, janë të detyruar të përpiqen

dokumentet që me ligj duhet të jenë në dispozicion të publikut bëhen publike, institucionet do të rrisnin

për standarde të vërteta demokratike (liria e asociimit politik, shprehja e pikëpamjeve, liria e medi-

transparencën e tyre, do t’u mundësonin qytetarëve që të informohen më mirë për punën e institucione-

as), respektimi dhe promovimi i të drejtave të individëve dhe grupeve etnike, dhe pa përsosmëritë

ve, por gjithashtu do të zvogëlojnë numrin e kërkesave që vijnë nga shoqëria civile, mediat dhe qytetarët

ligjore (paqartësitë) t’i interpretojnë në një mënyrë afirmuese për liritë dhe të drejtat e qytetarëve.

për informacione me rëndësi publike.198

Kështu, grupi i rekomandimeve në këtë pjesë të hulumtimit i referohet krijimit të angazhimit aktiv qytetar në

Për të ruajtur vlerat demokratike të lirisë së shprehjes, nevojiten veprime konkrete kundër përpjekjeve të au-

sigurimin e zbatimit dhe respektimit të parimeve të shoqërisë demokratike, të hapur. Për ta arritur këtë, akterët

toriteteve lokale (ose qendrore) për të mbytur mbulimin kritik të veprimeve të tyre nga media. Kjo është çështje

socialë duhet të forcojnë kapacitetet e tyre të brendshme dhe karakterin përfaqësues të punës së tyre, më

jashtëzakonisht e ndjeshme dhe si gjithmonë në situata të tilla çelësi është në solidaritetin e akterëve socialë

saktësisht, lidhjet me komunitetin që ata përfaqësojnë.

në mbështetjen e individëve ose mediave që janë subjekt i presioneve të tilla. Kurdoherë që sulmet ndaj medias ose gazetarëve kalojnë pa reagim publik, dënim shoqëror ose përgjigje institucionale, një qëndrim i tillë i
autoriteteve ndaj mediave merr konfirmimin se kritikët të heshtin. Prandaj është e nevojshme të stigmatizohen

Mediat
Grupi i rekomandimeve drejtuar mediave që punojnë në komunitetet serbe në Kosovë klasifikohet si (1) të

publikisht raste të tilla, me mbështetje të gjerë dhe publike të viktimave nga jo vetëm bashkëpunëtorët, d.m.th.
media, por edhe organizatat e shoqërisë civile, shoqatat e qytetarëve, etj. Kjo mund të arrihet:
-

rezistencë mediatike dhe kapacitet të brendshëm për të luftuar forma të ndryshme presioni dhe (3) të rrisin

me njoftim të zellshëm dhe publik të rasteve të tilla dhe me dënime solidare (media, shoqatat e gazetarëve, shoqëria civile, shoqatat civile) për presione në media

sigurojnë shërbime më të mira për qytetarët në qasjen e informacionit (të vërtetë dhe në kohë), (2) të krijojnë
-

me përdorim të mekanizmave ligjorë kundër presionit ndaj gazetarëve (ankesa, procese gjyqësore, etj.).
Kështu, mediat mund të kërkojnë ndihmën e këshilltarëve ligjorë ndërkombëtarë dhe vendorë në fushën

pavarësinë e tyre financiare si parakusht për politikë të pavarur editoriale.

e mbrojtjes së të drejtave të njeriut (mbështetje ligjore pro bono).
Në mënyrë që të sigurojnë informata të vërteta dhe të rëndësishme për qytetarët, mediat që veprojnë në
komunitetet serbe në Kosovë duhet të punojnë për:
-

të zgjeruar fushën dhe karakterin e informacionit të shërbimit që ata ofrojnë për qytetarët, përfshirë

-

me zhvillim të mekanizmave për monitorimin e lirisë së shprehjes publike në komunitetin serb në Kosovë,
plotësues të parimeve të paraqitura në instrumentet ndërkombëtare për monitorimin e lirisë së medias
(Raporti i Progresit i BE, Freedom House, etj.).

njoftimin (dhe në këtë kuptim të inkurajojnë mundësitë për pjesëmarrje në mekanizmat konsultativë
në qeveritë lokale). Përmes raportimit të zellshëm, mediat do të parandalojë “transparencën formale”
të shpeshtë të qeverive lokale, duke përmbushur formën ligjore por jo thelbin e procesit konsultativ;

197 Marrë nga raporti Sa janë të hapura mediat serbe në Kosovë, CBS/Media Center Çaglavica
198 Qasshmëria e institucioneve për qytetarët në Kosovë, CBS/FDMC
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serbe duke siguruar pasqyrë më të mirë të efektet dhe rezultatet e programeve të tyre.199;

me angazhim të vazhdueshëm të shoqatave gazetare, për shembull, në trajnimin e gazetarëve mbi
parimet e gazetarisë hulumtuese, metodat e luftimit të presionit dhe të ngjashme.

analizë

•

të përfshihet në mënyrë aktive në procesin konsultativ në përgatitjen e Raportit Vjetor të Progresit të
BE-së për Kosovën si mekanizëm i vetëm dhe i hapur që mund të ndikojë drejtpërdrejt në agjendën e
Qeverisë së Kosovës;

Hulumtimi OPEN 2020 tregon se sfida më e madhe për mediat serbe në Kosovë është ekuilibri konstruktiv
midis performancës së qëndrueshme financiare (përmes subvencioneve bujare të shtetit) dhe pavarësisë

•

të ndjekin shembullin e iniciativave rajonale, të krijojnë një mekanizëm për monitorimin e cilësisë së ve-

së politikës editoriale (e cila kërcënohet nga kriteret e heshtura për qasjen në fonde të tilla). Prandaj, domos-

primit të përgjegjshëm të përfaqësuesve të qeverisjes vendore (i ashtuquajturi indeks i transparencës), i

doshmëria e medias është të diversifikojë burimet e financimit. Kjo përfshin dy lloje të veprimit:

cili do të monitoronte objektivisht transparencën dhe ushtrimin e përgjegjshëm të qeverisë;

-

së pari, është fuqizimi i kapacitetit të medias për veprim në treg me qëllim të arritjes së qëndrueshmërisë

të identifikojnë dhe përfaqësojnë në mënyrë më të shkathët interesat e vërteta të qytetarëve në proceset politike, përfshirë dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit (dhe çështjen e personave të zhdukur,

(procedurat e brendshme, strategjitë e marketingut), por gjithashtu duke forcuar kapacitetet prodhuese

kthimin e qëndrueshëm, dokumentet personale, pronën, etj.)200;

për të arritur vlerësime më të larta (gazetari hulumtuese, formate të reja, platforma në internet, etj.),
-

•

financiare. Përpjekje të tilla përfshijnë veprime që synojnë ngritjen e kapaciteteve të brendshme
•

me shembull personal të promovojnë praktikën e shprehjes së lirë të pikëpamjeve të tyre dhe kështu

dhe e dyta është intensifikimi i presionit qytetar ndaj zyrtarëve qeveritarë, për të siguruar qasje të

të kontribuojë në çlirimin e qytetarëve nga frika e kritikës publike, shprehja e bindjeve të tyre politike,

barabartë në fondet buxhetore për të gjitha mediat, duke vendosur kritere objektive dhe duke siguruar

rrjetëzimit për veprim politik dhe forma të tjera të aktivizmit qytetar.

transparencën e të gjithë procesit. Në atë proces, bashkëpunimi i shtëpive të medias dhe organizatave
të shoqërisë civile është i domosdoshëm.

Për të arritur ndryshimet e dëshiruara, organizatat e shoqërisë civile duhet të zhvillojnë kapacitete të përshtatshme të brendshme që do t’i ndihmojnë ata të ndërtojnë besim më të madh në komunitet, interesat

Veprimet specifike që funksionalizojnë të dy grupet e rekomandimeve duhet të jenë objekt i analizës të

e të cilit ata mbrojnë dhe merren me problemet e tyre, shpesh shumë komplekse. Është gjithashtu e do-

veçantë dhe të detajuar të ekspertëve.

mosdoshme që të forcohet potenciali i përfaqësimit të këtyre interesave përmes bashkimit (sinergjisë) të
shoqërisë civile në mënyrë që të arrihet një ndryshim konkret. Për të arritur këto rezultate, organizatat e
shoqërisë civile që veprojnë në komunitetin serb në Kosovë duhet:
-

Organizatat e shoqërisë civile
Rekomandimet për organizatat e shoqërisë civile adresojnë dobësitë kryesore në organizimin dhe perfor-

të zhvillojë strategji të brendshme të zhvillimit që do të vendosin rrugë objektive dhe të matshme për
organizatat individuale në përmbushjen e misioneve dhe qëllimeve të tyre dhe të ndihmojnë në identifikimin e kapaciteteve dhe burimeve të disponueshme/të nevojshme, pengesave që do të shfaqen;

-

të zhvillojnë strategji adekuate të komunikimit të brendshëm që do të marrin parasysh nevojat specifike

mancën e tyre të identifikuara në këtë raport. Ato janë: perceptimi i qytetarëve se organizatat e shoqërisë

të organizatave individuale për të komunikuar në mënyrë efektive punën e tyre tek komuniteti, interesat

civile nuk janë përfaqësues të vërtetë të interesave shoqërore, pastaj mungesa e kapacitetit të brendshëm

e të cilëve përfaqësojnë dhe vendimmarrësit. Strategjitë e tilla duhet të marrin parasysh specifikat so-

të OJQ-ve për të kryer me përgjegjësi dhe në mënyrë efektive rolin e parashikuar shoqëror dhe mungesa e

cio-demografike të grupeve të synuara (një pjesë e madhe e popullsisë së moshuar) dhe të kombinojnë

qasjes sinergjike të shoqërisë civile në mbrojtjen e interesave të komunitetit serb në Kosovë.

metoda të ndryshme të komunikimit me të cilat mesazhet dhe informacionet e dëshiruara do të arrinin
adresat e dëshiruara. Në këtë proces, OShC-të duhet të kërkojnë ndihmën e ekspertëve të agjencive
profesionale ose aktivistëve civilë me përvojë përkatëse;

Përfaqësimi
-

të zhvillojnë kapacitetin e komunikimit shumëgjuhësh, i cili përfshin gjuhën shqipe. Në këtë mënyrë,

Që të punojnë më mirë, në mënyrë më efikase dhe më të dukshme për të përfaqësuar interesat e vërtetë të

OJQ-të do të rrisin dukshmërinë e tyre në komunitetin më të gjerë shqiptar në Kosovë dhe përfaqë-

qytetarëve të komunitetit serb në Kosovë, organizatat e shoqërisë civile duhet:

suesit e tij politikë, të cilët mbajnë çelësin për institucionalizimin e të drejtave dhe lirive të komuniteteve

•

jo-shumicë;

të krijojnë lidhje më të forta me komunitetin duke forcuar mekanizmat konsultativë (dialogu publik,
konsultimet e drejtpërdrejta, sondazhet e opinioneve dhe shumë të tjerë) me qëllim identifikimin e inte-

•

•

-

të zhvillojnë politika/praktika të brendshme për të forcuar potencialin njerëzor/ekspert të organizat-

resave dhe përparësive të vërteta të qytetarëve;

ave të shoqërisë civile, të cilët do të inkurajojnë individët, veçanërisht të rinjtë, për të ndërtuar karriera

të përfshijnë interesat e identifikuara të qytetarëve në procesin e konsultimit në të gjitha nivelet e vep-

brenda tyre në mënyrë të parashikueshme dhe objektive. Politikat e brendshme të kësaj natyre duhet

rimtarisë së organizatave të shoqërisë civile (përgatitja dhe zbatimi i projekteve, avokimi, krijimi i politi-

të ofrojnë mundësi për zhvillim të vazhdueshëm profesional të individëve, profilizimin e tyre profesion-

kave praktike, etj.);

al përmes programeve arsimore, sistemi objektiv të shkallëve të pagës që shpërblen vazhdimësinë e

të përfaqësojë në mënyrë aktive pasqyrimin e interesave të identifikuar shoqëror në agjendën e agjen-

individëve brenda organizatave dhe masa të tjera. Ashtu si në rekomandimin e mëparshëm, ndihma e

cive më të mëdha donatore në Kosovë (BE, USAID, agjencitë e KB-së, etj.). Kjo mund të bëhet duke për-

ekspertëve është e domosdoshme.

dorur mekanizmat ekzistues të konsultimit me agjencitë më të mëdha donatore ose metoda inovative
të avokimit. Pasqyrimi i interesave të vërtetë të qytetarëve në agjendën e donatorëve do t’u mundësojë
OSHC-ve jofitimprurëse të krijojnë lidhje më të forta me qytetarët duke punuar në interesat e tyre autentike. Pjesë e këtij procesi duhet të jetë forcimi i besimit të agjencive donatore në punën e shoqërisë civile
199 Organizatat e shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë, NSI/FDMC
200 Temat e konsoliduara në raportin Serbët e Kosovës në Procesin e Dialogut, OJQ AKTIV/FDMC
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Veprimet avokuese
-

Të rriten sinergjitë e përfaqësimit të interesave të komunitetit serb përmes bashkëpunimit me OSHC-të
nga komuniteti serb në Kosovë. Rekomandim dukshëm i panevojshëm dhe veprimi i paracaktuar. Sidoqoftë, në punën e sektorit civil deri më tani, ka shumë pak shembuj në të cilët disa iniciativa të avokimit
kanë mobilizuar të gjitha organizatat kryesore joqeveritare të serbëve nga Kosova. Kjo humbi mundësitë
për të rritur presionin mbi vendimmarrësit për t’u angazhuar dhe për të sjellë ndryshimet dhe përmirësimet e dëshiruara në pozicionin e serbëve dhe komuniteteve të tjera jo-shumicë në Kosovë përmes
veprimeve të koordinuara;

-

Të konsiderohen mundësitë që iniciativa OPEN mund të sjellë në përpjekjet e avokimit të sektorit civil.
Një nga arsyet kryesore të mungesës së veprimeve të përbashkëta të avokimit është lufta për përparësinë e OJQ-ve në qasjen në fonde, e cila lidhet me çështjen e udhëheqjes në iniciativa të tilla dhe
dukshmërinë që sjellin iniciativa të tilla. Nisma OPEN, e nisur nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të
Hapur - KFOS, e zgjidh këtë problem përmes një lloj ndërmjetësimi, ndërsa ofron fokus programatik
në avokimin kolektiv të organizatave të shoqërisë civile për çështje me interes për komunitetin serb në
Kosovë. Identifikimi i këtyre çështjeve në të njëjtën kohë i lihet në diskrecion të organizatave, gjë që i jep
të gjithë iniciativës besueshmëri shtesë.

Trendet e përgjithshme
shoqërore të
rëndësishme në
përpjekjet për të
krijuar shoqërinë
e hapur

analizë
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3.1.2 Mosbesimi i komunitetit serb ndaj akterëve socialë brenda
komunitetit serb
Në kontekstin e komunitetit serb në Kosovë, për fat të keq, mosbesimi i dukshëm i qytetarëve në liderët
politikë, institucionalë ka ndikim negativ në vullnetin e tyre për t’u përfshirë në procese socio-politike dhe
shkakton apati dhe ndjenjën e kotësisë (për të ndryshuar diçka). Kjo u tregua edhe nga të anketuarit në këtë

3.1 Besimi i qytetarëve si
parakusht për shoqëri të
hapur

hulumtim, kur pothuajse 60% e të anketuarve shprehën besimin se angazhimi i tyre personal nuk do të ketë
ndonjë ndikim në ndryshimet në shoqëri (Grafiku 63 - seksioni Liria e asociimit politik).
Rezultatet e këtij hulumtimi tregojnë se të anketuarit, qytetarë të komunitetit serb në Kosovë, shprehin shkallë
më të madhe ose më të vogël mosbesimi në pothuajse të gjithë akterët socialë dhe politikë brenda komunitetit serb në Kosovë. Ishte një përjashtim Kisha Ortodokse Serbe (SOC), e cila gëzon besimin më të madh
të të anketuarve, deri në 91%. (Tabela 3- më poshtë). Qytetarët e komunitetit serb tregojnë shkallën më të
madhe të mosbesimit në përfaqësuesit e tyre në institucionet lokale (57%) dhe përfaqësuesit e partive politike serbe në Kosovë 41,5%, përkatësisht përfaqësuesit e tyre të drejtpërdrejtë punën e të cilëve ata mund
ta shihnin në kontekstin lokal. Prandaj, nuk është për t’u habitur që mosbesimi, pothuajse identik, u shpreh
ndaj shtabeve lokale për luftën kundër pandemisë COVID-19 (41.4%), të cilat kryesisht përbëheshin nga

3.1.1 Koncepti i besimit në shoqëritë demokratike
Kjo temë nuk është planifikuar si pjesë e veçantë në përcaktimin fillestar metodologjik të raportit. Ideja
origjinale ishte të analizohej shkalla e besimit të qytetarëve tek akterët në skenën sociale të komunitetit

përfaqësues të të dy kategorive.

Tabela 3. Sa u besoni institucioneve të mëposhtme në Kosovë?

serb në kontekstin e qëndrimeve të qytetarëve ndaj akterëve individualë social (p.sh. përfaqësuesit politikë
të komunitetit serb, media, institucionet qendrore, etj.). Sidoqoftë, analiza e rezultateve të pjesës sasiore të
studimit (pyetësorëve) tregoi se qytetarët e komunitetit serb në Kosovë tregojnë mosbesim të dukshëm ndaj

1

pothuajse të gjithë akterëve socio-politikë që merren me çështje me rëndësi për interesat, të drejtat ose liritë

2

3

4

5

% e mosbesimit

e tyre . Shkalla e këtij mosbesimi është e pranishme në atë masë që bëhet tregues jo koherent i potencialit
shoqëror për ndryshim. Për këtë arsye, ky studim do të analizojë përmes trajtmit të veçantë ndikimin e këtij
fenomeni në perspektivat e forcimit të kapacitetit demokratik (hapjes) së shoqërisë serbe në Kosovë.
Sigurisht, ky nuk është studimi i parë që adreson çështjen e mosbesimit të qytetarëve si tregues individual
i karakterit demokratik të shoqërisë. Koncepti i (mos) besimit ka vendin dhe domethënien e tij në teorinë e
shoqërive demokratike në të cilën bëhet dallimi midis mosbesimit politik të qytetarëve (mosbesimi në udhëheqësit politikë, në sistemin politik, etj.) dhe konceptit të quajtur mosbesimi liberal201. Ato ndryshojnë në
pasojat që prodhojnë në qëndrimet dhe reagimet e qytetarëve. Mungesa e besimit te akterët politikë dhe
proceset politike demotivon qëndrimin aktiv të qytetarëve ndaj angazhimit shoqëror (politik) dhe si i tillë minon dhe varfëron karakterin demokratik të shoqërisë. Në anën tjetër, mosbesimi liberal quhet gjithashtu “roja i
demokracisë”202, sepse mosbesimi i tillë i motivon qytetarët të ndjekin në mënyrë aktive bartësit e pushtetit në
kryerjen e detyrave të tyre (dhe mbrojtjen e interesave të qytetarëve). Parakusht për këto manifestime konstruktive të mosbesimit (liberal) janë ekzistenca e institucioneve të forta demokratike, praktikave demokratike
të rrënjosura thellë, përgjithësisht shoqërisë së hapur për qytetarët dhe pikëpamjet e tyre.

Vetëqeverisja lokale në Kosovë

26,8

31

14,2

16,8

3,8

57.8%

Shtabet Komunale të Krizave në
Kosovë përgjegjëse në luftimin e
pandemisë COVID-19

18,4

23,1

20,5

28,8

7,7

41.5

Partitë politike serbe

16,1

25,3

13,9

34,4

8,7

41.4%

Mediat

13,1

26,6

22,7

32,6

4,3

39.7

Organizatat joqeveritare (OJQ)

13,8

22,4

27,6

25,5

3,8

36.2%

Autoritetet në Beograd

10,5

20,1

10,9

40,3

17,7

30.6%

Kisha Ortodokse Serbe

3,5

3,1

4,1

33,6

55

6.6%

1 - nuk e kam fare; 2 - kryesisht jo; 3 - neutral;

4 - kryesisht kam;

5 – kam plotësisht;

% e besimit - shuma kryesisht jo dhe nuk kam fare; vlerat janë të shprehura në %.
201 HARDIN, RUSSELL, 2002/02/01, në origjinal; Liberal distrust, European Review f. 73
202 Bertsou, Eri (2015) në origjinal: Citizen attitudes of political distrust: examining distrust through technical, ethical and interest-based
evaluations. PhD thesis, The London School of Economics and Political Science (LSE): 13. E qasshme në: http://etheses.lse.ac.uk/3332/
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Tabela gjithashtu tregon që, përkundër disa rezervave, autoritetet në Beograd gëzojnë besimin e shumicës

Grafiku 76. S
 a ju besoni akterëve në vijim të Dialogut të Brukselit?

së qytetarëve të komunitetit serb në Kosovë, më saktësisht 58% të të anketuarve në hulumtimin OPEN 2020.
Në analizën cilësore të këtyre rezultateve, pjesëmarrësit e grupit të fokusit vlerësuan perceptimet e tilla për
qytetarët e komunitetit serb në Kosovë siç pritej dhe treguan disa faktorë që i shpjegojnë ato.
Së pari, besimi i komunitetit serb në Kosovë ndaj autoriteteve në Beograd është “pozicion i paracaktuar”203

Shtetet e Bashkuara të
Amerikës

serb për të pushuar së perceptuari si një kërcënim.”

23.90%
2.30%
2.30%

nga opsionet politike që qeveria ka në Beograd. Siç përcaktohet nga një prej pjesëmarrësve në fokus grup,
204

13.50%
57.30%

në kontekstin e konfliktit etnik që përcaktoi të tashmen në të cilën jetojnë serbët në Kosovë, pavarësisht
“thjesht, asnjë qeveri shqiptare e Kosovës nuk i është përgjigjur sa duhet nevojave dhe frikës së komunitetit

2.10%
3.10%

Bashkimi Evropian

12.50%
30.40%
52.60%

Përveç kësaj, siç e pamë në seksionet e mëparshme të këtij raporti, qeveria aktuale në Beograd është e angazhuar në mënyrë aktive në Kosovë dhe në proceset përreth Kosovës, ndërsa kontrollon narrativet publike
që shoqërojnë atë angazhim. Në atë mënyrë, arrin të krijojë një përshtypje në opinionin publik të Serbisë, por

Zyrtarë nga Prishtina

2.90%
2.30%
6.60%
32.70%

edhe të komunitetit serb në Kosovë për politikat me përgjegjësi kombëtare të cilën e udhëheq në Kosovë.

55.50%
2.80%

E fundit, por jo më pak e rëndësishmja, pjesëmarrësit e grupeve të fokusit lidhin besimin e qytetarëve të
komunitetit serb në qeverinë në Beograd me lidhjet e vërteta institucionale dhe vazhdimësinë e tyre pas

Zyrtarë nga Beogradi

konfliktit të vitit 1999. Numër i madh i qytetarëve të komunitetit serb punojnë në institucione të financuara
nga Beogradi, marrin ndihmë sociale ose pensione nga buxheti i Republikës së Serbisë, etj.205, dhe të gjitha
qeveritë në Serbi gjatë 20 viteve të fundit i janë përmbajtur kësaj politike.
Përgjigjet e pjesëmarrësve të grupeve të fokusit në një farë mase shpjegojnë disa mospërputhje të vëzh-

18.80%

44.40%

17.40%
16.50%

Pa përgjigje

Plotësisht kam

Kryesisht nuk kam

Nuk kam fare

Kryesisht kam

guara në rezultatet e këtij studimi, në lidhje me perceptimin e angazhimit të Beogradit në Kosovë dhe
shkallën e besimit te qeveria në Beograd. Gjegjësisht, kjo mbështetje ndryshon në varësi të kontekstit në

Kështu, ajo që pjesëmarrësit e grupeve të fokusit e quajtën “qëndrimi i paracaktuar” konfirmohet edhe në

të cilin konsiderohet roli i Beogradit. Kështu, në pjesën e raportit që analizoi qëndrimet e qytetarëve rreth

këtë rast. Nëse vendoset në të njëjtin kontekst, zgjedhja midis Prishtinës dhe Beogradit nuk është aspak një

fushëveprimit (suksesit) të ekipit negociator nga Beogradi në ruajtjen e interesave të komunitetit serb në

zgjedhje, sepse mbështetja e serbëve të Kosovës për Beogradin në atë kontekst nënkuptohet. Në raport

dialogun me Prishtinën, rreth 55% e të anketuarve shprehën mendimin që Beogradi nuk përfaqësonte siç

Serbët e Kosovës në procesin e dialogut,, OJQ AKTIV dhe FDMC po hetojnë një skenar interesant. Gjegjë-

duhet interesat e serbëve të Kosovës. Grafiku 67 - Liria e asociimit politik). Kështu, pjesëmarrësve iu është

sisht, autorët pyetën pjesëmarrësit e grupeve të fokusit, të cilët përbëheshin nga ekspertë (udhëheqës civilë,

kërkuar të vlerësonin angazhimin e Beogradit, ekskluzivisht në lidhje me interesat që të anketuarit (subjektiv-

gazetarë, analistë politikë), nëse Prishtina mund të pranonte të përfaqësonte interesat autentike të komu-

isht) i konsideronin të ligjshme dhe të rëndësishme. Sidoqoftë, kur angazhimi negociues i Beogradit vendoset

nitetit serb në Kosovë në procesin e dialogut, duke supozuar se ata ishin identifikuar në proces konsultativ.206

në një kontekst tjetër dhe krahasohet me pikëpamjet e mbrojtura nga akterë të tjerë në proces, Prishtina,

Pjesëmarrësit theksuan se palë negociuese e Prishtinës nuk ka dëshirë të përmirësojë pozitën e serbëve dhe

Bashkimi Evropian ose Shtetet e Bashkuara (Grafiku 76 më poshtë), rezultatet janë diametralisht të kundërta,

se, siç theksoi njëri prej tyre, “Për atë arsye, ajo tani nuk mund të përfaqësojë interesa” e këtij komuniteti. 207

dhe kështu 62% e të anketuarve tregojnë besim në punën e bisedimeve të zyrtarëve qeveritarë në Beograd,
vetëm 8.9% e të anketuarve besojnë në Prishtinën, Bashkimin Evropian 14% dhe 16% në Shtetet e Bashkuara.

Niveli i besimit të të anketuarve në qeverinë në Beograd është gjithashtu interesant nëse krahasohet me
besimin që qytetarët kanë në eksponentët e tyre në Kosovë, përfaqësuesit politikë të komunitetit serb. Rezultatet tregojnë se të anketuarit nga komuniteti serb kanë pothuajse tre herë më shumë besim në qeverinë në
Beograd (58%) sesa udhëheqësit politikë dhe institucionalë lokalë (20%). Dallimi është domethënës edhe
pse është e njëjta politikë, të njëjtat qëndrime dhe veprim i harmonizuar. Kjo kontradiktë është vërejtur në disa
raporte të tjera të shoqërisë civile në Kosovë.208 Kështu, në raportin e Analizës së Trendeve të vitit 2019, autorët
shpjegojnë palogjikshmërinë midis nivelit të lartë të mosbesimit tek liderët lokalë që qytetarët tregojnë në
hulumtimin e pavarur dhe rezultatet e zgjedhjeve, ku të njëjtët udhëheqës marrin pothuajse 100% mbështetje
nga qytetarët që shkuan në qendrat e votimit. Autorët e shpjegojnë këtë mospërputhje logjike duke vërejtur

203 Pjesëmarrësi i grupit të fokusit përdori termin “besimi i paracaktuar”
204 Ibid
205 Ibid

206 OJQ AKTIV, FDMC Serbët e Kosovës në procesin e dialogut, f. 2
207 Ibid, f. 23
208 OJQ AKTIV, Analiza e Trendeve, 2019
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se votuesit (nga komuniteti serb në Kosovë*) e bazojnë angazhimin e tyre në vazhdimësinë e mbështetjes për

tron perceptimet mbizotëruese të qytetarëve ndaj politikës (politikanëve), duke cituar një nga pjesëmarrësit

qeverinë në Beograd, megjithëse nuk i besojnë domosdoshmërish eksponentëve të saj në Kosovë. 209

në grupin e fokusit të ketë thënë se ka shumë pak mundësi që disa opsione të reja ose opsione alternative
politike të sjellin ndonjë përfitim për komunitetin serb në Kosovë211 për shkak të perceptimit të veprimit politik

Sidoqoftë, rezultatet e hulumtimit OPEN 2020 tregojnë pa dyshim se të anketuarit, qytetarë të komunitetit

si një mjet për të përmbushur ambiciet dhe qëllimet personale.212

serb në Kosovë, kanë nivel të lartë mosbesimi ndaj përfaqësuesve të tyre politikë. Tabela 4 (më poshtë) përmbledh gjetjet më domethënëse nga kjo anketë mbi perceptimet e qytetarëve për përfaqësuesit e tyre politikë.

Përveç politikanëve, të anketuarit tregojnë një nivel të caktuar mosbesimi për aktorët tjerë në shoqëri që janë

Të dhënat tregojnë se një mosbesim i tillë është i rrënjosur në perceptimin e qytetarëve se udhëheqësit

në një formë apo tjetër të angazhuar në mbrojtjen e interesave të tyre. Ne pamë më parë në këtë raport që

politikë lokalë neglizhojnë interesat e vërteta të qytetarëve (77%), monopolizojnë procesin e vendimmarrjes

besimi i të anketuarve në shoqërinë civile në komunitetin serb, megjithëse në rritje, është ende i pamjaftue-

politike (63%) ose manipulojnë qytetarët që ata përfaqësojnë (57.5%).

shëm për të prodhuar efektet e dëshiruara, dhe ky është mobilizimi i qytetarëve përmes iniciativave qytetare.
Tabela 5 (më poshtë) paraqet përmbledhje të konsoliduar të rezultateve që mund të ndihmojnë për të kup-

Tabela 4. Përmbledhje e rezultateve të studimit OPEN 2020 mbi perceptimet e qytetarëve për
politikanët
Rezultatet e studimit OPEN 2020

Politikanët nuk janë të hapur ndaj ideve të ndryshme

Politikanët vazhdimisht ndryshojnë qëndrimet e tyre

Politikanët vazhdimisht shtrembërojnë faktet për t'i bërë politikat e tyre të
duken mirë

Politikanët në përgjithësi kujdesen për interesat e tyre në vend që të
përpiqen të ndihmojnë qytetarët

% e të anketuarve që
pajtohen me deklaratën

63+37+R
70+30+R
57+43+R
77+23+R

tuar rrënjët e mosbesimit ndaj OJQ-ve, të cilat tregojnë se bazohet në dyshimet e qytetarëve për angazhimin
e tyre për të mbrojtur me të vërtetë interesat e komunitetit dhe pavarësinë e organizatave të shoqërisë civile.
Tabela 5. Sažetak rezultata istraživanja OPEN 2020 o percepciji građana prema političarima

Rezultatet e hulumtimit OPEN 2020

63%

OJQ-të u shërbejnë interesave personale të
punonjësve

70.8%

OJQ-të nuk janë të pavarura në punën e tyre

57.5%

77%

OJQ-të ndikohen nga donatorët

OJQ-të ndikohen nga partitë politike

Ky perceptim negativ shprehet në një masë të tillë kështu që shtrohet pyetja nëse vetë termi “politikan”,
“politikë”, ka marrë konotacion semantik negativ për qytetarët e komunitetit serb në Kosovë. Me fjalë të tjera,
pyetja është nëse profesioni i “politikanit” është plotësisht i diskredituar në mesin e qytetarëve si dëshmitarë
të shumë viteve të praktikave të këqija në aktivitetin politik? A është zhvilluar vetëdija mes tyre që përfshirja
në politikë nënkupton domosdoshmërish sjellje të papërgjegjshme, kompromise, manipulime, “fluturime” nga
njëra parti në tjetrën për përfitime personale, etj. Autorët e raportit Partitë politike serbe të Kosovës në sistemin politik të Kosovës (NSI dhe Qendra Mediale), shkruajnë për një defetizëm të ngjashëm.210 Raporti ilus-

209 Ibid, f. 23
210 NSI, Qendra Mediale, Partitë politike të serbeve të Kosovës në sistemin politik kosovar, f. 23

OJQ-të nuk janë transparente

% ispitanika koji se
slaže sa tvrdnjom

54+46+R
44+56+R
43+57+R
36+64+R
31+69+R
53.8%

44.3%

43.4%

36.8%

31%

211 Ibid, citat: “Edhe nëse kemi opozitë, ata nuk po luftojnë për të kontribuar për shtet. Interesi personal vendoset gjithmonë përpara shtetit
ose popullit. Dhe ai tjetri që vjen, nuk do të ulet në paletë, do të ulet në kolltuk. Është thjesht diçka që do të përsëritet dhe njerëzit janë viktima”.
212 Ibid, citat: “Secili këtu erdhi me ndonjë qëllim dhe secili po lufton për t’i bërë gjërat më mirë për veten e tyre nesër. Kështu që ata
mendojnë së pari për veten e tyre dhe pastaj për të tjerët“.
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Ngjashëm me rastin e OJQ-ve, qytetarët tregojnë mosbesim në pavarësinë e medias. Tabela 6 (më poshtë)

3.1.3 Mosbesimi etnik

jep një përmbledhje të disa prej rezultateve nga ky studim që tregojnë shkaqet e mosbesimit të tillë. Rezultatet tregojnë se kjo bazohet në besueshmërinë e diskutueshme të shtëpive mediatike në përmbushjen

Sado shqetësuese të duket shkalla e mosbesimit ndaj aktorëve shoqërorë-politikë nga komuniteti serb,

e rolit të tyre të synuar shoqëror, më saktësisht, obligimin e tyre për t’u siguruar qytetarëve informacion të

mosbesimi që të anketuarit tregojnë në këtë sondazh ndaj institucioneve me të cilat udhëheqin shqiptarët

vërtetë dhe në kohë.

e Kosovës mund të karakterizohet si alarmues. Mosbesimi ekziston jo vetëm ndaj përfaqësuesve politikë
dhe institucionalë, por edhe ndaj të gjithë aktorëve shoqërorë-politikë në komunitetin shqiptar në Kosovë,

Tabela 6. P
 ërmbledhje e rezultateve të hulumtimit OPEN 2020 mbi perceptimet e qytetarëve për
mediat

Rezultatet e hulumtimit OPEN 2020

Konsideroj se informacioni nga mediat është i njëanshëm, favorizon
një palë të caktuar

Mediat nuk janë të pavarura (nuk marrin vet vendime për mënyrën
e raportimit të tyre)

Mendoj se gazetarët kanë frikë të shkruajnë të vërtetën për shkak
të presioneve të ndryshme ndaj të cilave janë të ekspozuar

Mediat nuk janë të hapura ndaj personave dhe ideve të caktuara

Shpesh vërej se disa lajme nuk janë në media

% e të anketuarve
që pajtohen me
deklaratën

53+47+R
60+40+R
66+34+R
53+47+R
56+44+R
52.6%

60.8%

66.90%

53.5%

56.2%

të cilin e kemi përfshirë në këtë hulumtim. Modelet si dhe shpeshtësia e këtij mosbesimi sigurojnë një bazë
për ta menduar atë si fenomen të rrënjosur në marrëdhëniet etnike ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, dhe
po këto marrëdhënie, megjithëse progresin e viteve të fundit213, ende janë të shënuara me armiqësi të forta.
Dy dekada pas përfundimit të konfliktit, shoqëria kosovare vazhdon të tregojë karakteristikat e shoqërisë së
ndarë, dhe pothuajse të gjithë aktorët shoqërorë ose janë duke ushqyer në mënyrë aktive tensionet etnike,
ose janë të angazhuar në mënyrë të pamjaftueshme për të kontribuar në pajtim ose stabilizim. Si pasojë, ka
akoma sulme të motivuara etnikisht, konflikti etnik është kapitali politik mbi të cilin ndërtohet suksesi elektoral
(si midis serbëve ashtu edhe tek shqiptarët), mediat vazhdojnë të shfrytëzojë tensionet etnike në garën për
ekskluzivitet, ndërsa ata që janë përgjegjës që ti sjellin shoqërisë kosovare mirëqenien ekonomike dhe sociale kanë maskuar prej kohësh mungesën e rezultateve personale me abuzime të tensioneve etnike.
Në rrethana të tilla, por edhe për shkak të të gjitha mangësive në sigurimin e të drejtave dhe lirive për të
cilat kemi shkruar në këtë raport, nuk është për t’u habitur që të anketuarit, qytetarë të komuniteteve serbe
në Kosovë, kultivojnë mosbesim të madh ndaj institucioneve të Kosovës ose aktorëve politikë në skenën e
shqiptareve të Kosovës. Kështu, sipas hulumtimit OPEN 2020, 85% e të anketuarve nuk i besojnë Qeverisë
së Kosovës, e njëjta përqindje tregon mosbesim ndaj Kuvendit të Kosovës, dhe madje 91% e tyre nuk u besojnë partive politike të politikanëve shqiptarë të cilët fitojnë ato vende. Në rrethana të tilla, një mosbesim në
përqindje prej 76% ndaj institucioneve gjyqësore madje mund të konsiderohet një rezultat premtues, megjithëse tregon se tre të katërtat e qytetarëve serbë nuk i besojnë sistemit të drejtësisë në Kosovë. (Tabela 7)
Tabela 7. S
 a u besoni institucioneve të mëposhtme në Kosovë?

1

2

Partitë politike shqiptare

62,4

Gjyqësori në Kosovë

%e
mosbesimit

3

4

5

29,1

4,2

2,4

0,5

91.5%

41,1

35,1

9

10,6

1,5

76.2%

Qeveria e Kosovës

45

40,2

7,5

4,8

0,6

85.2%

Kuvendi i Kosovës

45,3

39,5

8,3

4,1

0,4

84.8%

1 - nuk e kam fare; 2 - kryesisht jo; 3 - neutral;

4 - kryesisht kam;

5 – kam plotësisht;

% e besimit - shuma kryesishtjo dhe nuk kam fare; vlerat janë të shprehura në %.

213 Zvogëlimi i numrit të incidenteve, pjesëmarrja e serbëve në proces dhe institucione etj. koment i autorit.
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Nuk ka dyshim se perceptimit negativ të serbëve të Kosovës ndaj autoriteteve qendrore i kontribuon zbatimi

Grafiku 78. Cila qeveri lokale mendoni se do t’i përgjigjet në mënyrë më efikase kërkesës suaj?

jo konsistent i kornizës ligjore që mbron të drejtat e komuniteteve jo-shumicë në Kosovë. Mund të thuhet
se jo vetëm që kontribuon por edhe “nxit” armiqësi etnike. Ne pamë në seksionin Të drejtat e komuniteteve

Pa përgjigje

terpretohet si pasojë e tensioneve në marrëdhëniet etnike, kështu që 65.1% konsiderojnë se komunitetet e
tjera jo-shumicë gëzojnë më mirë mbrojtjen e të drejtave të tyre sesa serbët . Përqindja e të anketuarve që
214

pajtohen me këtë pikëpamje është pak më e lartë në zonat serbe në veri të Kosovës (70%)

Grafiku 77. Konsideroj se të drejtat e mia kolektive si serb janë më pak të mbrojtura sesa të drejtat e
popujve tjerë jo-shumicë që jetojnë në Kosovë* vendbanimi

19.80%

Komunat me shumicë serbe në jug të lumit Ibër

Vetëqeverisja
lokale e
Kosovës

40.90%

50.40%

Veriu i Kosovës

66+20+14T
14.00%

jo-shumicë që rezultatet e hulumtimit tregojnë se neglizhimi i të drejtave të komuniteteve jo-shumicë in-

66.20%

Vetëqeverisja
lokale serbe

Nuk
pajtohem
aspak

Nuk
pajtohem

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

jnë këtë qëndrim me bindjet “emocionale” të të anketuarve, sepse, siç pohojnë autorët, institucionet e Kosovës
18.60%

20.50%

13.10%

padyshim që kanë kompetencë më të madhe në terren ndërsa kompetenca e vetëqeverisjes lokale serbe
është e zvogëluar në minimum.216

Pajtohem

Plotësisht
pajtohem

3.80%

Besimi etnik, i cili padyshim që ka një ndikim të madh në marrëdhëniet brenda shoqërisë kosovare, nuk
3.40%

10.40%

16.20%

11.50%

7.40%

3.90%

Në hulumtimin Qasshmëria e institucioneve për qytetarët në Kosovë, autorët (CBS dhe FDMC) e shpjego-

reflektohet vetëm në qëndrimin e komunitetit serb në Kosovë ndaj institucioneve, por është pak a shumë i
pranishëm në të gjitha sferat e jetës shoqërore. Kështu, për shembull, rreth 90% e të anketuarve, qytetarë të
komunitetit serb në Kosovë, pohojnë se nuk u besojnë mediave shqiptare në Kosovë.

Pa përgjigje

Pra, rezultatet tregojnë se qytetarët e komunitetit serb në Kosovë besojnë se indiferenca e Qeverisë së
Kosovës dhe institucioneve përkatëse ndaj të drejtave të qytetarëve është e rrënjosur në armiqësitë etnike.
Pasoja e këtij qëndrimi, përveç shkeljes së ligjit dhe cenimit të karakterit demokratik të shoqërisë, është në
mënyrë të pashmangshme mosbesimi ndaj institucioneve të drejtuara nga Shqiptarët e Kosovës, pavarësisht nëse ato janë në nivelin qendror apo lokal. Kështu, dy të tretat e të anketuarve (66%) besojnë se (nëse
ekziston një zgjedhje e tillë215) ata do të marrin një shërbim më të mirë në institucionet e vetëqeverisjes lokale
që funksionojnë në sistemin administrativ të Republikës së Serbisë krahasuar me institucionet e Kosovës
(rreth 20 %)

214 Grafiku 18, seksioni i të Drejtave të Komuniteteve Jo-Shumicë
215 Në veri të Kosovës, për shkak të procesit të papërfunduar të formimit të administratave lokale sipas sistemit ligjor të Kosovës, disa
nga shërbimet e ofruara për qytetarët përkojnë. (koment i autorit)

216 CBS/FDMC, Qasshmëria e institucioneve për qytetarët në Kosovë, f.17
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Grafiku 79. Sa besim keni në mediat e mëposhtme?
M
 ediat e huaja

Mediat shqiptare

Grafiku 80. S
 a shpesh tregtoni në zona me shumicë shqiptare ose në dyqane në pronësi të
shqiptarëve?
M
 ediat serbe nga
Kosova

Asnjëherë

3.00%
Pa përgjigje

3.70%
0.70%

28.00%

0.70%
1.50%
Plotësisht kam

Rrallë

0.50%
8.80%
22.80%
16.10%

Kryesisht kam

6.30%
57.80%
50.00%
31.10%
27.50%

Kryesisht nuk kam

30.10%

Disa herë në
muaj

19.50%

Disa herë në
javë

16.80%

Një herë në
javë

Në hulumtimin Analiza e gjendjes ekonomike të komunitetit serb në Kosovë, të përgatitur nga InTER, këto

22.30%

rezultate nuk u atribuohen armiqësive etnike, por faktorëve praktikë të tregut (afërsia e dyqanit tregtar)217,

19.30%

kështu që ky rezultat nuk duhet të shihet si pasojë e mosbesimit etnik, por si deficit real i dinamikës interak-

48.20%
Nuk kam fare

19+17+30286T

5.60%

M
 ediat serbe nga
Beogradi

62.10%
10.40%

tive ndërmjet komuniteteve, si një nga mënyrat më të mira për të kapërcyer pengesat ose paragjykimet që
rëndojnë marrëdhëniet etnike në Kosovë.

7.10%
Këto rezultate edhe një herë konfirmojnë tezën, të paraqitur më herët në këtë seksion të raportit, që shkalla

3.1.4 Mosbesimi në institucionet e sigurisë

e besimit tek institucionet individuale ndryshon në varësi të kontekstit në të cilin ai besim analizohet. Kështu,

Në kontekstin e shqyrtimit të kushteve për përfshirjen aktive të qytetarëve të komunitetit serb në proceset

e ngjashme me çështjen e rolit të Beogradit në mbrojtjen e interesave serbe në dialog, niveli i besimit në

shoqëroro-politike në Kosovë, një lidhje (kusht) i rëndësishëm është edhe faktori i sigurisë. Ndjenja e pasig-

mediat serbe rritet kur analizohen të dhënat, përkundër besimit në mediat shqiptare nga Kosova (pozicioni

urisë, e cenueshmërisë është e papajtueshme me veprimin e lirë shoqëror. Madje nuk është e nevojshme

i nënkuptuar), pavarësisht përqindjeve mjaft bindëse të të anketuarve që vënë në dyshim profesionalizmin

që të ekzistojnë rreziqet reale të cenueshmërisë së qytetarëve, mjafton që të ekziston një perceptim i tillë

dhe vërtetësinë e informacionit në media në gjuhën serbe (nga Beogradi dhe nga Kosova). (Tabela 6 - më

dhe pasiviteti qytetar është i pashmangshëm, një kauzalitet të cilit i besojnë të gjithë ata që duan të mbytin

lart).

lirinë e shprehjes. Ne kemi parë në pjesët e mëparshme të raportit që pjesëmarrja e qytetarëve në dialogun
publik në komunitetin serb në Kosovë, nëse kritikohet nga autoritetet, shpesh rezulton në forma të ndryshme

Mosbesimi etnik reflektohet në mënyrë të pashmangshme në sferën ekonomike, për shembull tregtia midis

presioni. Në rrethana të tilla dhe duke marrë parasysh këto pasoja, është shumë e vështirë për të inkurajuar

grupeve të ndryshme etnike, përkatësisht marrëdhëniet që ndryshe janë rezistente ndaj llojeve të tilla të

dhe promovuar aktivizmin qytetar, veçanërisht nëse ekziston një skepticizëm midis qytetarëve ndaj mbrojtjes

barrierave “emocionale”. Kështu, sipas hulumtimit OPEN 2020, një e treta e të anketuarve, 33% (pjesëtarë të

efektive institucionale dhe sistemit të sundimit të ligjit. Në rrethana të tilla, nuk është realiste të flitet për

komunitetit serb në Kosovë), kurrë ose shumë rrallë blejnë në dyqanet që mbahen nga shqiptarët e Kosovës.

shoqëri të hapur, në të cilën qytetarët marrin pjesë aktivisht në procesin e vendimmarrjes.
Fatkeqësisht, hulumtimi OPEN 2020 tregon pikërisht një rezervë të tillë midis qytetarëve (të anketuarve),
prandaj, mosbesimi në institucionet që janë drejtpërdrejt të ngarkuara për sigurinë e tyre. Kështu, gati 50% e
të anketuarve pohojnë se nuk i besojnë Policisë së Kosovës (Grafiku 81 më poshtë). Kur bëhet fjalë për aktorë

217 InTER, Analiza e gjendjes ekonomike të komunitetit serb në Kosovë.

141

142

OPEN 2020 Raport i konsoliduar

analizë

Miodrag Miki Marinkoviq

KARAKTERISTIKAT E SHOQËRISË SË HAPUR NË KOMUNITETIN SERB NË KOSOVË

të tjerë në sistemin e sigurisë në Kosovë, të ashtuquajturit “respondentet dytësore”218, rezervat e qytetarëve

Cilat janë shkaqet e mosbesimit ndaj qytetarëve të komunitetit serb në Policinë e Kosovës? Hulumtimi

janë edhe më të theksuara, kështu që 60% e të anketuarve thonë se nuk kanë besim në KFOR, 72% në EU-

OPEN 2020 ofron disa shpjegime. Sipas një studimi që kemi kryer, pothuajse 60% e të anketuarve besojnë

LEX dhe në fund 91% e të anketuarve thonë se nuk ka besim në Forcën e Sigurisë së Kosovës.

se ekziston një nivel i lartë i korrupsionit në Policinë e Kosovës (Grafiku 82 më poshtë), dhe gati 70% e të
anketuarve besojnë se përfshirja e Policisë së Kosovës nuk ishte e mjaftueshme për të përmirësuar sigurinë
e komunitetit serb në Kosovë.

Grafiku 81. Sa u besoni institucioneve të mëposhtme të sigurisë në Kosovë
F
 orca e Sigurisë së Kosovës

KFOR

EULEX

Policia e Kosovës

Grafiku 82. Ekziston një nivel i lartë i korrupsionit në PK

38.60%

1.60%
Pa përgjigje

0.70%
1.80%
0.30%
0.40%

Plotësisht kam

20.50%

2.50%
1.80%

12.60%

3.90%

14.40%
12.10%

3.60%

1.90%

25.20%

Kryesisht kam

16.80%
37.30%

Nuk pajtohem
aspak

5.70%
Neutral

Nuk pajtohem

8.60%

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

Pajtohem

Plotësisht
pajtohem

Pa përgjigje

1.50%

0.70%

Plotësisht
pajtohem

Pa përgjigje

6.80%
8.80%
19.20%

Kryesisht nuk kam

Grafiku 83. PK ka përmirësuar sigurinë e serbëve në Kosovë

32.40%

46.90%

28.20%
28.30%
69.60%
30.60%

Nuk kam fare

44.70%
21.30%

20.50%
15.50%

Edhe pse autori i raportit, Qëndrimi e serbëve të Kosovës ndaj institucioneve të sigurisë219, Qendra Humane
Mitrovica, tregon se këto rezultate paraqesin një përmirësim krahasuar me hulumtimet e mëparshme, fakti që

12.90%

gjysma e të anketuarve nuk i besojnë institucionit (PK) që ka përgjegjësinë primare të mbrojnë qytetarët nga
sulmet dhe presionet ka pasoja serioze për kapacitetin e mobilizimit shoqëror dhe aktivizmit qytetar. Nëse
kësaj i shtojmë rezultatet që tregojnë se 75% e të anketuarve nuk i besojnë sistemit gjyqësor të Kosovës (Tabela
7), atëherë mund të konkludohet se qytetarët e komunitetit serb në Kosovë nuk ndihen sikur jetojnë në një sistem
të rregulluar juridikisht . Në kushte të tilla, çdo angazhim qytetar që përmban kritika, shkel disa interesa (madje
edhe të fshehura) dhe perceptohet si një rrezik. Dhe rreziku nuk është tokë pjellore për angazhimin civil.

218 Një term që përcakton rolin e misioneve ndërkombëtare në sistemin e sigurisë së Kosovës (koment i autorit)
219 Qendra Humane Mitrovica, Qëndrimet e serbëve të Kosovës ndaj institucioneve të sigurisë, f.17

Nuk pajtohem
aspak

Nuk pajtohem

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

Pajtohem
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E fundit, por jo më pak e rëndësishmja, pothuajse gjysma e të anketuarve (48.1%) besojnë se Policia e

3.1.5 Mosbesimi etnik: treguesit pozitivë dhe shanset

Kosovës nuk ka arritur rezultate të mira në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore Serbe.
Edhe pse të dhënat e paraqitura deri më tani nuk shkaktojnë optimizëm të tepruar që së shpejti mund të
shohim progres të prekshëm në ndërtimin e besimit ndërmjet komuniteteve në Kosovë, në këtë hulumtim kemi

Grafiku 84. PK po bën një punë të mirë në mbrojtjen e manastireve serbe

ardhur në disa indikacione që japin shpresë se procesi i pajtimit në Kosovë ka shanset e tij. Nuk ka shumë
prej tyre, por ato mund të jenë një bazë e mirë për mbindërtimin në përpjekjet e gjithanshme shoqërore për
të përmirësuar marrëdhëniet etnike në Kosovë.

22.50%

Kështu, për shembull, duke gjykuar nga përgjigjet e të anketuarve, media serbe në Kosovë luan një rol të

25.60%

23.00%

rëndësishëm dhe konstruktiv në atë proces, sepse me raportimin e përgjegjshëm ato nuk kontribuojnë në
rritjen e tensioneve etnike në Kosovë. Pothuajse 80% e të anketuarve pohojnë se nuk ishin në gjendje të

17.40%

njohin elemente të gjuhës së urrejtjes në raportet e mediave serbe në Kosovë.

9.60%
1.90%
Nuk pajtohem
aspak

Nuk pajtohem

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

Pajtohem

Plotësisht
pajtohem

Tabela 8. A ka dhe deri në çfarë mase ka gjuhë të urrejtjes ndaj popujve në vazhdim në mediat
serbe në Kosovë?

1

Pa përgjigje

Anketa e realizuar a në kuadër të iniciativës OPEN

Çështja e mbrojtjes së objekteve kulturore dhe fetare është jashtëzakonisht e rëndësishme për ndjenjën e

2

3

4

5

No

Ndaj shqiptarëve

34,2

44

5,9

11

2,3

2,5

Ndaj goranëve

65,8

26,9

1,6

2,7

0,7

2,3

Ndaj romëve

56,6

31,5

3

4,9

1,7

2,3

Ndaj politikanëve

28,1

25,5

6,5

28,8

8,3

2,7

Ndaj serbëve që bashkëpunojnë
me të huaj

34,4

30,3

9,7

17,4

5,8

2,4

Ndaj serbëve që bashkëpunojnë
me shqiptarët

30,8

27,6

8,7

23,2

7,4

2,3

sigurisë së komunitetit serb në Kosovë. Siguria e pakicave etnike nuk ka të bëjë vetëm me sigurinë fizike ose
të pasurisë. Siguria e identitetit kombëtar ka një rëndësi të madhe në atë, d.m.th. dimensioni i tij fetar, i cili ka
një rëndësi të veçantë në ndjenjën kombëtare të serbëve nga Kosova. Dhe pikërisht ky element i identitetit
kombëtar dhe fetar u rrezikua gjatë konflikteve etnike në Kosovë, në fund të shekullit XX dhe në fillim të shekullit XXI, kur, sipas Kishës Ortodokse Serbe, një numër i madh i manastireve, objekteve fetare dhe sakrale u
shkatërrua dhe u dëmtua.220. Meqenëse ruajtja, mbrojtja dhe zhvillimi i identitetit kombëtar të komunitetit
serb është një e drejtë e garantuar nga dispozitat kushtetuese

221

dhe mekanizmat ligjorë, por edhe nga kon-

ventat222 përkatëse ndërkombëtare, roli i Policisë së Kosovës në ruajtjen e trashëgimisë kulturore është, por
edhe do të jetë, një nga treguesit më të prekshëm të besimit që ajo gëzon tek komuniteti serb.

1 - Nuk ekziston fare; 2 - Kryesisht nuk ekziston; 3 - Neutrale;
4 - Kryesisht ekziston; 5 – Ekziston plotësisht; NO - pa përgjigje; vlerat janë të shprehura në %.

Pra, nëse gjykohet në bazë të përgjigjeve që morëm në këtë hulumtim, e gjitha që policia e Kosovës duhet
të bëjë për të fituar besimin e komunitetit serb në Kosovë është të zbatojë ligjin.
Në raportin Sa janë të hapura mediat serbe në Kosovë, autorët e CBS dhe Qendra Mediale Çagllavicë, bazuar në intervistat me gazetarë dhe redaktorë të shtëpive mediatike që raportojnë në gjuhën serbe, pohojnë
se mungesa e gjuhës së urrejtjes dhe përgjegjësia e këtij lloji është karakteristikë për raportimin e mediave
të pavarura, andaj elementet e gjuhës së urrejtjes (nëse ka) ekziston në mediat që financohen nga buxheti
i Republikës së Serbisë223.
Gjetëm një arsye tjetër për optimizëm në rezultatet e hulumtimit Qëndrimi e serbëve të Kosovës ndaj in220 https://www.slobodnaevropa.org/a/kosovo-pravoslavna-crkva/27988159.html, sipas të dhënave të KOS, rreth 150 kisha ose manastire ortodokse u shkatërruan ose dëmtuan.
221 Kushtetuta e Kosovës, Neni 58
222 Deklarata për të drejtat e personave që u takojnë minoriteteve kombëtare ose etnike, fetare dhe gjuhësore (Rezoluta e Këshillit të
Sigurimit 47/135) dhe OHCHR (2010), Neni 1

stitucioneve të sigurisë, të cilat u prezantuan nga Qendra Humanitare Mitrovicë brenda iniciativës OPEN
2020. Studimi mati treguesit themelorë të distancës etnike ndërmjet komuniteteve serbe dhe shqiptare në
223 CBS/Qendra Mediale në Çagllavicë, Sa janë të hapura mediat serbe në Kosovë, f. 25
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Kosovë. Treguesit e përdorur në atë studim (bashkëpunimi ekonomik) ishin jashtëzakonisht praktik për sa i

Grafiku 86. Nëse do të gjendesha në një problem të sigurisë, do i telefonoja PK për ndihmë

përket nxjerrjes së konkluzioneve, d.m.th. përgjigjet e pyetjes «mbi çfarë duhet të bazohet procesi i pajtimit të
bashkësive etnike në Kosovë?” (Grafiku 85). Gjegjësisht, rezultatet e këtij hulumtimi tregojnë se ka indikacione

40.90%

se praktika e jetës së përditshme mbizotëron armiqësitë etnike, sepse pothuajse dy të tretat e të anketuarve
(65.5%) besojnë se cilësia ose çmimi i shërbimeve është shumë më i rëndësishëm sesa kush e siguron atë
(serb ose shqiptarë). Pastaj, 64% e të anketuarve thonë se do të dëshironin të bashkëpunonin me shqiptarët
nëse kjo çon në profit dhe pothuajse 68% e të anketuarve besojnë se lidhjet ekonomike midis serbëve dhe
shqiptarëve duhet të thellohen.

Grafiku 85. Sa pajtoheni me pikëpamjet e mëposhtme

11.90%

4.30%

24.70%

Mendoj se shqiptarët nuk duan të
punësojnë serbë në kompanitë e tyre
4.10%

Për mua nuk është aspak e
rëndësishme nëse pronari i
kompanisë është shqiptar apo serb,
por kush ofron një shërbim më të lirë
dhe më cilësor

20.00%
9.00%

Nuk pajtohem

29.40%

As pajtohem,
as nuk
pajtohem

Pajtohem

Plotësisht
pajtohem

Pa përgjigje

26.00%

Natyrisht, është e qartë se Policia e Kosovës është një përzgjedhje e qartë, sepse nuk ka aktorë të tjerë me

1.00%

15.80%
9.40%

49.70%

20.40%

3.70%
1.40%

ndërsjella. Nëse përpjekjet e tilla mbështeten sistematikisht, ato mund të rezultojnë në lidhje më të ngushta
ndërmjet dy komuniteteve.

47.10%

16.90%

6.40%

muniteteve jo-shumicë në Kosovë përmes angazhimit të saj profesional, kur i duhet qytetarëve.

i qytetarëve, sepse, siç e kemi parë, ekziston një interes dhe hapje për bashkëpunim nëse sjell përfitime të

15.30%
12.00%

2.30%

kompetenca të tilla, por edhe kjo mjafton që Policia e Kosovës të ndërtojë besim më të fortë në mes të ko-

Pra, besimi etnik në Kosovë është i trazuar, por ka shanse, dhe hapësirë në të cilën mund të ndërtohet besimi

7.30%

Pavarësisht nga fitimi, nuk do të doja
të bëja biznes me shqiptarë

Është e nevojshme të forcohen
marrëdhëniet ekonomike midis
serbëve dhe shqiptarëve

11.50%
2.10%

Nuk pajtohem
aspak

13.40%

Mendoj se serbët nuk duan të
punojnë në kompani të udhëhequra
nga shqiptarët

16.80%

33.50%

16.50%
17.00%

2.20%

16.80%

14.70%

53.10%

11.90%
11.60%

3.1.6 Konkluzionet
Epidemia e mosbesimit. Niveli i mosbesimit i komunitetit serb ndaj aktorëve socialë të cilët kanë një man-

Pa përgjigje

Plotësisht pajtohem

Pajtohem

dat dhe rol për të mbrojtur interesat e tyre ka arritur përmasa epidemike dhe alarmon mangësitë e forta

As pajtohem, as nuk pajtohem

Nuk pajtohem

Nuk pajtohem aspak

demokratike të shoqërisë. Këto mangësi manifestohen në mënyra të ndryshme, p.sh. duke injoruar thirrjet
civile (drejt institucioneve qendrore) për zbatim konsistent të kornizës legjislative që mbron të drejtat ose
presionet e tyre (të përfaqësuesve politikë serbë) që mbysin angazhimin dhe kritikën qytetare, etj. Kërkesa

Në fund të fundit, edhe pse thamë se komuniteti serb në Kosovë ka një nivel të lartë mosbesimi në Policinë

e qytetarëve është e qartë. Përfaqësues të institucioneve, partive politike, organizatave të shoqërisë civile,

e Kosovës, gjysma e të anketuarve (52%) pretendojnë se ata do të kontaktoheshin ende në rast të shkeljeve

medias, etj. ata duhet të kryejnë rolin e tyre me më shumë përgjegjësi dhe të afirmojnë idenë e shoqërisë që

të sigurisë.

u nënshtrohet interesave të qytetarëve, komunitetit. Të gjithë në kuadër të mandatit të tyre.
Kuptimi i konceptit të përfaqësimit politik të qytetarëve (angazhimi në politikë) kërkon një ripërkufizim
thelbësor. Qytetarët e komunitetit serb në Kosovë pothuajse e barazojnë interesimin e politikanëve me veprimin joafirmativ shoqëror, duke mashtruar qytetarët ose duke neglizhuar interesat e qytetarëve. Mënyra e
natyrshme për të pasuruar potencialin demokratik të shoqërisë është afirmimi i politikanëve të rinj, ideve të
reja që ata sjellin. Nëse ky proces trazohet, dhe sipas të anketuarve duket se tashmë është trazuar, komuniteti
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serb në Kosovë do të pësojë një deficit të pariparueshëm në ndërtimin e kapaciteteve për ndryshim.
Qytetarët e komunitetit serb kanë besim në Beograd dhe politikën që ajo udhëheq ndaj Kosovës, por jo
edhe në eksponentët e saj në Kosovë. Grupi aktual i liderëve politikë nga komuniteti serb në Kosovë nuk gëzon besim të madh të publikut. Ai është dukshëm më i vogël se besimi që qytetarët tregojnë ndaj autoriteteve
në Beograd, të cilat përndryshe janë përgjegjës për vendime të tilla të kuadrove në Kosovë. Kundërshtimi
kryesor ndaj përfaqësuesve politikë lokalë është se ata neglizhojnë interesat e vërteta të komunitetit që
përfaqësojnë dhe se nuk kanë hapur një hapësirë në të cilën qytetarët mund të shprehin lirisht pikëpamjet
e tyre. Ne kemi parë më parë që pas këtij formulimi “elegant” fshihen lloje të ndryshme të veprimeve të papranueshme nga përfaqësuesit politikë lokalë.
Procesi i ndërtimit të besimit etnik duhet të institucionalizohet. Vitet e fundit është folur shumë për perspektivën e pajtimit etnik në Kosovë. Shumë përpjekje dhe mjete janë investuar në iniciativa që kontribuojnë
në forcimin e bashkëpunimit etnik. Sidoqoftë, rezultatet mungojnë. Qytetarët e komunitetit serb vazhdojnë të
tregojnë mosbesim të madh ndaj institucioneve që veprojnë brenda sistemit kushtetues dhe ligjor në Kosovë,
duke përfshirë edhe për ata që janë drejtpërdrejt përgjegjës për sigurinë e tyre ligjore dhe fizike (gjyqësori
dhe policia). Një mosbesim i tillë, megjithëse ka një parashenjë etnike (sentimentale), në thelb ka një bazë
reale (faktike). Kemi lexuar për këtë në pjesën më të madhe të këtij raporti, dhe ky është një angazhim i pam-

3.2 Të drejtat dhe liritë e
komuniteteve joshumicë në
rrethana të jashtëzakonshme
- PANDEMIA COVID-19

jaftueshëm institucional për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve jo-shumicë. Iniciativat qytetare që promovojnë tolerancën etnike, mirëkuptimin dhe kontaktet mes të rinjve janë sigurisht të dobishme, por pajtimi
i vërtetë në Kosovë nuk do të ndodhë derisa qytetarët e komunitetit serb të ndiejnë se të drejtat, siguria dhe
liritë e tyre mbrohen nga institucionet profesionale dhe efikase të cilat punojnë sipas ligjit

3.2.1 Kontekst
Hulumtimi OPEN 2020 është kryer në mes të pandemisë COVID-19. Është një ngjarje e përmasave botëror

Kisha Ortodokse Serbe. Studimi tregon se instanca e vetme në të cilin serbët e Kosovës kanë besim të

që tronditi jo vetëm Kosovën, por edhe shoqëri të forta dhe të zhvilluara perëndimore, me kërcënime të

padiskutueshëm është Kisha Ortodokse Serbe. Shoqëria kosovare është sigurisht e një karakteri laik dhe nga

papara për shëndetin publik, ekonominë, funksionimin e institucioneve dhe shoqërisë në tërësi. Rrethanat

Kisha Ortodokse Serbe nuk duhet të pritet që të tejkalojë rolin e saj shoqëror tradicional dhe të përfshihet në

e papara në historinë e fundit të njerëzimit kanë bërë që edhe në shoqëritë më të pjekura demokratike të

zgjidhjen e problemeve për të cilat institucionet e pushtetit janë përgjegjëse. Sidoqoftë, roli i udhëheqësve

rishikojnë konceptin e lirive civile dhe kufizimin e tyre, por gjithashtu transformuan konceptin e solidaritetit në

fetarë në procesin e pajtimit duhet të riafirmohet. Koncepti nuk është i ri, as në teori dhe as në Kosovë, por

marrëdhëniet midis shteteve, popujve dhe grupeve etnike. Më në fund, pandemia COVID 19, në kuptimin e

gjithashtu duket se potenciali i tij nuk është shfrytëzuar në masë të duhur. Shembuj krejtësisht të rastësishëm

vërtetë të fjalës, testoj gatishmërinë dhe vigjilencën e qeverive në të gjithë globin për të mbrojtur në mënyrë

që ilustrojnë këtë potencial do të ishin përfshirja e udhëheqësve fetarë në ndërtimin e besimit në komunitetet

adekuate qytetarët nga kërcënimet dhe pasojat e saj.

e kthyera në Kosovë ose promovimi dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore në Kosovë, etj. Pra, potenciali është
këtu dhe u mbetet atyre që merren me çështjen e pajtimit ta përdorin atë.

Në kontekstin e komunitetit serb në Kosovë, sfidat me COVID-19 ishin edhe më të mëdha. Së pari, sfida ishte
si të luftosh në shoqëri të ndarë kundër një armiku që nuk njeh kufij dhe ndarje që njerëzit kanë krijuar. Pastaj,

Interesi i përbashkët. Të thuhet që nxitja e bashkëpunimit ekonomik është një instrument i mirë për procesin

si të mbrohen në mënyrë të barabartë të gjithë qytetarët, pavarësisht nga identiteti i tyre etnik, kur nuk janë

e pajtimit është plotësisht e tepërt. Sidoqoftë, është e rëndësishme të thuhet se në teori ekziston një mendim

ndërtuar mekanizma dhe kapacitete institucionale që do të garantojnë realizimin e të drejtave jo-shumicë,

se pajtimi arrin suksese si funksionon më mirë si një “barishte”.224. Në një kuptim figurativ, mënyra më e mirë

qasjen në shërbime dhe informacione. Pra, COVID - 19 nxori në sipërfaqe të gjitha mangësitë sistemike të

për të ndërtuar besimin ndërmjet komuniteteve është që ta ndërtojmë atë mbi interesat e përbashkëta (treg-

shoqërisë kosovare dhe i bëri ato më të dukshme, duke përfshirë korrupsionin, institucionet joprofesionale,

tia, shërbimet, etj.) pra përmes motiveve kryesore, të themi fitimi, dhe bashkëpunimi, respekti dhe toleranca

varfërinë, mangësitë ekonomike, problemet e pazgjidhura politike etj. Është pothuajse e pamundur të traj-

sigurisht që “do të rriten” nga ndërveprime të tilla (barishtet) si efekt anësor i tyre.

tojmë të gjitha këto mangësi në një raport, kështu që ne u përqendruam vetëm në një problem, trajtimin e
komuniteteve jo-shumicë në rrethana të jashtëzakonshme, por u përpoqëm të tregojmë sa më shumë nga
format e manifestimit të tij.
Nëse, në rrethana normale, çështja e zbatimit konsistent të drejtave dhe lirive të garantuara për komunitetet
jo-shumicë është një çështje ligjore, por siç e kemi parë, një çështje e pjesshme dhe politike, në kushtet e
epidemisë COVID-19, ky problem merr në dimensione të reja. Më saktësisht, bëhet problem i gjithë shoqërisë,
dhe jo vetëm i një komuniteti, sepse epidemia nuk mund të shtypet pjesërisht, duke u përqendruar vetëm

224 Në origjinal, Microfondations of Civil Conflict Reconciliation, Ethnicity and Context, Karin Dyrstad

në një pjesë të popullsisë. Në kushtet që ekzistojnë në Kosovë, ku qytetarët (edhe pse të ndarë) shpesh
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komunikojnë, tregtojnë, realizojnë bashkëveprime, një përgjigje adekuate ndaj epidemisë është vetëm një
përgjigje e plotë. Prandaj, masat e përgatitura nga institucionet në përgjigje të COVID-19 duhej të mbronin
të gjitha komunitetet në Kosovë në të njëjtën mënyrë dhe në të njëjtën masë. Se sa të suksesshëm ishin ata
në këtë, ne u munduam të përgjigjemi në këtë raport.
Një hulumtim i qëndrimeve të qytetarëve ndaj pyetjes se si ata zakonisht vlerësojnë reagimin e institucioneve
të Kosovës ndaj epidemisë COVID 19 tregon se ekziston një besim i caktuar midis të anketuarve se komuniteti serb në Kosovë është lënë pas dore. Kështu, 43.5% e të anketuarve pretendojnë se kanë vërejtur trajtim
diskriminues ndaj komunitetit serb nga institucionet e Kosovës gjatë pandemisë COVID-19. Vetëm një e treta
e të anketuarve nuk pajtohen me këtë, rreth 33%. (Grafiku 87).
Grafiku 87. Qeveria e Kosovës gjatë luftës kundër pandemisë COVID-19 nuk bëri diskriminim mbi baza
etnike.
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Grafiku 88. A janë shkelur të drejtat e garantuara me Kushtetutë nga institucionet e Kosovës gjatë
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nuk ishte i plotë dhe i përshtatshëm kur bëhet fjalë për komunitetin serb. Kështu, gjysma e të anketuarve (50.9%)
pohojnë se Qeveria e Kosovës nuk i zbatoi të gjitha masat për të korrigjuar pasojat e epidemisë në komunitetin
serb (Grafiku 89). Nga ana tjetër, përsëri, rreth një e treta e të anketuarve (rreth 30%) besojnë se masat e mirat-

Këto rezultate janë në përputhje me një sondazh tjetër që adresoi këtë temë, Analiza e Trendeve 2020, e

uara nga qeveria ishin në mënyrë të barabartë të qasshme edhe në komunitetet serbe në të gjithë Kosovën.

përpiluar nga OJQ AKTIV dhe sipas së cilës pak më shumë se 45% e qytetarëve, gjithashtu nga mjediset
serbe në Kosovë, besojnë se të drejtat e tyre janë shkelur pjesërisht ose plotësisht.225

Grafiku 89. Qeveria e Kosovës ka marrë të gjitha masat për të parandaluar pasojat e COVID-19 në
komunitetin serb
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225 OJQ AKTIV Analiza e Trendeve 2020, f.40 Shqyrtim i veçantë COVID 19
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Sipas hulumtimit Qëndrimet e serbëve të Kosovës ndaj institucioneve të sigurisë, e përgatitur nga Qendra

2020. Autorët e raportit deklarojnë se në pjesën cilësore të hulumtimit, të anketuarit, biznesmenë nga zonat

Humane Mitrovica e Veriut brenda iniciativës OPEN 2020, këto rezultate janë pasojë e zbatimit të pjesshëm

serbe dhe veriu dhe jugu i lumit Ibër, vlerësuan pozitivisht disponueshmërinë e informacionit në procesin e

të masave të ndihmës financiare për të papunët e zbatuar nga Qeveria e Kosovës. Sipas autorëve të këtij

aplikimit për pakon e ndihmës së Qeverisë së Kosovës.229 Kështu, biznesmenët vlerësojnë se procedurat ishin

studimi, një numër i konsiderueshëm i qytetarëve të papunë nga komunitetet serbe nuk morën ndihmën e

shumë të qarta, dokumentacioni ishte në dispozicion në gjuhën serbe dhe sistemi elektronik për dorëzimin

pritur dhe “nuk u ishte shpjeguar atyre, as pse u ishte mohuar ajo”.226

e formularëve të nevojshëm funksionoi shumë mirë. Autorët e raportit konkludojnë se nuk kishte elementë të
diskriminimit në realizimin e kësaj pjese të masave. 230

Në rrethana të jashtëzakonshme, siç është e padyshimtë epidemia e COVID-19, çështja e përdorimit të gjuhëve
zyrtare nuk është vetëm një çështje ligjore/politike ose çështje diskriminimi ndaj komuniteteve jo-shumicë. Në

Mungesa e informacionit nuk ishte shqetësimi i vetëm me të cilin përballej komuniteti serb në Kosovë, por

rrethana të tilla, dështimi për të iu komunikuar qytetarëve masat parandaluese (në një gjuhë që ata e kupto-

problemi ishte se në një moment kishte shumë. Gjegjësisht, fillimi i epidemisë u shënua nga një lloj garimi të

jnë), fiton një dimension të rrezikut për shëndetin publik, sepse privojnë një grup demografik të informacionit

kompetencave në menaxhimin e krizës ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe qendrave lokale për luftën

mbi masat për të parandaluar përhapjen e epidemisë, duke rrezikuar kështu jo vetëm ata por edhe shoqërinë

kundër virusit, të cilat ishin në koordinim me shtabin e krizave të Republikës së Serbisë. Kjo shkaktoi një situatë

kosovare në tërësi. Pra në rrethana të tilla të gjitha lëshimet dhe mangësitë e institucionalizimit të së drejtës

në të cilën qytetarët nga instanca të ndryshme kanë pranuar udhëzime për regjimin e lëvizjes ose punës

për të përdorur gjuhën serbe kanë dalë në pah, që nga krijimi i kornizës ligjore që e garanton atë (viti 2008 –

së sektorit të shërbimeve për furnizimin e qytetarëve dhe të ngjashme. Këto udhëzime shpesh ishin jokom-

koment i autorit). Kështu, raporte të shumta treguan se komunikimet e institucioneve qendrore mbi masat për

patibile ose madje kontradiktore231. Pasojat ishin jo vetëm konfuzion i qytetarëve, por edhe turmë, turma të

të luftuar COVID-19 ishin kryesisht njëgjuhëshe, ose nuk kishte përkthime në gjuhën serbe ose ato vonoheshin

panevojshme në dyqane, gjë që rriti vetëm rrezikun e infektimit. Kjo dëshmohet nga qytetarët në hulumtimin

ndjeshëm, ose cilësia e përkthimeve ishte e dobët pasi përkthimet janë bërë jofunksionale . Kështu, qytetarët

OPEN 2020, në të cilin rreth 75% e qytetarëve treguan se ky dualizëm i kompetencave krijoi konfuzion midis

në komunitetet serbe (por edhe komunitetet e tjera jo-shumicë) u privuan nga informacioni i rëndësishëm në

qytetarëve dhe vetëm për rreth 13% një situatë e tillë ishte e durueshme. (Grafiku 91).

227

lidhje me masat parandaluese, kufizimin e lëvizjes, ndihmën e Qeverisë së Kosovës për grupet e cenuara etj.
Grafikuon 91. Ekzistenca e udhëzimeve të dyfishta nga Prishtina dhe Beogradi shkakton konfuzion se cilat
Qytetarët e panë problemin në të njëjtën mënyrë. Kështu, sipas rezultateve të hulumtimit OPEN 2020, pothuajse

udhëzime duhet të ndiqen

gjysma e të anketuarve (më saktësisht 47.5%) shprehin mospajtueshmëri (ose mospajtueshmëri decidive) me
pikëpamjen se Qeveria e Kosovës ka ofruar në mënyrë efikase informacione edhe në gjuhën serbe (Grafiku 90).
Grafikuon 90. Qeveria e Kosovës ofroi informacion në gjuhën serbe për situatën në lidhje me COVID-19
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për zhvillim dhe bashkëpunim multietnik – FDMC tregojnë për të njëjtin problem, ekzistencën e udhëzi-
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meve të dyfishta, duke konkluduar (bazuar në intervistat me qytetarët në grupe të fokusit) që një situatë e
tillë zgjati vetëm një periudhë të kufizuar kohore.232 I njëjti raport, bazuar në vëzhgimet nga pjesa cilësore e
hulumtimit, shton se qytetarët theksuan mangësi të tjera në përgjigjen institucionale ndaj krizës së shkaktuar

Nga ana tjetër, një numër pak më i vogël, por edhe një numër i konsiderueshëm i qytetarëve, më saktësisht

nga epidemia COVID-19, duke përfshirë mungesën e një plani strategjik për rrethana të paparashikuara,

39% e tyre, pajtohen me mendimin se institucionet e Kosovës i kanë komunikuar me sukses informacione

praktikën e ndëshkimit selektiv për shkeljen e masave të parandalimit të infeksionit, por edhe për problemin

komunitetit serb. Ky sigurisht nuk është një numër që mund të injorohet, sepse tregon se ka pasur shembuj

e zbatimit joadekuat të procesit të dhënies së ndihmës sociale.233

pozitivë. Njëri prej tyre mund të gjendet në raportin Analiza e gjendjes ekonomike të komunitetit serb në
Kosovë, i cili u përgatit nga Instituti për Zhvillim Ekonomik Territorial (InTER)228 brenda iniciativës OPEN
226 Qëndrimet e serbëve të Kosovës ndaj institucioneve të sigurisë: Qendra Humane Mitrovica, f. 26
227 OJQ AKTIV, Të drejtat gjuhësore në kohë pandemie, hyrje
228 InTER, Analiza e gjendjes ekonomike të komunitetit serb në Kosovë, Masat ekonomike për të luftuar pasojat e shkaktuara nga
pandemia COVID-19, f.15

229 Masa 3 – ndihmë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në luftimin e pasojave të epidemisë COVID-19. InTER
230 Ibid: Në atë kuptim që, nëse ndërmarrjet plotësonin kushtet, nuk do të kishte pengesa domethënëse administrative për të parashtruar aplikacione për subvencione. INTER
231 Qendra Humane Mitrovica, Qëndrimi e serbëve të Kosovës ndaj institucioneve të sigurisë, f.17
232 CSB f.17
233 Ibid, f.18
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Grafiku 92. Në komunat me shumicë serbe, ekziston një numër i mjaftueshëm i mjeteve parandaluese
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Grafiku 93. Cili nga institucionet e mëposhtme, sipas mendimit tuaj, iu përgjigj në mënyrë më efikase dhe
me përgjegjësi krizës së shkaktuar nga pandemia e COVID-19 në Kosovë?
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Klinikat lokale
Pra, është e qartë se ka pasur probleme në funksionimin e institucioneve. Pyetja thelbësore është sa kanë
ndikuar në sigurinë e qytetarëve, sepse ky është saktësisht obligimi i institucioneve në rrethana të jashtëzakonshme. Një nga parametrat, mbi bazën e të cilit mund të përcaktohet kjo, është suksesi i institucioneve
përkatëse në sigurimin e furnizimit të rregullt të qytetarëve me ushqim, materiale dhe mjete të nevojshme për
parandalimin, në këtë rast, të përhapjes së infeksionit. Roli i autoriteteve në rrethana të tilla është të sigurojnë
qasje të barabartë në mjete parandaluese ose t’i shpërndajnë ato në mënyrë racionale, nëse ato nuk janë
mjaft të disponueshme, duke marrë parasysh interesat shoqërorë (parandalimin e veprimeve spekulative të
tregut siç janë rritja e çmimeve, grumbullimi i rezervave, monopolizimi, etj.)). Qytetarët, të anketuar në këtë
hulumtim, gjithashtu dhanë mendimin e tyre për këtë. Kështu, pothuajse 40% e tyre pajtohen me mendimin
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40.70%
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se kishte materiale të mjaftueshme parandaluese dhe mbrojtëse, dhe pak më shumë se një e treta e të anketuarve nuk pajtohen (ose nuk pajtohen fare) me një pohim të tillë (34.2%).
Përsëri, një analizë e thjeshtë e numrave mund të çojë në konkludim se shumica e qytetarëve mendojnë se
furnizimi i fondeve për të parandaluar përhapjen ishte i përshtatshëm. Sidoqoftë, vetë përkufizimi i pyetjes
tregon për një përfundim thelbësor. Në këtë kontekst, fraza “numër i mjaftueshëm” mund të interpretohet
logjikisht, por edhe epidemiologjikisht, vetëm në një mënyrë, “që të gjithë kanë fituar”. Konkludimi se nuk
kishte materiale të mjaftueshme parandaluese është i domosdoshëm, edhe nëse vetëm 1% e banorëve pretendojnë se nuk mund t’u qasen atyre, dhe këtu deri në 34% të të anketuarve ashtu pretendojnë, kështu që
përfundimi është i padiskutueshëm. Institucionet nuk e siguruan materialin në masën e kërkuar nga situata.
Ne u munduam të përcaktonim perceptimin e qytetarëve në lidhje me përgjegjësinë e institucioneve në
situata emergjente duke hulumtuar shkallën e besimit tek aktorët institucionalë (ose instancat) relevante
në luftën kundër epidemisë COVID-19. Rezultatet tregojnë se besimin më të madh të qytetarëve e gëzojnë
institucionet profesionale shëndetësore në të gjitha nivelet, duke filluar nga ambullantat lokale (40%), Qendra Spitalore Klinike në Mitrovicën e Veriut (40%) e deri tek Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Serbisë
( 45%), e cila është angazhuar në mënyrë aktive në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët e
komunitetit serb në Kosovë (duke referuar pacientët më të vështirë për trajtim në institucionet shëndetësore
në Serbi si dhe ndihmë për institucionet shëndetësore në mjediset serbe, etj.). (Grafiku 93).
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Nga ana tjetër, duke pasur parasysh modelet e vërejtura (dhe të elaboruara) të mosbesimit etnik në Kosovë,

egorive më të rrezikuara sociale. Analiza e gjendjes ekonomike të komunitetit serb në Kosovë, përgatitur

por edhe lëshimet e konsiderueshme të institucioneve të Kosovës në ofrimin e një përgjigjeje të barabartë ndaj

nga Instituti për Zhvillim Ekonomik Territorial (InTER) brenda iniciativës OPEN 2020, ofron një përmbledhje

epidemisë COVID-19 për të gjitha komunitetet në Kosovë, vlerësimi negativ i komunitetit serb ndaj angazhimit

koncize të masave (dhe qëllimeve) të ndihmës ekonomike nga institucionet përkatëse në Kosovë. Kështu,

të institucioneve të Kosovës nuk paraqet ndonjë befasi. Kështu, vetëm 7.4% e të anketuarve besojnë se Qeveria

raporti specifikon që pakoja e parë e ndihmës fiskale, me propozim të Ministrisë së Financave, u miratua nga

e Kosovës i është përgjigjur në mënyrë efektive dhe profesionale krizës së shkaktuar nga epidemia COVID-19.

Qeveria në fund të marsit 2020.238 (Pako e ndihmës fiskale emergjente si rrjedhojë e pasojave ekonomike të

Përqindje të ngjashme ekzistojnë edhe kur bëhet fjalë për Ministrinë e Shëndetësisë të Kosovës (5.5), Policinë

shkaktuara nga pandemia COVID-19.239) Pakoja ka parashikuar mbështetje financiare për sektorin privat,

e Kosovës (9.7%) ) dhe Instituti i Shëndetit Publik në Prishtinë (2.7%). Ajo që është për t’u habitur, megjithatë,

më së shumti të prekur nga kriza, dhe mbështetja konsiston në mbulimin e kostove të pagave mujore për

është përqindja shumë e ulët e të anketuarve që vlerësuan punën e Qendrës Spitalore Klinike në Graçanicë

punonjësit, subvencionet e qirasë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, mbulimin e kostove të kontributeve

si efikase dhe profesionale (10.7%). Në krahasim me institucionet e tjera që veprojnë në sistemin e shëndetësor

të pensioneve për pagat, subvencionet për ndërmarrjet tregtare që regjistrojnë punonjës me kontratë pune

në mjediset serbe, kjo përqindje ishte pakrahasimisht më e ulët. Duke hulumtuar shkaqet e këtij qëndrimi të të

me të paktën një vit, si dhe sigurimin e likuiditetit financiar për mikro-ndërmarrje.240 Siç u tha tashmë, një listë

anketuarve me metoda kualitative234, vërehet një pakënaqësi e madhe e qytetarëve për format e komunikimit

e detajuar e masave të miratuara nga qeveria mund të gjendet në studimin Analiza e gjendjes ekonomike

publik të drejtuesve të këtij institucioni në kushtet e epidemisë COVID-19. Më saktësisht, qytetarët dhe asocia-

të komunitetit serb në Kosovë (InTER)241, ndërsa në këtë pjesë të raportit jemi përqendruar në perceptimet

cione profesionale të gazetarëve në disa raste kanë theksuar publikisht mungesën e informacioneve përkatëse

e qytetarëve se si këto masa plotësuan nevojat e tyre, por dhe kemi hulumtuar përvojat e gatishmërisë dhe

për situatën epidemiologjike nga ky institucion qendror për trajtimin e qytetarëve nga mjediset serbe në jug

hapjes së sistemit për të siguruar qasje të barabartë në shërbime të tilla për të gjithë qytetarët.

të lumit Ibër.235 236 Një problem i një natyre të ngjashme ka ekzistuar edhe në rastin e raportimit nga shtabet e
krizave në veri të Kosovës, gjë që u pasqyrua në rezultatin relativisht të ulët të të anketuarve (vetëm 20% e tyre

Rezultatet tregojnë se mendimi i të anketuarve, qytetarë të mjediseve serbe në Kosovë, mbi përshtatshmërinë

konsiderojnë se kanë vepruar në mënyrë adekuate) Për këtë do të bëhet fjalë më shumë në vazhdim të raportit.

e pakos së masave të miratuara nga Qeveria e Kosovës, është i ndarë. Kështu, 41.7% e të anketuarve besojnë
se masat për të mbështetur qytetarët në trajtimin e pasojave të COVID - 19 janë të mira (ose kryesisht të
mira), dhe vetëm një numër pak më i vogël i të anketuarve, 39.8% konsiderojnë se masat, në një masë më të

3.2.2 Përgjigja institucionale - qasja në informacion dhe shërbime
në trajtimin e pasojave të epidemisë COVID-19

madhe ose më të vogël , nuk u janë përgjigjur nevojave të tyre.
Grafiku 94. Si e vlerësoni pakon e masave mbështetëse të Qeverisë së Kosovës për qytetarët që u
përballën me pandeminë COVID-19?

37.60%

Epidemia COVID - 19 jo vetëm që përbën një kërcënim epidemiologjik për shëndetin e njeriut, por për shkak
të formës së përhapjes kërkoi masa gjithëpërfshirëse për të minimizuar kontaktin midis njerëzve dhe distancim social. Një konceptim i tillë i parandalimit të përhapjes së infeksionit kishte pasoja katastrofike për të
gjitha pjesët e ekonomisë që bazohen në ndërveprimet njerëzore, veprimtaritë shërbyese, turizëm, transport,

23.80%

tregti, sport, etj. Si pasojë e kësaj ka qenë rënia drastike e pagave të një numri të madh të njerëzve që punojnë në këto industri. Prandaj, shumë vende janë detyruar të bëjnë peshimin midis pasojave shkatërruese të
të dy qasjeve (problemeve). Ishte e domosdoshme të gjendej mënyra për të ndihmuar industritë e prekura,

18.50%

16.00%

duke ruajtur njëkohësisht kontrollin mbi situatën e epidemisë.

4.10%

Krijimi i përgjigjeve dhe qasja strategjike në zgjidhjen e kësaj dileme mori, pak a shumë, shpejt një karakter universal në pothuajse të gjitha vendet. Qasja parashikonte praktikën e mbylljes së pjesshme të bizneseve, subvencioneve shtetërore për kompanitë, por edhe orientimin e ndihmës ekonomike për kategoritë më të prekura të

Masat nuk janë
aspak të mira

Masat janë
kryesisht jo të mira

banorëve, ata me të ardhurat më të ulëta, bizneset private dhe sektorë të tjerë të prekur rëndë nga pandemia e

Masat në
përgjithësi janë të
mira

Masat janë shumë
të mira

Nuk e di, nuk jam
i/e familiarizuar
me masat

COVID-19. Lehtësimi i masave, si një qasje universale, ishte një pasojë logjike e “procesit të të mësuarit» të shteteve
në rrethana të papara si kjo epidemi, sepse shumë shpejt pas mbylljes së plotë, varfëria provoi të ishte po aq

Megjithëse nuk është e mundur të arrihet një qëndrim definitiv për atë nëse këto masa u janë përgjigjur nevo-

shkatërruese për qytetarët, sikurse edhe rreziku i infeksioni, duke çuar në shkelje masive të masave të izolimit.

jave të komunitetit serb, dhe as nuk duhet që gjykimin për këtë ta nxjerrin vetëm serbët nga Kosova, por edhe

237

për qytetarët e tjerë për të cilët kanë të bëjnë masat, për vlerësimin e përgjegjshmërisë së institucioneve në
Kosova, në shikim të parë, e ka ndjekur këtë logjikë dhe modalitetet e vendosura të subvencionimit të kat-

aplikimin e tyre, është e rëndësishme të përcaktohet nëse të gjithë qytetarët ishin në gjendje t’u qasen këtyre
pakove në kushte të barabarta.

234 Raporti i fokus grupeve, Graçanicë.
235 Radio KiM; UNS: Hitno saopštiti informacije o Covid-19; https://www.radiokim.net/vesti/zdravlje/uns-hitno-saopstiti-informacije-o-kovidu19.html
236 Zëri i Amerikës https://www.glasamerike.net/a/kosovo-gracanica-zdravstvo-lekari-direktor-kbc-bratislav-lazic/5676069.html
237 Rekomandimi i Human Rights Watch, në origjinal Human Rights Dimension of COVID-19 Response- i qasshëm në: https://www.
hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response#_Toc35446590

238 Vendimi i Qeverisë së Kosovës Nr. 01/19 Pako e ndihmës fiskale emergjente si rrjedhojë e pasojave ekonomike të shkaktuara nga
pandemia COVID-19, i qasshëm në http://bit.ly/2WK6xCH
239 Vendimi i Qeverisë së Kosovës Nr. 01/19, i qasshëm në http://bit.ly/2WK6xCH
240 Citat i InTER; Analiza e gjendjes ekonomike të komunitetit serb në Kosovë, HYRJE f. 1, paragrafi 3
241 InTER; Analiza e gjendjes ekonomike të komunitetit serb në Kosovë, f.13, 14,15
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Në raport Mësimet e fituara: Trajtimi i komuniteteve jo-shumicë në Kosovë gjatë pandemisë COVID-19, të

Kosovë. Bazë për përfshirjen e këtij kriteri në analizë janë parimet kushtetuese me të cilat promovohet “përfaqë-

përgatitur nga organizata joqeveritare AKTIV242, ofrohet një përmbledhje e të ashtuquajturës “Masa 15”, një

simi i drejtë” i komuniteteve jo-shumicë në institucionet publike, media, qasjen në informacion...248. Kushtetuta me

masë nga Pakos së ndihmës për zbutjen e pasojave të shkaktuara nga pandemia e COVID-19, e cila u miratua

këto dispozita vendos parimin e barazisë (përmes proporcionalitetit) në qasjen ndaj burimeve publike, por edhe

nga qeveria e Kosovës në mars të vitit 2020. Kjo masë kishte të bënte me kategoritë më të rrezikuara të popull-

i obligon organet e pushtetit për veprim afirmativ (shpesh përdoret termi “diskriminim pozitiv”), që nënkupton një

sisë në aspektin social, me përfitues të ndihmës sociale, të papunët, me kategoritë e popullsisë, të ardhurat e të

qasje proaktive nga institucionet në zbatimin e këtyre parimeve. Duke qenë se pakot e ndihmave për ndërmar-

cilave u prekën nga pasojat e epidemisë COVID-19, dhe madje nënkuptonte masa stimuluese për punëtorët

rje (dhe për qytetarë) parashikojnë subvencione buxhetore për të gjithë qytetarët e prekur nga epidemia, pra

nga sektorët kyç të shoqërisë në tërësi (furra buke, farmaci, dyqane të mallrave të konsumit të gjerë e të ng-

parimet publike, atëherë kriteret e shpërndarjes nuk mund të bazohen në parametrat e tregut (vëllimi i prodhimit,

jashme).

potenciali i qarkullimit, numri i vendeve të punës, etj.), por në esencë janë masa për mbrojtjen e qytetarëve në

243

Sipas raportit, një numër i madh i qytetarëve nga mjediset serbe raportuan probleme në qasjen e

informacionit në lidhje me këtë pako ndihme ose , qoftë për shkak se nuk ishin të qasshme në gjuhën serbe

kushte të rrethanave të jashtëzakonshme. Dhe në ato rrethana, të gjithë qytetarët u prekën.

ose nuk ishin përkthyer në mënyrë adekuate, duke shkaktuar probleme të mëdha tek shfrytëzuesit potencialë..
I njëjti raport tërheqë vërejtjen janë raportuar ankesa të shumta edhe në mesin e përfituesve goranë dhe

Pra, kemi hulumtuar se në ç’masë ndërmarrjet nga mjediset serbe në Kosovë kanë realizuar të drejtën e tyre

boshnjakë, duke arritur në përfundimin se “Qeveria e Kosovës nuk ka siguruar që komunitetet jo-shumicë në

për subvencionet e parashikuara. Në këtë, na kanë ndihmuar shumë të dhënat të cilat i ka siguruar Instituti për

Kosovë të jenë plotësisht të informuara në lidhje me procedurat teknike për marrjen e ndihmës ekonomike”. 244

Zhvillim Ekonomik Territorial (InTER) në hulumtimin e tij Analiza e Gjendjes së Ekonomisë në Mjediset Serbe në
Kosovë. Autorët e raportit me analizë të qasshmërisë së informacioneve kanë siguruar të dhënat që masa Pa-

Problemi i njëjtë në qasjen e informacionit mbi paketën e ndihmës të qeverisë së Kosovës për të varfëritë shoqëror

koja e Ndihmës Fiskale të Emergjencës për shkak të pasojave ekonomike të shkaktuara nga pandemia e COVID-

gjatë epidemisë COVID-19 është theksuar në raport Qasshmëria e institucioneve për qytetarët në Kosovë, të

19),249 e miratuar nga Qeveria e Kosovës në fund të marsit 2020, u mundësoi më shumë se 30.000 ndërmarrjeve

organizuar nga Bota bardh e zi - CBS dhe Forumi për Zhvillim dhe Bashkëpunim multietnik - FDMC brenda

të Kosovës që të marrin mbështetjen e shtetit në tejkalimin e vështirësive ekonomike, të shkaktuara nga epidemia.

iniciativës OPEN 2020. Raporti, në bazë të konsultimeve me qytetarët (në kuadër të grupeve të fokusit apo të

Nga kjo, nga komunat me shumicë të popullsisë serbe, kanë marrë subvencione 781 ndërmarrje, e që është vetëm

intervistave) specifikon se qytetarët u detyruan të kërkojnë informacion në lidhje me programin e ndihmës sociale

2.6% e numrit të përgjithshëm. Kështu, dukshëm më pak (ose madje katër herë më pak) sesa parametrat e ven-

përmes kontakteve personale dhe medias, dhe se, përkundër kërkesave për informacione të hollësishme, për

dosur (10%) që normojnë “pjesëmarrjen e drejtë” të komuniteteve jo-shumicë në bazë të parimeve kushtetuese.250

procedurat, afatet dhe të ngjashme, institucionet mbetën pasive.

245

Në të njëjtin raport, bazuar në një intervistë

me një përfitues të ndihmës sociale nga komuna e Leposaviqit, autorët theksojnë se vetë procesi i aplikimit dhe

Hulumtimi i përgatitur nga InTER në kuadër të iniciativës OPEN 2020 ofron gjithashtu një pasqyrë konkrete

prania e një numri të madh të njerëzve në të njëjtat ambiente, në vetvete paraqiste një rrezik të madh epidemik.246

në vëllimin dhe rishpërndarjen e pakove të ndihmave në komunat me popullatë shumicë serbe në Kosovë.

Ndryshe nga masat që synojnë kategoritë e rrezikuara në aspektin social të popullsisë, në pjesën e masave

Tabela 9. Numri i bizneseve përfituese të Masës 3 të Pakos Fiskale Emergjente, sipas komunave

që lidhen me ndihmën ndaj subjekteve ekonomike, shfrytëzuesit folën në një mënyrë afirmative për cilësinë e

Numri i përfituesve
të Masës 3 të PFE

Numri i subjekteve
ekonomike të regjistruara

Mitrovica e Veriut

34

727

Zveçan

20

874

Leposaviq

34

1,482

Zubin Potok

8

664

Graçanicë

415

1,245

Nëse nuk është e mundur të përcaktohet nëse kushtet për qasje në pakot e ndihmës për afaristë ishin të barabar-

Shtërpca

110

970

ta, është e domosdoshme të përcaktohet nëse ka pasur praktika diskriminuese në vendosjen se kush do të bëhet

Novobërdë

47

418

përfitues i këtyre pakove, apo më saktësisht, nëse Qeveria e Kosovës është kujdesur për shpërndarjes propor-

Partesh

66

10

Kllokot

40

30

Ranillug

7

20

Totali

781

6,440

shërbimeve, madje edhe për qasshmërinë e informacioneve në gjuhën serbe dhe saktësinë e tyre. Ne duhet
të theksojmë, ashtu siç bëjnë edhe autorët e raportit Analiza e gjendjes ekonomike të komunitetit serb në
Kosovë (InTER), që një përshtypje e tillë u është përcjellë hulumtuesve nga afaristë që ishin me listë përfitues
të një nga format e ndihmës për subjektet e ekonomike.247 Kjo nuk vë në dyshim vërtetësinë e pohimeve të
afaristëve, por bën që përshtypja e tërë procesit të mos jetë e plotë, sepse mungojnë përvojat e asaj pjese
të afaristëve nga komuniteti serb, të cilët nuk kanë arritur ta realizojnë të drejtën në subvencione. Një përfundim, prandaj, nuk është i mundur.

cionale të mjeteve, në ç’mënyrë do të siguronte barazi në qasjen në subvencione për komunitetet jo-shumicë në

242 OJQ AKTIV: http://www.ngoaktiv.org/srb/news/lessons-learned-the-treatment-of-non-majority-communities-during-the-covid19-pandemic
243 Ibid
244 Ibid’ përfundimet
245 CBS/FDMC, Qasshmëria e institucioneve për qytetarët në Kosovë, seksioni: sjellja e institucioneve gjatë pandemisë Covid-19, f. 18
246 Ibid, citat: „I gjithë komunikimi u zhvillua përmes miqve... gjë që çoi në informacion gjysmak nëse jam apo jo në listë, do të ketë apo
nuk do të ketë pagesa...” tha një qytetar nga komuna e Leposaviqit gjatë grupit të fokusit, duke shtuar se masat epidemiologjike nuk janë
respektuar gjatë ndarjes së ndihmës, madje edhe në prani të pjesëtarëve të Policisë së Kosovës” f.18, paragrafi 5
247 InTer: Analiza e gjendjes ekonomike të komunitetit serb në Kosovë: “Të gjitha subjektet ekonomike të përfshira në këtë hulumtim dhe
që veprojnë në mënyrë aktive në sistemin juridik të Kosovës pranuan fonde nga kjo pako e mbështetjes ekonomike. Ata e vlerësuan këtë
pako mbështetëse si të thjeshtë dhe jo-diskriminuese... ” f.16, paragrafi 6

Opština

Burimi: InTER, bazuar në të dhënat nga Administrata Tatimore e Kosovës

248 Kushtetuta e Kosovës; Neni 59 (10,11) Të drejtat e komuniteteve dhe anëtarëve të tyre.
249 InTER, Analiza e gjendjes ekonomike të komunitetit serb në Kosovë, str.1 HYRJE.
250 Parimi kushtetues i drejtësisë është funksionalizuar nga Ligji për Shërbimin Civil në 10% të vendeve për anëtarët e komuniteteve
jo-shumicë në shërbimet publike. koment i autorit
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Natyrisht, në nxjerrjen së këtij përfundimi, u morën parasysh kufizimet analitike të këtyre të dhënave. Ato,

konshme, përfshirë shoqërinë civile, mediat, ekspertë të profileve të ndryshëm, punëtorë të arsimit, zbatuesit

në të vërtetë, tregojnë vetëm të dhënat nga komunat me shumicë të popullsisë serbe. Numri i afaristëve,

e rendit dhe të ligjit, etj. Pra, pakkush u përjashtua nga përgjegjësia për t’u angazhuar personalisht dhe

përfitues të subvencioneve, nga komuniteti serb nga komunat e tjera nuk është cekur, por gjithashtu nuk

profesionalisht në parandalimin e përhapjes së infeksionit, por edhe për të riparuar pasojat shkatërruese

ceket nëse të gjithë përfituesit nga komunat me shumicë të popullsisë serbe ishin serbë të Kosovës, d.m.th.

të epidemisë COVID - 19 në shëndetin publik, mirëqenien mentale, mbijetesën ekonomike dhe ruajtjen e

pjesëtarë të komuniteteve jo-shumicë. Në këto komuna operon një numër i konsiderueshëm i ndërmarrjeve

burimeve dhe vlerave shoqërore.

në pronësi të shqiptarëve të Kosovës (d.m.th. popullsi shumicë).
Në këtë pjesë të studimit, kemi hulumtuar perceptimet e qytetarëve se sa mirë aktorë të ndryshëm shoqërorë
Për shkak të gjithë kësaj, përfundimi i vetëm që mund të nxjerrim është se ka indikacione reale që parimet

kanë arritur të përshtaten dhe të angazhohen në mënyrë aktive në kompletimin e përgjigjes shoqërore ndaj

dhe mekanizmat e rishpërndarjes së ndihmave për subjektet ekonomike (por edhe qytetarët e rrezikuar në

krizës dhe pasojave të saj. Në këtë analizë, kemi marrë parasysh rolin e parashikuar shoqëror të aktorëve të ndry-

aspektin social) nuk pasqyrojnë frymën e parimeve kushtetuese që garantojnë përfaqësim të drejtë të ko-

shëm dhe nga ajo perspektivë, sa me sukses u mobilizuan dhe iu përshtatën rrethanave të jashtëzakonshme.

muniteteve jo-shumicë në qasjen në burimet publike. Dhe është dashur ta bëjnë këtë, sepse, siç e kemi thënë
tashmë, epidemia COVID-19 goditi të gjithë qytetarët me të njëjtën ashpërsi, rreziqe, kërcënime. Nevojat e

Shtabet lokale të krizave u formuan në të gjitha komunat me shumicë të popullatës serbe në Kosovë, ndërsa

afaristëve nga mjediset serbe ishin edhe më të mëdha, nëse merret parasysh ndikimi i epidemisë në vëllimin

përbëheshin nga përfaqësues të pushtetit, institucioneve përkatëse, ekspertë të profileve të ndryshëm. Meg-

e tregtisë në tregun e Kosovës. Sipas hulumtimit OPEN 2020, madje 38% e të anketuarve konsiderojnë se në

jithëse ata kryesisht vepruan në koordinim me institucionet përkatëse të Republikës së Serbisë, në përbërjen

kushtet e epidemisë kanë rënë aktivitetet tregtare midis serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve. (Grafiku 95).

e tyre kishte edhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Detyra e tyre ishte të menaxhonin dhe koor-

Pra, në mënyrë të pashmangshme edhe rënia e fitimeve.

dinonin institucionet lokale në luftën kundër pandemisë, të zbatonin masat e përcaktuara nga autoritetet
qendrore dhe t’u siguronin qytetarëve informacione të rëndësishme për mbrojtjen nga përhapja e epidemisë

Grafiku 95. Si ndikoi pandemia në tregtinë midis serbëve dhe shqiptarëve?

ose sanimin e pasojave të saj. Se sa me sukses i kryenin ato detyra, qytetarët e dhanë gjykimin. Sipas rezultateve të hulumtimit OPEN 2020, i cili përfshinte të anketuar nga mjediset serbe në të gjithë Kosovën, shtabet
e krizës nuk treguan gatishmëri të plotë për të përballur me të gjitha sfidat e paraqitura nga pandemia. Një

38.80%

gjykim i tillë jepet nga 45% e të anketuarve. Sidoqoftë, numri pothuajse identik i të anketuarve, përkatësisht
44.6% konsideron se shtabet e krizës iu përgjigjen në mënyrë efektive nevojave urgjente të qytetarëve. (Grafiku 96). Rezultatet e profilizuara në mënyrë të pamjaftueshme për t’u nxjerrë një përfundim përfundimtar.

21.40%

19.20%
11.40%

Grafikuon 96. A ishin shtabet e krizave në komunat e Kosovës gjatë pandemisë Covid - 19 të gatshëm për
t’iu përgjigjur nevojave urgjente të qytetarëve?
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Nije odgovorio/
la

10.50%
7.40%
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Kryesisht po

29.10%

Kryesish jo
Aspak

15.80%

3.2.3 Qëndrimet e qytetarëve në lidhje me përgjegjësinë e
aktorëve socialë në epideminë COVID-19

Nëse tashmë ky raport nuk ishte i mjaftueshëm për të nxjerrë një përfundim në lidhje me rolin e shtabeve të

COVID 19 është një katastrofë humanitare e përmasave botërore. Preku pothuajse të gjitha shoqëritë anekënd

2020, qytetarët vlerësuan punën e shtabeve lokale 2.26251, që në kategorizimin e përgjigjeve që e kanë

botës, duke provuar njëkohësisht gatishmërinë institucionale në luftën kundër përhapjes së infeksionit dhe

përdorur autorët është vlerë negative252. Tabela nr. 10 (më poshtë) në të njëjtin hulumtim tregon, në mënyrë

pasojat e tij, por edhe vigjilencën, solidaritetin dhe përgjegjësinë e të gjithë aktorëve shoqëror në përgjithësi.

jo karakteristike për cilindo parametër në këtë hulumtim deri më tani, që qytetarët i dhanë një vlerësim më

krizës në mjediset serbe në Kosovë, ne kërkuam shpjegime në hulumtime (burime) të tjera. Sidoqoftë, të dhëna kontradiktore mund të gjenden edhe këtu. Kështu, sipas hulumtimit të OJQ-së ACTIV, Analiza e trendëve

të mirë punës së Qeverisë së Kosovës sesa shtabeve lokale.
Përgjegjësia shoqërore nuk është vetëm veprim personal, ndonëse në kontekstin e epidemisë ishte jashtëzakonisht e rëndësishme. Ajo gjithashtu përfaqësoi përgjegjësinë e të gjithë aktorëve shoqërorë për të kontribuar në kapacitetin e tyre për një përgjigje më të plotë shoqërore ndaj sfidave të gjendjes së jashtëza-

251 OJQ AKTIV, Analiza e Trendeve 2020, Shqyrtim i veçantë COVID 19, f.13 http://ngoaktiv.org/uploads/files/Analiza%20trendova%202020%20SRB(1).pdf
252 vlerësimi pozitiv ≥ 2.5 koment i autorit
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Tabela 10. Në një shkallë nga 1 në 5, ku 1 është “shumë dobët” dhe 5 është “shkëlqyeshëm”, sa kanë
ndihmuar institucionet përgjegjëse në parandalimin e shpërndarjes së koronavirusit me masat e tyre?
(OJQ AKTIV, Analiza e Trendit 2020)

për shembull) ose edukim të qytetarëve për aspektet shëndetësore (simptomat), çelësi i një përgjigjeje të
suksesshme të shoqërisë ndaj krizës ishte në duart e mediave
Në kuadër të studimit të këtij rasti, kemi përcaktuar shkallën në të cilën të anketuarit, qytetarë të kombësisë
serbe, treguan besim në informacionet që marrin përmes mediave të qasshme për ta. Ky nivel i besimit në

MESATARJA

kontekstin e krizës COVID-19 nuk është vetëm një kategori e karakterit demokratik, por edhe një tregues i
rëndësishëm i masave epidemike, sepse nënkupton probabilitetin e përputhjes me modelet e përshkruara të

Qeveria e Serbisë

3.03

sjelljes (distanca shoqërore, ndalimi i lëvizjes, bartja e maskës, etj.) në parandalimin e përhapjes së infeksionit.
Kështu, sipas rezultateve të hulumtimit OPEN 2020, qytetarët në mjediset serbe, kur bëhet fjalë për raportimin mbi epideminë COVID-19, tregojnë nivelin më të lartë të besimit (kënaqësisë) në raportimin e mediave
nga Beogradi (63%) dhe të mediave serbe në Kosovë (53%).
Grafiku 97. Sa jeni të kënaqur me mbulimin mediatik gjatë pandemisë së koronavirusit?

Qeveria e Kosovës

2,57

Mediat e huaja

Mediat shqiptare

 ediat serbe nga
M
Kosova

 ediat serbe nga
M
Beogradi

14.80%

Autoritetet lokale në vendin ku jetoni

2,26

Nije odgovorio/la

17.40%
2.70%
0.80%
3.00%

Mirëpo, plotësisht përfundim i kundërt sjellin autorët e hulumtimit Qasshmëria e institucioneve për qytetarët
në Kosovë, Bota bardh e zi – CBS dhe Forumi për zhvillim dhe bashkëpunim multietnik – FDMC,253Përmes

Veoma zadovoljan

metodave kualitative të hulumtimit, konsultimeve me qytetarë, intervistave, etj., autorët konkludojnë se ekzis-

0.80%
7.20%
21.20%

ton një bindje midis qytetarëve që institucionet lokale, përfshirë shtabet e krizave, kanë treguar një përpjekje
15.50%

të dukshme për të përmbushur nevojat e qytetarëve dhe për tu hapur për komunikim me ta. 254
Pra, edhe pas shqyrtimit të burimeve të tjera, qëndrimi i qytetarëve në lidhje me cilësinë e punës së shtabeve

Zadovoljan

9.50%
45.50%

të krizave mbetet i ndarë. Sidoqoftë, edhe po të mos ishte kështu, ky gjykim gjithsesi se duhet marrë me një

41.90%

dozë kujdesi, sepse kemi të bëjmë me ngjarje unike në jetën tonë për çka nuk mund ta gjykojmë bazuar

12.00%

në përvojën e mëparshme. Kjo është arsyeja pse qytetarët udhëhiqeshin nga një kuptim shumë subjektiv i
nevojave për të cilat shtabet është dashur të përgjigjen dhe mbi këtë të ndërtohet gjykimi.

Niti zadovoljan, niti
nezadovoljan

Roli i medias në epideminë COVID - 19 Nga fillimi i marsit 2020, kur patogjeni i ri u përhap në këtë pjesë të

11.00%
14.00%
9.10%

botës në të cilën jetojmë, deri më sot, jeta jonë e përditshme është e përmbytur me informacione në lidhje

27.70%

me krizën COVID-19, zyrtare dhe jozyrtare, spekulative dhe profesionale, informacione të vërteta dhe të
rreme. Kriza e parë globale shëndetësore në epokën digjitale vuri në pah të gjitha avantazhet e transferimit
të informacionit në kohë reale, por në të njëjtën kohë tregoi pasojat e dëmshme që mund të kenë lajmet e

30.00%

Nezadovoljan

20.70%

pa verifikuara, të rreme dhe spekulative (dhe qasja kurrë më e lehtë në burime të tilla) për menaxhimin e një

19.00%

krizë epidemiologjike e kësaj madhësie. Përgjegjësia në shpërndarjen e informacionit dhe roli i mediave në

27.00%

informimin e qytetarëve gjatë epidemisë COVID-19 ishte edhe më e madhe. Pa marrë parasysh se a bëhet
fjalë për masa parandaluese, informacione që krijojnë modele të sjelljes së qytetarëve (përhapja e panikut,
253 CBS/FDMC, Qasshmëria e institucioneve për qytetarët në Kosovë, f.17
254 Ibid, citim: “kjo krizë gjithashtu ka çuar në hapjen më të madhe të institucioneve të caktuara ndaj qytetarëve”. dhe “përmirësoi pak
përshtypjen kur bëhet fjalë për vetëqeverisjen lokale.»

Veoma nezadovoljjan

31.40%
10.00%
8.00%
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Në Tabelën 11 (më poshtë) kemi paraqitur një pasqyrë krahasuese të nivelit të përgjithshëm të besimit të

arrestimin e Tatjana Llazareviq, kryeredaktore e portalit, nën pretekstin e shkeljes së masës së ndalimit. të

qytetarëve në media (opinion i përgjithshëm) dhe e kemi krahasuar me përgjigjet që vlerësojnë punën e

lëvizjes (edhe përkundër përjashtimit të gazetarëve nga këto masa me një dekret të Qeverisë së Kosovës

mediave gjatë krizës epidemiologjike në përpjekje për të përcaktuar qëndrimet e qytetarëve mbi përgjigjen

dhe të qasjes nga ana e policisë në akreditimin gazetaresk).258 Në pjesën kualitative të hulumtimit, gazetarët

adekuate të mediave rreth vëmendjes/nevojës së shtuar për informacion.

nga mjediset serbe në Kosovë ia atribuuan këtë lloj presioni «animoziteteve të transmetuara»259 sipas portalit Kossev për shkak të raportimit kritik mbi punën e autoriteteve lokale para epidemisë COVID-19. Gjetjet

Tabela 11. Pasqyrë krahasuese e nivelit të besimit të qytetarëve në media dhe kënaqësisë së raportimit
e tyre gjatë krizës COVID - 19 ↙↗

e kundërta janë paraqitur në raport Qasshmëria e institucioneve për qytetarët në Kosovë, i cili vlerëson
hapjen dhe durimin e institucioneve në bashkëpunim me mediat gjatë epidemisë COVID-19 si jashtëzakonisht të mirë260. Thuhet, madje, se gazetarët dhe redaktorët e medias që morën pjesë në pjesën kualitative të
hulumtimit “theksuan mundësinë e zhvillimit të marrëdhënieve të reja, shumë më të mira midis mediave dhe

Mediat

Besimi në media
(Kam besim + kam besim
të plotë)

Mediat serbe nga
Beogradi
Mediat serbe nga
Kosova
Mediat shqiptare

Mediat e huaja

I kënaqur me raportimin
gjatë koronavirusit
(i kënaqur + plotësisht i
kënaqur)

Trendi

Roli i shoqërisë civile gjatë pandemisë COVID-19. Pamë në pjesën e mëparshme të këtij raporti që organizatat joqeveritare, si një pjesë integrale e shoqërisë, kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur në përfaqë-

72.8%

63.1%

↙

66.6%

52.7%

↙

-13.9

10.3%

↗

+3.5%

6.8%

17.6%

18.5 %

institucioneve” edhe pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme.261.

↗

- 9.7%

simin e interesave dhe plotësimin e nevojave të qytetarëve. Në rrethana të një gjendjeje të jashtëzakonshme,
siç është epidemia COVID-19, roli që shoqëria civile ka në rrethana normale jo vetëm që nuk është hequr,
por ka fituar edhe më shumë rëndësi.
Intensiteti i masave epidemike, numri i pacientëve të cilët kanë nevojë për ndihmë, mirëmbajtja funksionale
e sistemit të rregullt të furnizimit dhe shumë probleme të tjera i kanë shtrirë kapacitetet institucional deri në
kufijtë e skajshëm, duke i lënë qytetarët pa ose me mbështetje të reduktuar institucionale për çështjet që nuk
konsiderohen me përparësi. Organizatat e shoqërisë civile janë një instancë në shoqëri që ka kapacitetin

+0.9

dhe përvojën e nevojshme për të ndihmuar qytetarët në raste të tilla. Për më tepër, shoqëria civile mund,
por edhe duhet, të luajë një rol të rëndësishëm në përplotësimin e përgjigjes shoqërisë ndaj kërcënimeve
epidemike përmes edukimit të qytetarëve, punës humanitare, fushatave të informimit publik, etj. E fundit,

Rezultatet tregojnë se gjatë epidemisë COVID-19, një rënie e caktuar e besimit (kënaqësisë) prej rreth 10%

por jo më pak e rëndësishme, në kushte të gjendjes së jashtëzakonshme, është shumë e rëndësishme që

u vu re në mediat në gjuhën serbe që raportojnë nga Kosova dhe mediat nga Beogradi. Ky rezultat mund

organizatat e shoqërisë civile të mbajnë, por edhe të intensifikojnë rolin e tyre për mbikëqyrjen e qeverisë. Në

të shihet gjithashtu si një trend i përgjithshëm i një rritjeje të lehtë të skepticizmit për shkak të mungesës së

atë mënyrë mund të monitorojnë, por gjithashtu të paralajmërojnë publikun nëse vërejnë se politikat publike

përgjithshme të informacionit përkatës mbi fenomenin e epidemisë COVID-19 dhe pasojat e saj për shën-

ose praktikat institucionale në luftën kundër epidemisë përmbajnë elemente të caktuara diskriminuese dhe

detin e njeriut.

neglizhojnë nevojat e kategorive të caktuara shoqërore.

255

Përveç kësaj, mediat serbe nga Kosova kishin vështirësi të konsiderueshme në qasjen ndaj informacionit që

Në kontekstin e komunitetit serb në Kosovë, adaptimi në kohë i shoqërisë civile ka çuar në përfshirje më

qytetarët prisnin prej tyre. Kështu, në Raportin Vjetor mbi Gjendjen e të Drejtave Gjuhësore në Kosovë, OJQ

intensive të OJQ-ve në avokimin për zbatimin e një kornize ligjore që mbron të drejtat e komuniteteve jo-shu-

AKTIV thekson se mungesa e përkthimeve adekuate nga institucionet qendrore në Kosovë, të cilat menax-

micë262, (siç është, bie fjala, përdorimi i gjuhës263), veprimet që promovojnë respektimin e masave epidemike

huan krizën e shkaktuar nga epidemia COVID-19, e vështirësoi shumë raportimin profesional të mediave

në komunitetet e tyre264, edukimi i qytetarëve265 për mbrojtje në situata emergjente266, monitorimi i insti-

serbe në Kosovë, duke u krijuar edhe kosto shtesë (të përkthimit)256. I njëjti raport vlerëson që institucionet, pas

tucioneve qendrore në zbatimin e “praktikave të mira” në procesin e zbatimit të masave për të ndihmuar

ankesave të para nga gazetarët dhe shoqëria civile, e korrigjuan për një kohë të shkurtë këtë praktikë, por

qytetarët ose subvencionet për ekonominë në kapërcimin e pasojave të COVID-19267.

që një përgjigje e tillë nuk ishte sistematike, kështu që të njëjtat probleme shpejt filluan të shfaqeshin përsëri.
Mediat serbe në Kosovë nuk kishim problem vetëm në qasjen e informacionit nga institucionet qendrore, por
edhe në nivelin lokal. Duhet pranuar që lëshimet ishin të një natyre krejt tjetër. Ne tashmë kemi shkruar në
këtë raport për problemet e gazetarëve në qasjen e informacionit nga Qendra Spitalore Klinike Graçanica.
Përveç kësaj, në disa raste, gazetarët nga portali Kossev në Mitrovicën e Veriut paralajmëruan publikun për
problemet me qasjen në informacion nga shtabi lokal i krizës257 dhe format e tjera të presionit, duke përfshirë
255 Intervistë me përfaqësues të shoqërisë civile, raport f.3
256 OJQ AKTIV Raporti Vjetor mbi gjendjen e të drejtave gjuhësore në Kosovë, qasja në informacion gjatë epidemisë COVID-19, f. 17
257 Radio KiM: SNF: Da se prestane sa praksom disciplinovanja medija https://www.radiokim.net/vesti/drustvo/
snf-da-se-prestane-sa-praksom-disciplinovanja-medija.html

258 N1: Kosovska policija privela urednicu portal Kossev; https://rs.n1info.com/vesti/a588081-kosovska-policija-privela-urednicu-portala-kossev-tanju-lazarevic/
259 Intervistë me një gazetar nga media serbe në Kosovë. (kërkesë për anonimitet. koment i autorit).
260 Intervistë me gazetarin e RTK-së, Sa janë të hapura mediat serbe në Kosovë, Bota bardh e zi/Qedra Mediale Çagllavicë
261 Ibid
262 http://ngoaktiv.org/srb/news/the-problems-that-non-majority-communities-face-in-kosovo-further-aggravated-by-the-pandemic
263
http://ngoaktiv.org/srb/publication/annual-report-on-the-state-of-language-rights-in-kosovo-language-rights-in-the-time-ofthe-pandemic
264 https://kossev.info/nvo-link-samo-decembra-donirao-15-000-vizira-za-zdravstvene-radnike-na-kosovu/
265 https://www.fdmckosovo.org/dojenje-u-toku-kovid-19-breastfeeding-during-covid-19/
266 https://acdc-kosovo.org/index.php?str=publikacije
267 (Dhe shumë shembuj të tjerë). koment i autorit.
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Kjo përpjekje u njoh gjithashtu nga qytetarët, kështu që në hulumtimin tonë përqindja e të anketuarve

Dygjuhësia si masë për parandalim të infeksionit. Ndonëse kishte përjashtime, ato vetëm se e konfirmuan

që vlerësojnë rolin e OJQ-ve në luftën kundër COVID-19 pozitivisht (42%) është dyfish më e lartë, duke

rregullin. Është fakt që, sipas këtij hulumtimi, pothuajse gjysma e të anketuarve konsiderojnë se institucionet

tejkaluar përqindjen e të anketuarve që e konsiderojnë këtë rol negativ (21.2%)

përkatëse nuk kanë komunikuar në mënyrë adekuate me komunitetin serb në Kosovë, gjë që pat për pasojë
mungesë të informacioneve përkatëse në lidhje me parandalimin dhe sanimin e pasojave të epidemisë

Grafikuon 98. Roli i OJQ-ve në tejkalimi i sfidave të mëdha sociale, ekonomike dhe mjedisore (siç është

COVID-19. Kjo nuk është vetëm një praktikë diskriminuese (edhe pse kjo është thelbi i saj). Ekziston një bindje
e fortë në mesin e banorëve të komunitetit serb në Kosovë se institucionet përkatëse si Ministria e Shënde-

pandemia COVID-19)

tësisë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe të tjerët. injoruan interesat e tyre në një situatë ku kjo ishte e

Rol shumë pozitiv

një rëndësie të madhe për sigurinë apo jetën e tyre268. Shikuar nga kjo perspektivë, një praktikë e tillë kishte

15.10%

Pa përgjigje

edhe një pasojë tjetër, që çoi në thellimin e mëtejshëm të mosbesimit (tashmë të fortë) të komunitetit serb
ndaj institucioneve të Kosovës (për çka u diskutua tashmë në këtë raport në pjesën Krizës e Besimit)

9.30%
32.70%

Rol kryesisht pozitiv

21.60%

As rol pozitiv, as negativ

15.10%

Rol kryesisht negativ

Masat fiskale në epideminë COVID - 19. Hulumtimi tregon se një përqindje e konsiderueshme e të anketuarve serbë të Kosovës besojnë se masat e Qeverisë së Kosovës për të luftuar pasojat e epidemisë COVID-10
janë hartuar në mënyrë adekuate, por që kushtet në të cilat iu qasen pakove të ndryshme të ndihmës nuk
ishin të njëjtat për të gjitha komunitetet në Kosovë. Ekzistonte një dallim në cilësinë e shërbimeve dhe të informacioneve që institucionet e Kosovës i ofronin komunitetit serb në kategori të caktuara të subvencioneve,
më saktësisht ato që kishin karakterin e mbështetjes për kategoritë më të rrezikuara në aspektin social të

Rol shumë negativ

6.20%

popullsisë (të papunët, punëtorët me rrezik më të madh, etj.).
Kur bëhet fjalë për qasje në informacion në lidhje me pakot e ndihmave për bizneset, situata ishte deri diku

Natyrisht, gjithmonë ka vend për përmirësim. Mangësitë e shoqërisë civile nga mjediset serbe në Kosovë, të

më e mirë. Sidoqoftë, vetë koncepti i rishpërndarjes së ndihmës nuk reflektoi në masë të mjaftueshme parimin

cilat i përshkruam në pjesën paraprake të raportit, nuk u tejkaluan as gjatë situatës emergjente. Veprimet e

e drejtësisë në shpërndarjen e burimeve publike, siç kërkohet nga fryma e kushtetutës, dhe duhej të ishte

avokimit vazhduan të ishin kryesisht individuale, animozitetet midis organizatave nuk pushuan, kurse eksper-

një nga kriteret për shpërndarjen e pakove të ndihmës fiskale tek biznesmenët. Gjendja e jashtëzakonshme,

tiza mungonte në të njëjtën masë sikurse para COVID-19. Nëse angazhimi i shoqërisë civile nga mjediset

pra, jo vetëm që nuk i heqë këto parime, por i bën ato edhe më të rëndësishme në rrethanat e aktuale. Një

serbe në Kosovë në luftën kundër përhapjes dhe pasojave të pandemisë COVIC-19 mund të përshkruhen

tregues i matshëm në frymën e parimeve kushtetuese përcaktohet nga Ligji për Shërbimin Civil269, i cili në

me një fjali, atëherë mbase është më objektive të thuhet se ishte në përputhje me kapacitetet në dispozicion.

nenin 11 konkretizon në mënyrë normative kategorinë kushtetuese “përfaqësimi i drejtë”, duke përcaktuar
përfaqësimin minimal të komuniteteve jo-shumicë në institucionet qendrore në 10%. Pikërisht këtë tregues
prej 10%, e kemi interpretuar si një referencë normative për trajtimin e barabartë të të gjitha komuniteteve

3.2.4 Konkluzionet

nga autoritetet e Kosovës në qasjen në pakot e ndihmës për sanimin e pasojave të COVID-19. Pra, në vend
të 2.6%, sa ishte përqindja e përfaqësimit të ndërmarrjeve në komunat me shumicën e popullsisë serbe, ajo
përqindje në pjesëmarrjen e përgjithshme do të duhej të ishte dukshëm më e lartë.

Epidemia Covid-19 “hoqi të gjitha maskat” në shoqëri. Natyrisht, bëhet fjalë për një lojë fjalësh që tregon
fenomenin e pandemisë së parë në jetën tonë, e cila nxori në dritë të gjitha mangësitë, por edhe virtytet e

Epidemia si shkencë. Në fund, duhet thënë se reagimi i aktorëve të ndryshëm shoqërorë ndaj krizës

shoqërisë në të cilën jetojmë. Rezultatet e hulumtimit tregojnë se komuniteti serb u përball me një mori prob-

së shkaktuar nga epidemia COVID-19 ishte, në mos asgjë tjetër, i përshtatshme. Ekzistojnë një numër

lemesh gjatë krizës COVID-19. Natyrisht, edhe komunitetet e tjera në Kosovë, në fund të fundit, si pothuajse

shembujsh të mirë që mund të jenë tregues se si duhet të ndërtohen marrëdhëniet në shoqëri pas gjendjes

çdo shoqëri tjetër në botë e prekur nga kjo krizë, bartën pjesën e tyre të barrës, por në rastin e komunitetit

së jashtëzakonshme. Për shembull, gatishmëria më e madhe e institucioneve të Kosovës për t›iu përgjigjur

serb, këto janë probleme që janë theksuar me vite , për zgjidhjen e të cilave autoritetet janë të përkushtuara

nevojave të komunitetit serb nuk duhet të ndalet kur të zhduket epidemia, shoqëria civile mund të vazhdojë

sipas natyrës së funksionimit të shoqërisë demokratike, dhe kjo është zbatimi i ligjit. Nuk ishte e mundur të

të përshtatet në mënyrë efektive me nevojat reale shoqërore edhe pas epidemisë, bashkëpunimi midis

korrigjoheshin mangësi të tilla në rrethana të jashtëzakonshme, ndonëse në disa raste dukej se kishte një

komuniteteve etnike mund të përmbajë të njëjtat përgjegjësi siç treguan aktorët gjatë epidemisë. Fundi i

vullnet të mirëfilltë për ta bërë këtë. Është e nevojshme të thuhet hapur - politikanët shqiptarë nga Kosova

epidemisë, shpresojmë të mos nënkuptojë fundin e sjelljes së përgjegjshme të aktorëve socialë.

kanë treguar më shumë përpjekje për të arritur tek komuniteti serb, sesa që ndodh në rrethana normale.
Kjo është një sjellje e lavdërueshme. Sidoqoftë, shtrohet pyetja pse një vullnet i tillë nuk ekziston në rrethana
normale? A thua që për një sjellje të përgjegjshme të përfaqësuesve institucionalë të Kosovës nevojitet një
ndjenjë e një qëllimi “më të lartë” (ose të justifikuar), siç është epidemia COVID-19? Dhe së fundmi, a do të
thotë kjo se shoqëria e barabartë, shoqëri në të cilën respektohen të drejtat e të gjitha komuniteteve, nuk
është një qëllim “më i lartë” i politikanëve të Kosovës, por ato të drejta perceptohen si një rrezik apo padrejtësi? Pra, kjo pjesë ngriti më shumë pyetje sesa ofroi përfundime.

268 OJQ AKTIV, Të drejtat gjuhësore në kohë pandemie, konkluzione dhe rekomandime
269 Ligji Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil, Neni 11
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të qytetarëve u tregua të jetë veçanërisht e rëndësishme gjatë krizës COVID-19, ndonëse rëndësia e
tij për karakterin esencial demokratik të shoqërisë është e pamatshme edhe në rrethana të rregullta;
-

procesi i pajtimit, ndërtimi i shoqërisë tolerante dhe bashkëpunimi ndëretnik në Kosovë duhet të jetë një
fokus i vazhdueshëm i angazhimit të aktorëve shoqërorë, duke përfshirë OJQ-të, mediat, përfaqësuesit
e komuniteteve, etj.;

-

3.3 Rekomandimet e
përgjithshme

të shfrytëzohet potenciali i besimit të fortë të komunitetit serb në udhëheqësit e tij fetarë, duke i përfshirë
ata në procesin e ndërtimit të tolerancës ndëretnike, bashkëpunimit dhe pajtimit;

-

aktorët socialë në komunitetin serb duhet të angazhohen në mënyrë strategjike në forcimin e besimit të
qytetarëve në institucionet që janë përgjegjëse për sigurinë e tyre (Policia e Kosovës, organet gjyqësore,
etj.). Ndjenja personale e sigurisë është parakusht për angazhimin shoqëror të qytetarëve, dhe kështu
edhe për krijimin e shoqërisë së hapur. Qasja dhe roli i OJQ-ve, medias dhe aktorëve të tjerë socialë në
këtë fushë duhet të jetë proaktiv dhe të synojë krijimin e kornizave të reja të bashkëpunimit me institucionet, përfshirë përfaqësuesit e pushtetit lokal, Policinë e Kosovës dhe përfaqësuesit përkatës të pushtetit të
nivelit qendror (Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria për Komunitete dhe Kthim)270;

-

në kontekst të njëjtë, pra, bashkëpunimi i shoqërisë civile, përfaqësuesve të komunitetit, autoriteteve

Në fund të këtij raporti, një sërë rekomandimesh të përgjithshme kanë për qëllim të identifikojnë rolin e

lokale dhe qendrore (Ministria e Punëve të Brendshme dhe Drejtoria e Policisë, Ministria për Komunitete

aktorëve të ndryshëm shoqërorë në promovimin e “agjendës së njerëzve të zakonshëm”, interesat dhe pri-

dhe Kthim) është i domosdoshëm angazhimi me qëllim të mbrojtjes së sigurisë personale dhe pasurore

oritetet e tyre në proceset e përgjithshme shoqërore dhe politike në dhe përreth Kosovës, përfshirë procesin

të komuniteteve të kthyera në Kosovë.

e ndërtimit të besimi etnik në Kosovë, promovimin e pluralizmit politik, përgjegjësisë shoqërore, etj. Në këtë
kontekst, pra, përmes “agjendës së njerëzve të zakonshëm”, ky raport shqyrton dhe krijon rekomandime në
lidhje me ndikimin e epidemisë COVID-19 në sigurinë, të drejtat dhe liritë e komuniteteve jo-shumicë në
Kosovë, përkatësisht gatishmërinë dhe kapacitetin e institucioneve përgjegjëse për të siguruar trajtim të

COVID-19

barabartë të të gjithë qytetarëve në rrethana të jashtëzakonshme.

-

Të plotësohen planet e menaxhimit të krizës së shkaktuar nga rrethanat e jashtëzakonshme (të ashtuquajturit “contingency planning”) të Qeverisë së Kosovës me udhëzime dhe rekomandime për të
siguruar trajtim të barabartë dhe jo-diskriminues të komuniteteve jo-shumicë. Një përgjigje gjithëpërf-

Stigmat dhe paragjykimet
-

shirëse dhe efektive ndaj sfidave të një situate emergjente siç është epidemia COVID-19 kërkon një

Nevojitet mobilizim i fuqishëm shoqëror për të stigmatizuar praktikën e përhapur të abuzimit të ten-

qasje strategjike (planifikim) të institucioneve qendrore të ngarkuara me menaxhimin e krizave dhe

sioneve etnike në marketingun politik. Fjalimet ndezëse, shfrytëzimi i armiqësive etnike në diskursin e

bashkëpunim me të gjithë aktorët socialë nga komunitetet jo-shumicë. Një plan i tillë duhet të përgatitet
paraprakisht dhe të marrë parasysh mësimet e marra nga kriza e shkaktuar nga epidemia COVID-19;

aktorëve politikë në Kosovë është një nga “lëndët djegëse” kryesore të konfliktit etnik që digjet në vetvete në Kosovë. Qasja ndaj këtij problemi duhet të jetë gjithëpërfshirëse dhe të përfshijë përpjekje të

-

-

element kyç i kontrollit të rrezikut në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme është mundësimi i qytetarëve

koordinuara të aktorëve shoqërorë në të gjitha komunitetet, përfshirë atë shqiptar. Prandaj, qasja më e

për të marrë informacionin e duhur dhe të vërtetë në kohën e duhur. Të gjitha informacionet që u dërgo-

mirë ndaj këtij problemi është përfshirja e tij në iniciativat ekzistuese (dhe në të ardhmen) qytetare që

hen qytetarëve nga institucionet përkatëse në nivelin qendror, në lidhje me masat parandaluese të epi-

punojnë për pajtim dhe promovim të tolerancës etnike në Kosovë;

demisë, shërbimet e qasshme për qytetarët në sanimin e pasojave të krizës dhe informacionet e tjera të

të destigmatizohet profesioni “politikan” duke promovuar udhëheqës të rinj të përgjegjshëm nga komu-

rëndësishme për menaxhimin e krizave duhet të jenë në dy gjuhë (përfshirë edhe përkthimin simultan në

niteti serb Perceptimi jashtëzakonisht negativ i “modeleve të pashmangshme” të veprimit politik (pan-

rastet e adresimit të qytetarëve përmes medias). Në kontekstin e Kosovës, epidemia COVID-19 ka treguar

dershmëria, interesat personale, manipulimi i interesave të qytetarëve) të identifikuar nga ky hulumtim

se kjo mund të arrihet vetëm me bashkëpunimin aktiv të institucioneve qendrore me aktorët socialë nga
komunitetet jo-shumicë, media, shtabet e krizave, organizatat e shoqërisë civile, etj.;

ndikon në mënyrë destimulative në gatishmërinë e qytetarëve që me veprim të angazhuar politik t’i realizojnë interesat e veta. Shoqëria serbe në Kosovë në këtë mënyrë mund të privohet përgjithmonë (ose për

-

siguria e komuniteteve jo-shumicë në situata emergjente duhet të mbetet prioritet i institucioneve përkatëse;

një kohë të caktuar) nga perspektiva e pluralizmit politik dhe përfitimet që qytetarët mund të nxjerrin nga

-

të promovohet parimi i përfaqësimit të drejtë të komuniteteve jo-shumicë në subvencionet buxhetore

konkurrimi për ide, programe në një mjedis të tillë. Në fund, stigma e këtillë e veprimit politik nuk mund ta

për qytetarët dhe bizneset, me qëllim të tejkalimit të pasojave të krizës të shkaktuar nga epidemia

shkatërrojë (nëse nuk e ka bërë tashmë) edhe parimin themelor të kontrollit demokratik të aktorëve politikë,

COVID-19. Parimi i drejtësisë kërkon futjen e kuotave (minimum 10%) në shpërndarjen e fondeve të

dhe karakteristikën themelore të shoqërisë së hapur, dhe kjo është ndryshueshmëria e pushtetit.

ndihmës të rezervuara për komunitetet jo-shumicë, por edhe përpjekje të institucioneve përkatëse për
të siguruar qasje të barabartë në informacion apo kushte të barabarta për qasje në shërbime për të

Sjellja e përgjegjshme e aktorëve socialë
-

gjitha komunitetet në Kosovë.

Organizatat e shoqërisë civile dhe mediat duhet të punojnë së bashku për të luftuar lajmet e rreme,
raportimin e njëanshëm dhe monopolizimin e diskursit publik. Rëndësia e informacionit të besueshëm

270 Marrë nga raporti Të drejtat e komuniteteve jo-shumicë, OJQ AKTIV/CRMC
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