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Hyrje
Ndër pesë vendet anëtarë të BE-së që nuk

ose refuzimit të diskutimeve për shtetësinë

e njohin Kosovën, Spanja është ndoshta ajo

e Kosovës.

që vazhdimisht e ka mbajtur kundërshtimin
më të ashpër kundër integrimit të Kosovës

Nëse e marrim parasysh kontekstin e ven-

në organizatat rajonale dhe ndërkombëtare.

deve të tjera spanjishtfolëse, situata e përg-

Duke pasur pak ose aspak interesa gjeop-

jithshme nuk do të ishte shumë ndryshe.

olitike në rajon, autoritetet dhe politikanët

Vetëm një pjesë e vogël e vendeve që e kanë

spanjollë në tërë spektrin politik e kanë

spanjishten si një nga gjuhët e tyre krye-

dekurajuar çdo angazhim të gjatë ose të

sore, e njohin Kosovën. Këto janë Guinea

qëndrueshëm me Kosovën pas shpalljes së

Ekuatoriale, në Afrikë, dhe Panamaja, Kosta

pavarësisë në vitin 2008. Situata është edhe

Rika, Guatemala, El Salvadori, Republika

më e pakëndshme për Spanjën duke pasur

Dominikane, Kolumbia dhe Peruja, në Amer-

parasysh se politika e saj e mosnjohjes ndry-

ikë. Mosnjohja nga pjesa tjetër ka qenë në

shon nga ajo e partnerëve të tyre historikë

shumë raste për shkak të presionit nga di-

euroatlantikë, të cilët jo vetëm që e njohin,

plomacia e Spanjës.1

por edhe e mbështesin shtetësinë e Kosovës
në arenën ndërkombëtare. Në të vërtetë,

Në këtë punim synojmë ta zgjerojmë per-

Spanja luajti rol të rëndësishëm si në për-

spektivën në mënyrë që t’i përfshijmë au-

fundimin e Luftës së Kosovës (1998-99) si

diencën dhe palët e interesuara nga këto

pjesë e aleancës së NATO-s, ashtu edhe me

vende. Literatura ekzistuese për Kosovën

pjesëmarrjen e saj në misionet paqeruajtëse

dhe marrëdhëniet e saj me vendet spanjisht-

në Kosovë si në UNMIK dhe KFOR. Meg-

folëse ka tendenca të fokusohet ekskluz-

jithatë, pas vitit 2008, Spanja gradualisht

ivisht në këndvështrime ligjore dhe politike.

filloi të largohej nga këto organe ndërkom-

Në këtë drejtim, ne presim ta fillojmë një

bëtare dhe e filloi një politikë të shmangies

reflektim në këtë çështje nga një këndvësh-

1

Harsch, M. (2008) “EU split on Kosovo independence”, ISN Security Watch. Në: https://css.ethz.ch/content/specialinterest/gess/cis/center-for-securities-studies/en/services/digital-library/articles/article.html/92620.
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trim tjetër, që do të thotë t’i shikojmë dimen-

Ajo që vijon është ndarë në pesë pjesë: në

sionet njerëzore dhe kulturore që qëndrojnë

pjesën në vijim, Pjesa 2, do ta shqyrtojmë

në themel të vendimmarrjes politike, për t’i

gjendjen e përgjithshme të Spanjës dhe

hartuar dhe eksploruar fushat e mundshme

Kosovës si pjesë të imazhit të përgjith-

të kontaktit ndërmjet Kosovës dhe audi-

shëm që kultura ballkanike e projekton në

encës spanjishtfolëse.

hispanosferë.2 Më pas, në Pjesën 3 do ta
analizojmë objektivin tonë, audiencën span-

Korniza metodologjike bazohet në një

jishtfolëse, në tri grupe kryesore: (a) vetë

hulumtim në tavolinë, në leximin kritik të

Spanja, (b) vendet njohëse dhe mosnjohëse

literaturës ekzistuese dhe në intervistat

të Amerikës Latine që kanë marrëdhënie

me 21 persona të cilët në dekadën e fundit

relativisht miqësore me Kosovën, dhe (c)

janë përfshirë në promovimin e angazhimit

vendet mosnjohëse të Amerikës Latine që

ndërmjet Kosovës dhe palëve të interesuara

paraqesin pengesa të mëdha politike në

spanjishtfolëse. Në të intervistuar përfshi-

marrëdhëniet me Kosovën. Objektivi i kësaj

hen, nga pala spanjolle, deputetë të Parla-

pjese është t’i identifikojë disa modele të

mentit Evropian, diplomatë, gazetarë, spe-

përgjithshme se si secili grup lidhet me

cialistë të marrëdhënieve ndërkombëtare,

Kosovën dhe cilat rrugë të veprimit mund

ndërmarrës dhe afaristë, emigrantë spanjollë

t’i aktivizojnë vendimmarrësit kosovarë. Në

që jetojnë në Kosovë dhe organizatorë të

Pjesën 4 do t’i analizojmë dhe hartojmë një

ngjarjeve kulturore ndërkombëtare. Nga

sërë fushash në të cilat palët e interesuara

pala kosovare, në të intervistuar përfshihen

kosovare mund të mendojnë nisma realiste,

diplomatë që veprojnë në kontekste span-

por me ndikim, për t’i eksploruar për ta filluar

jishtfolëse, gazetarë, organizatorë të ngjar-

krijimin e marrëdhënieve solide me palët e

jeve kulturore ndërkombëtare, specialistë

interesuara spanjishtfolëse. Në Pjesën 5 do

në brendimin e shtetit të Kosovës, përkthyes

t’i japim disa konkluzione dhe në Pjesën 6

dhe studentë të gjuhës spanjolle, tifozë

do t’i rendisim një sërë rekomandimesh dre-

futbolli dhe në përgjithësi njerëz të intere-

jtuar grupeve të ndryshme të synuara.

suar për intensifikimin e marrëdhënieve me
Spanjën dhe botën hispanike. Intervistat
janë anonimizuar në të shumtën e rasteve,
por emrat dhe rolet e tyre institucionale do
të sqarohen kur ata të flasin në emër të institucioneve të tyre përkatëse dhe/ose kur ato
role janë kryesoret për t’i kuptuar deklaratat
e tyre.

2

Shprehja “hispanosferë” do të përdoret për t’i grupuar të gjitha kulturat dhe komunitetet kombëtare që spanjishten e kanë
si gjuhë zyrtare ose kombëtare, e cila përfshin komunitetin hispanik/latin në SHBA.
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Konteksti politik
i mosnjohjes nga
Spanja dhe vendet
spanjishtfolëse
Spanja ka zgjedhur një qëndrim të ashpër

të thirreshin me emrin e tyre në vend të

që në disa raste e ka tejkaluar edhe qasjen

funksioneve të tyre zyrtare.4 Siç mendoi

e Serbisë apo të Rusisë. Në përgjithësi, qën-

analisti Alejandro Esteso Pérez, fakti i

drimi i Spanjës ka arritur edhe në zemër të

thjeshtë i pjesëmarrjes në këtë samit, natyr-

vetë Bashkimit Evropian, ndonëse në disa

isht, nuk do ta nënkuptonte në asnjë mënyrë

raste ajo e ka zbutur qasjen e saj si “me

njohjen e Kosovës nga Spanja.5 Përkundrazi,

nënshkrimin e Marrëveshjes për Stabilizim

pjesëmarrja në ngjarje të tilla mund të jetë

Asociim apo mosbllokimin e deklaratave të

nxitja kryesore për t’i normalizuar situatat

Këshillit që kanë të bëjnë me Kosovën”.3 Në

dhe për të vendosur kontakte që nuk nënk-

raste të tjera, ky qëndrim i autoriteteve span-

uptojnë njohje, siç kanë bërë vendet e tjera.

jolle u dëshmua kur Kryeministri i atëhershëm Mariano Rajoy abstenoi nga BE-BB

Në disa raste, qëndrimi i Spanjës ndaj

2018, në të cilin Kosova dhe Serbia ishin të

Kosovës është theksuar si një rast i jashtëza-

pranishme. Me rastin e Samitit BE-BB 2020,

konshëm i indiferencës dhe pakujdesisë

të mbajtur virtualisht, mori pjesë Kryemin-

edhe në kontekstin e vendeve mosnjohëse

istri Pedro Sánchez, ndonëse kabineti i tij

të BE-së. Në të vërtetë, përpjekjet e Greq-

vendosi si kusht që të mos shfaqen simbolet

isë për t’u angazhuar me Kosovën janë

kombëtare dhe që udhëheqësit kombëtarë

demonstruar përmes disa nismave6, ka

3

4

5

6

 ila Sarriá, P. & Demjaha, A., (2021) Kosovo and Spain at the EU level: a battle of semantics, Kosovo Research and Analysis
V
Fellowship Series. Në: https://kfos.org/storage/app/uploads/public/605/338/68a/60533868a57e9841303475.pdf.
Gil, A. (2020) “España se sienta por primera vez con Kosovo en una cumbre de la UE tras pactar que se celebre sin símbolos nacionales”, El Diario. Në: https://www.eldiario.es/politica/espana-kosovo-ue-simbolos-nacionales_1_5968066.html
Esteso Pérez, A., (2020) Do not boycott the Zagreb Summit because of Kosovo, Mr. Sánchez, Legal Political Studies.
Në: http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-content/uploads/2020/03/DO-NOT-BOYCOTT-THE-ZAGREB-SUMMIT-BECAUSE-OF-KOSOVO-MR.-S%C3%81NCHEZ-.pdf
Armakolas, I. (2017). “Greece”. Në: J. Kerr-Lindsay and I. Armakolas -eds.-, Lack of Engagement? Surveying the Spectrum
of EU Member State Policies Towards Kosovo (p. 29-34), Prishtinë: KFOS.
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pasur takime të shpeshta ndërmjet zyr-

ndërkombëtar, si në rastin e Sudanit Jugor

tarëve sllovakë dhe kosovarë7, dhe Rumania

në vitin 2011. Edhe në rastet kur krijimi i

është, madje edhe sot, një kontribuues i

shteteve të reja të pavarura ka ndodhur pa

rëndësishëm në misionet ndërkombëtare

shumë debate ndërkombëtare, si në shpër-

në Kosovë . Edhe pse larg prej këtyre triave,

bërjen e Çekosllovakisë ose pas shpërbërjes

Qiproja i ka krijuar disa kanale dialogu me

së Bashkimit të Republikave Socialiste Sov-

Prishtinën, posaçërisht ndërmjet shoqërive

jetike, Spanja ka treguar ngurrim për njohjen

të tyre përkatëse civile9. Kjo e bën Spanjën

e menjëhershme të shteteve krejt të reja.13

anëtarin mosnjohës të BE-së që është më

Në lidhje me shpërbërjen e Jugosllavisë,

pak e interesuar të angazhohet me Prisht-

Spanja e ndryshoi politikën e saj nga “një

inën10, ndonëse një qëndrim i tillë i ashpër

qëndrim i fortë ndaj ngjarjeve historike në

mund të zbutet dukshëm gjatë administratës

Jugosllavi (…) në qëndrime reaktive lidhur me

aktuale Sanchez11.

zhvillimet në Ballkan, përfshirë miratimin e

8

vijave të kuqe në përgjigje të lëvizjeve sepPjesa më e madhe e analistëve pajtohen për

aratiste në rajon, ndryshe nga qëndrimi i

dy faktorë kryesorë që mund ta shpjegojnë

marrë nga Bashkimi Evropian”.14 Dëshmi për

si mosnjohjen, ashtu edhe mosangazhimin

këtë ndryshim të qëndrimit do të mund të

e Madridit: çështjet e brendshme të Spanjës

gjenden në mënyrën se si Spanja ndërveproi

me lëvizjet separatiste dhe vetë-deklarimin

me shtetet që u bënë të pavarura pas shpër-

e pajtueshmërisë së rreptë të udhëheqësve

bërjes së Jugosllavisë. Njohja e Bosnje Her-

spanjollë me të drejtën ndërkombëtare.

cegovinës nga Spanja daton që nga viti 1992

Përkundër këtyre faktorëve pengues, e kup-

dhe, sipas Agjencisë Spanjolle të Eksporteve

tojmë se ka arsye të tjera që e shpjegojnë

dhe Investimeve (ICEX), marrëveshja e parë e

ose e mbështesin qëndrimin distancues

nënshkruar ndërmjet Spanjës dhe Kroacisë

ndaj Kosovës, dhe deri në çfarë mase këta

për trafikun rrugor ndërkombëtar u nënsh-

faktorë janë të rrënjosur nga pikëpamja kul-

krua në maj 1995.15 Përkundrazi, qëndrimi

ture dhe strategjike.

i Spanjës ndaj Kosovës ka qenë i rreptë jo

12

vetëm nëse krahasohet me marrëdhëniet që
Historikisht, qëndrimi i Spanjës ndaj çdo lloj

Spanja ka me shtetet e tjera ish-jugosllave,

procesi të shkëputjes ka qenë mjaft i rreptë

por gjithashtu – dhe posaçërisht – nëse kra-

kur nuk ka pasur marrëveshje ndërmjet

hasohet me rolin vendimtar që Spanja luajti

palëve të përfshira. Në përputhje me këtë

si pjesë e koalicionit të NATO-s gjatë luftës

logjikë, Spanja ka njohur shtete të reja kur

së Kosovës.

ka pasur konsensus të qartë në komunitetin
 ić, M. (2017). “Slovakia”. Në: J. Ker-Lindsay and I. Armakolas -eds.-, op. cit. (35-40).
N
Ivan, P. (2017). “Romania”. Në: J. Ker-Lindsay and I. Armakolas -eds.-, op. cit. (p. 41-46).
Ioannides, I. (2017). “Cyprus”. Në: J. Ker-Lindsay and I. Armakolas -eds.-, op. cit. (47-50).
10
Ferrero-Turrión, R. (2017). “Spain”, në: J. Ker-Lindsay and I. Armakolas -eds.-, op. cit. (51-54).
11
Montoro, J. M. (2020) “The Kosovo shaped pebbled in Spain’s shoe”. Kosovo 2.0. Në: https://kosovotwopointzero.com/
en/the-kosovo-shaped-pebble-in-spains-shoe/
12
Ferrero-Turrión, R. (2021) The consequences of state non-recognition: the cases of Spain and Kosovo, European Politics
and Society, 22(3): 347-358. DOI: 10.1080/23745118.2020.1762958.
13
Ferrero-Turrión, R. (2021), op cit.
14
Ferrero-Turrión, R. (2021), op. cit. p. 4.
15
Shih pjesën: “Croacia – Principales acuerdos económicos bilaterales” në ueb sajtin e ICEX-it, në: https://www.icex.es/
icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/
relaciones-bilaterales/index.html?idPais=HR.
7

8
9
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Përveç perspektivës thjesht politike, është
me rëndësi të theksohet se nga pikëpamja
kulturore, edhe Spanja edhe Amerika Latine
kanë pasur pak kontakte me njerëz qoftë
nga Kosova, qoftë me prejardhje shqiptare.
Ndryshe nga pjesët e tjera të Evropës dhe
SHBA-së, Spanja dhe Amerika Latine nuk
kanë qenë destinacionet kryesore të valëve
të migrimit të shqiptarëve në dekadat e
mëparshme. Përkundrazi, gjatë gjysmës
së parë të shekullit të 20-të, disa vende të
Amerikës Jugore, si Argjentina, Uruguai dhe
Kili, kanë pranuar vërtet emigrantë nga pjesa
më e gjerë e Evropës Qendrore dhe Lindore.
Por këta emigrantë ishin kryesisht ose nga
vendet sllavishtfolëse16 ose anëtarë të komuniteteve pakicë që iknin nga diskriminimi
dhe gjenocidi.17 Prandaj, kuptimi i çështjeve

Pjesa më e madhe e
analistëve pajtohen për
dy faktorë kryesorë që
mund ta shpjegojnë
si mosnjohjen, ashtu
edhe mosangazhimin
e Madridit: çështjet e
brendshme të Spanjës
me lëvizjet separatiste
dhe vetë-deklarimin
e pajtueshmërisë së
rreptë të udhëheqësve
spanjollë me të drejtën
ndërkombëtare.

që lidhen me Kosovën zvogëlohet shumë në
audiencat e Amerikës Latine, madje edhe
kur krahasohet me atë të Spanjës, siç do të
ilustrohet në pjesën në vijim.

16

17

 ajevic, A. (1983). Presencia yugoslava en Chile Revista Chilena de Humanidades 4: 109-116; Radovich, J. C. -ed.- (2016)
R
Etnicidad y migraciones en Argentina. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología;
Për shembull, hebrenjtë sefardikë dhe romët nga Ballkani, hebrenjtë ashkenazi nga Evropa Qendrore dhe Lindore ose
armenët nga Anadolli.
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Në përgjithësi, qëndrimi i
Spanjës ka arritur edhe në zemër
të vetë Bashkimit Evropian,
ndonëse në disa raste ajo e
ka zbutur qasjen e saj si “me
nënshkrimin e Marrëveshjes
për Stabilizim Asociim apo
mosbllokimin e deklaratave të
Këshillit që kanë të bëjnë me
Kosovën
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Çka ka në një gjuhë?
Analizimi i audiencave
spanjishtfolëse
Bota spanjishtfolëse ka 586 milionë njerëz,

Latine – Meksikës dhe Argjentinës – dhe i dy

nëse përfshihen të gjithë folësit amtarë, për-

vendeve të tjera njohëse – Kolumbisë dhe Pe-

doruesit e gjuhës së dytë dhe studentët. Në

rusë – arrin në 250 milionë njerëz, për të mos

të vërtetë, edhe pse vetë Spanja nuk e njeh

e përmendur ndikimin në rritje të shpejtë të

Kosovën, sipas llogaritjeve tona në vendet

komunitetit hispanik në SHBA, që aktualisht

që e njohin Kosovën19 janë më shumë se

vlerësohet t’i ketë 59 milionë njerëz. Përveç

185 milionë spanjishtfolës. Nëse në një botë

kësaj, nuk është e paimagjinueshme që në

globale dhe digjitale mund t’i shohim span-

dekadat në vijim Spanja mund ta humbasë

jollët si një “vend në treg” të unifikuar me të

pozitën e saj historike si autoritet simbolik

cilët duhet të angazhohemi, është me rëndësi

kyç në aspektin e gjuhës, kulturës dhe gjeo-

të theksohet se Spanja ka vetëm 47.7 milionë

politikës në Amerikën Latine, duke pasur

banorë, ndërsa numrat e spanjishtfolësve

parasysh rritjen e shpejtë të komunitetit his-

jashtë Spanjës janë dukshëm më tërheqës:

panik në Shtetet e Bashkuara20, që rezultojnë

numri i dy vendeve mosnjohëse të Amerikës

në zona të rëndësishme metropolitane si

18

18
19

20

Fernández Vítores, D. (2020) El español: una lengua viva. Madrid, Instituto Cervantes.
Për vlerësimin tonë shtoni spanjishtfolësit nga (të dhënat e vitit 2021): Komunitetet hispanike në Shtetet e Bashkuara
(60 milionë folës), Kolumbi (49.8 milionë), Peru (31.1 milionë), Guatemalë (16.6 milionë), Republikën Dominikane (10.7 milionë) , El Salvador (6.4 milionë), Panama (4.25 milionë), Guinenë Ekuatoriale (1.1 milionë), spanjollët që jetojnë në vendet
evropiane që e kanë njohur Kosovën (0.8 milionë), spanjishtfolësit në Kanada, Australi dhe Zelandë të Re (0.5 milionë).
Këto të dhëna janë marrë nga Fernández Vítores, D. (2020) op. cit.
Vlerësohet se në vitin 2060 Shtetet e Bashkuara do ta kenë komunitetin e dytë më të populluar spanjishtfolës në botë,
i dyti pas Meksikës, ndërsa 27.5% e popullsisë së saj do të ketë trashëgimi hispanike. Këto fakte janë marrë nga Fernández Vítores, D. (2020), op. cit.
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Majami, duke u bërë qendër ekonomike dhe

Madridit gjatë dhe pas luftës së Kosovës, apo

kulturore për të gjithë spanjishtfolësit.21

edhe kur e kujtojnë pjesëmarrjen e vullnetarëve shqiptarë në anën e republikanëve gjatë

Ndryshe nga kontekstet e tjera postkoloniale,

Luftës Civile në Spanjë. Për dallim nga kjo, nuk

si Komënuelthi britanik, apo lusofon dhe fran-

ka pasur marrëdhënie historike ndërmjet Ball-

kofon në Afrikë, për më shumë se një shekull,

kanit Perëndimor dhe Amerikës Latine, kështu

kulturat e Amerikës Latine e kanë zëvendësuar

që palët e interesuara kosovare me habi e

qendrën e ish-sundimtarit kolonial, Spanjës,

konceptojnë mosnjohjen nga vendet e fundit

me Shtetet e Bashkuara, rolin kryesor botëror

si rezultat të largësisë dhe çudisë kulturore, që

të së cilës ata ose e përqafojnë ose e kundër-

në fakt mund të jetë reciproke.

shtojnë. Përveç kësaj, politikat e SHBA-së kanë
ndikuar drejtpërdrejt në politikat, ekonomitë,

Së dyti, mundësia e ndryshimit të situatës me

shoqëritë dhe kulturën popullore të Amer-

Spanjën, edhe pse jo përmes njohjes formale,

ikës Latine. Është karakteristike se njohjet e

u ofron kosovarëve mundësi, ndryshe nga ajo

Kosovës ndër vendet e Amerikës Latine kanë

që ndodh me vendet e Amerikës Latine. Sikur

tendencë të vijnë nga vendet lidhjet gjeopoli-

Spanja t’i hiqte kufizimet në udhëtim për mba-

tike të të cilave janë të dukshme me SHBA-në,

jtësit e pasaportave kosovare, shumë njerëz

si Panamaja, Kolumbia, Kosta Rika dhe Repub-

do të mund ta përmbushnin ëndrrën e tyre për

lika Dominikane. Për dallim nga kjo, vendet

ta vizituar Spanjën për herë të parë, siç i kanë

mosnjohëse të Amerikës Latine kanë tendenca

vizituar më parë Francën, Britaninë, Gjermaninë

ta ndjekin një agjendë tjetër politike, dhe kjo

apo Italinë dhe janë njohur me kulturat e tyre.

veçanërisht binte në sy në kohën e shpalljes

Përveç kësaj, fuqia e butë e Spanjës është ndër-

së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008: kjo

tuar mbi imazhet e pushimeve në det, jetës së

periudhë përkoi me kulmin e të ashtuquajturit

natës, qyteteve hektike si Barcelona dhe Madri-

socializëm të shekullit të 21-të, në të cilin qe-

di, muzeve të artit, ngjarjeve kulturore, klubeve

veritë e krahut të majtë, kryesisht ajo e Hugo

sportive dhe ushqimit e muzikës, të cilat janë

Chavez-it në Venezuelë, e Lulës në Brazil, e

fushat kryesore të konsumit turistik që kosovarët

Evo Morales-it në Bolivi, e Rafael Correas-it në

nuk mund t’i përjetojnë tani për tani. Ndërsa disa

Ekuador apo e Néstor Kirchner-it në Argjentinë,

vende të Amerikës Latine mund t’i kenë disa nga

e krahasuan politikën e Amerikës Latine me

këto atribute, pengesat si kostoja e udhëtimit,

një luftë kundër imperializmit, neoliberalizmit

distanca, siguria dhe mosnjohja me kulturën e

dhe dominimit të SHBA-së dhe të korporatave

përgjithshme, i bëjnë më pak tërheqëse dëshirat

shumëkombëshe në rajon.

e kosovarëve për udhëtim dhe angazhim.

Disa të intervistuar kosovarë thanë se mos-

Së treti, kosovarët mund të pretendojnë se me

njohja nga Spanja dallon në cilësi nga ajo e

spanjollët i kanë disa vlera të përbashkëta dhe

vendeve të Amerikës Latine. Në fillim, disa

një agjendë të përbashkët për të ardhmen për

të intervistuar ankohen për mosnjohjen nga

shkak se të dytë janë evropianë. Kjo ka qenë

Spanja, veçanërisht në dritën e rolit kyç të

mjaft e pakëndshme për qëndrimin spanjoll

22

21

22

 radd, S. H., T. D. Boswell (1996), Spanish as an Economic Resource in Metropolitan Miami. Bilingual Research Journal,
F
20(2): 283-337. DOI: 10.1080/15235882.1996.10668631.
Kos-Stanisic, L., D. Luša (2018), “Position of Latin America Towards Kosovo”. Në: D. Proroković, ed, Kosovo: Sui Generis or
Precedent in Internatio nal Relations, 239-259. Beograd: Instituti i Politikës dhe Ekonomisë Ndërkombëtare.
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gjatë dekadës së fundit, pasi pavarësisht sa e
painteresuar mund të jetë Spanja për të gjitha
gjërat që kanë të bëjnë me Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor, ata duhet ta ndajnë një tryezë
me homologët e tyre kosovarë në disa raste, si
në Samitin vjetor BE-BB ose në garat sportive
dhe kulturore në nivel evropian. Me fjalë të tjera,
institucionet spanjolle kanë motive reale për
ta arritur një zgjidhje për shtetësinë e Kosovës,
sepse çështjet që lidhen me politikën e saj të
mosnjohjes e kanë vonuar praninë e saj në
Ballkanin Perëndimor dhe e kanë vendosur
politikën e saj të jashtme në një grup të izoluar
në kuadër të partneritetit euroatlantik. Kjo nuk
ndodh me shumicën e shteteve të Amerikës
Latine, diplomatët e të cilave rrallëherë duhet
të japin shpjegime nëse e njohin Kosovën apo
jo, të elaborojnë protokoll diplomatik që ka të
bëjë me praninë e jashtëzakonshme të delegacioneve kosovare ose ta mbrojnë një qëndrim
për këtë çështje kur ajo del në forume multilaterale. Sipas Ambasadores aktuale të Kosovës
në Panama, Heroina Telaku, sfida kryesore me
zyrtarët e Amerikës Latine nuk është tejkalimi i
politikave të mosnjohjes që e pengojnë imazhin
e Kosovës jashtë vendit, por ofrimi i motiveve që
i inkurajojnë vendet e rajonit për t’u angazhuar
me Kosovën, duke pasur parasysh interesat e
pakta të përbashkëta historike, ekonomike, kulturore dhe politike. Ambasadorja Telaku thotë
se mungesa e lidhjeve strukturore ndërmjet
Kosovës dhe vendeve të Amerikës Latine e bën
punën e saj çështje të kombinimit të qasjeve
institucionale dhe marrëdhënieve miqësore në

Kosovarët mund të
pretendojnë se me
spanjollët i kanë disa
vlera të përbashkëta
dhe një agjendë të
përbashkët për të
ardhmen për shkak se
të dytë janë evropianë.
Kjo ka qenë mjaft
e pakëndshme për
qëndrimin spanjoll
gjatë dekadës së fundit,
pasi pavarësisht sa
e painteresuar mund
të jetë Spanja për të
gjitha gjërat që kanë të
bëjnë me Kosovën dhe
Ballkanin Perëndimor,
ata duhet ta ndajnë një
tryezë me homologët e
tyre kosovarë në disa
raste, si në Samitin
vjetor BE-BB ose në
garat sportive dhe
kulturore në nivel
evropian

nivel personal, nganjëherë duke i përforcuar
aspektet e “fshehura” që Kosova dhe vendet
si Panamaja, Ekuadori, Uruguai apo El Salvadori i kanë të përbashkëta sepse të gjitha
janë vende të vogla.23

23

Intervista me znj. Heroina Telaku është realizuar nëpërmjet platformës ZOOM më 29 dhjetor 2020.
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Edhe pse ky punim nuk synon t’i analizojë

i politikave të tyre të jashtme në rajone që

në detaje marrëdhëniet politike ndërmjet

atyre u ofrojnë më shumë stimuj. Ndryshe,

Kosovës dhe shteteve të Amerikës Latine,

24

Spanja është pak më e shqetësuar për

është me rëndësi të theksohet se mo-

Kosovën sepse politikat e saj të mosn-

tivet pas politikave të latino-amerikanëve

johjes dhe mosangazhimit bien ndesh me

ndaj Kosovës mund të ndryshojnë shumë,

disa aspekte të agjendës evropiane27 dhe

veçanërisht kur bëhet fjalë për arsyet e mos-

e detyrojnë Spanjën t’i përgatisë një sërë

njohjes dhe mosangazhimit. Në rastin e Ar-

protokollesh sa herë që një delegacion

gjentinës, mosnjohja ndikohet drejtpërdrejt

spanjoll takohet me një delegacion koso-

nga pretendimet e saj për sovranitet mbi

var.28 Në vend të kësaj, vendet mosnjohëse

Ishujt Falkland: nëse Argjentina e njeh të

të Amerikës Latine nuk janë aq armiqësore

drejtën e Kosovës për vetëvendosje, atëherë

ndaj Kosovës, sepse vendi vështirë se do

falklandezët do ta kërkojnë të njëjtën gjë,

ta paraqiste ndonjë pengesë në punët e

ose të paktën kështu mendojnë në Buenos

tyre diplomatike, siç është shpesh rasti me

Aires. Në Brazil, një analizë krahasuese e

Spanjën.29 Ky lloj i ndërgjegjësimit diploma-

përgjigjeve diplomatike ndaj shpalljes së

tik në Amerikën Latine prodhon në mënyrë

pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 dhe

paradoksale një trajtim më të drejtë ndaj

aneksimit të Krimesë nga Rusia në vitin 2014

kosovarëve. Sipas disa të intervistuarve nga

zbuloi se edhe pse Brazili nuk e mbështeti

industria e kulturës, kineastët kosovarë kanë

asnjërën, ai e kritikoi ashpër Kosovën, e

pasur disa telashe për t’i vizituar festivalet

kjo sugjeron që partneriteti gjeopolitik me

spanjolle, edhe kur janë nënshkruar mar-

Rusinë kishte ndikim në këtë çështje.25

rëveshje për bashkëpunim. Ky nuk është

Edhe ndër disa vende njohëse të Amerikës

rasti me vendet e Amerikës Latine, ku edhe

Latine, puna shkencore vëren shqetësimin

vendet mosnjohëse si Meksika dhe Ekua-

gjeopolitik të marrjes së një vendimi të tillë,

dori, nuk kanë ngurruar t’i mirëpresin artistët

si në rastin e vendit njohësit Peru, orientimi

kosovarë dhe madje edhe t’i zbatojnë disa

ekonomik afatgjatë i të cilit duket të jetë

marrëveshje për bashkëpunim.

drejt Rusisë dhe Kinës.

26

Prandaj, ne propozojmë t’i ndajmë vendet
Në përgjithësi, vendet e Amerikës Latine e

spanjishtfolëse në tri grupe të ndryshme, me

kanë zgjedhur vendimin më pak problematik

sa vijon:

në aspektin e balancave gjeopolitike, që
është mosnjohja e Kosovës dhe përqendrimi

24
25
26

27
28

29

 ër një referencë në këtë çështje, shih: Kos-Stanisic, L., D. Luša (2018), op. cit.
P
Teles de Menezes, G. O. (2018) O Brasil e as questões do Kosovo e da Crimeia. NEIBA, 7:1-19.
Garcés Ávalos, G. A. (2016). El reconocimiento del Kosovo por el Perú. Implicancias para su política exterior desde una
perspectiva multilateral. Master’s thesis to obtain degree in Diplomacy and International Relations. Lima: Academia
Diplomática del Perú Javier Pérez del Cuellar.
Për një analizë të detajuar të rolit të Spanjës në institucionet e BE-së, lexo Vila Sarriá, P., A. Demjaha (2021) op. cit.
Një shembull i fundit i kësaj ishte ndeshja e futbollit ndërmjet Spanjës dhe Kosovës në Sevilë në mars 2021 si pjesë e
kualifikimeve të UEFA-s për Kupën e Botës 2020, e cila tërhoqi vëmendje të konsiderueshme rreth mosnjohjes së Spanjës.
Disa transmetues të lajmeve pyesnin veten nëse autoritetet spanjolle do të lejonin që kjo ndeshje të luhej dhe në ditët në
vijim “Kosova” ishte temë hit në Twitter në Spanjë, ku mendimet ishin të ndara mbi vendimin e shërbimit të transmetimit
publik spanjoll (Radio Televisión Española) për ta vendosur Kodin e FIFA-s të Kosovës (KOS) me shkronja të vogla në ekran
dhe ta detyrojnë gazetarin e tyre t’i drejtohet rivalit si “Territori i Kosovës” ose “ekipi i Federatës së Futbollit të Kosovës” në
vend se ta shkruajë me emrin e vet aktual.
Montoro, J. M. (2020) op cit.
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Prandaj, ne propozojmë t’i ndajmë vendet spanjishtfolëse në tri grupe të ndryshme, me sa vijon:

GRUPI 1:

GRUPI 2:

GRUPI 3:

Spain

Vendet njohëse ose mosnjohëse të Amerikës
Latine me marrëdhënie të mira

Vendet mosnjohëse të Amerikës Latine me
kundërshtime të mëdha për shtetësinë e Kosovës

Spanja

Vendet njohëse: Panamaja, Kolumbia, Peruja,
Kosta Rika, Guatemala, El Salvadori, Rep
Dominikane.
Vendet mosnjohëse me marrëdhënie të mira
dhe/ose me pak pengesa diplomatike: Ekuadori,
Kili, Paraguai, Uruguai, Meksika, Hondurasi.
.

Argjentina, Paraguai, Bolivia, Kuba, Venezuela,
Nikaragua, Kuba, Brazili 30.

BE, Portugalia fqinje në
zonat kufitare (p.sh. Galicia,
provinca e Zamorës).

Panamaja, dhe ndoshta Puerto Riko ose Majami,
si pjesë të komuniteteve të saj hispanike në SHBA

Kolumbia dhe Peruja për Amerikën Jugore. Panamaja
dhe SHBA-ja për Amerikën Qendrore dhe Karaibet.

Vend mosnjohës,
mosangazhim. Vetëdije e lartë
për situatën dhe ngurrues në
integrimin ndërkombëtar të
Kosovës.

Pavarësisht nëse e njohin Kosovën apo jo, BB-ja
nuk është rajon me interes. Ata vështirë se do t’i
promovonin kauzat e Kosovës jashtë vendit në
nivel institucional, por gjithashtu ekzistojnë pak
pengesa për të marrë pjesë në aktivitete.

Ato nuk e njohin Kosovën dhe tregojnë pak
bashkëpunim për ta bërë një lëvizje diplomatike që do t’i
favorizonte politikat e jashtme të SHBA-së.

E interesuar për Kosovën
nëse ka implikime me
çështjet që kanë të bëjnë
me Spanjën (separatizmi
katalonas, futbolli, politika e
jashtme)

Pak interesa në Kosovë: ata nuk kanë stimuj të
veçantë për t’i forcuar marrëdhëniet. Mund të jetë
larg shqetësimeve të tyre kryesore (marrëdhëniet
SHBA – Amerikë Latine).

Varësisht nga situata politike, Kosova mund të
konsiderohet vend ekzotik si çdo vend tjetër ballkanik
ose shtet artificial i sponsorizuar nga SHBA-ja.

(1) Të zgjidhet narrativi
“Kosova është si Katalonja”,
(2) të binden të diskutojnë
për qëndrimin spanjoll
ndaj Kosovës dhe (3)
të hulumtohen mënyra
alternative për një angazhim
më të mirë ndërkohë që
njohja nuk është bërë.

(1) Të binden të ndihmojnë që të ndikojnë në
vendet mosnjohëse të Amerikës Latine për t’i
zbutur protokollet dhe për ta rritur angazhimin në
fusha specifike me interes të ndërsjellë (festivalet
e filmit, sporti, turizmi, përmbajtjet e mediave
sociale). (2) Të ndihmohet për të ndikuar në to për
ta marrë njohjen në ato raste kur një ndryshim
është i realizueshëm.

(1) E synuar posaçërisht për audiencat e përgjithshme, e
jo për autoritetet: tërhiqni vëmendjen e tyre për Kosovën
duke e rritur ndërgjegjësimin për çështjet e Ballkanit
Perëndimor, në mënyrë që ata të mund të angazhohen
me Kosovën pavarësisht mosnjohjes dhe armiqësisë
institucionale; (2) Të identifikohen grupe specifike
të audiencave që mund të jenë të gatshme për t’u
angazhuar me Kosovën jashtë diskutimit politik.

“Para se ta fillojmë një reflektim
mbi njohjen, t’i japim njohjes
një shans. Ejani dhe takohuni
me ne! Ne do të jemi ndihmues
dhe mikpritës për popullin tuaj,
pavarësisht se si Qeveria e
Spanjës e trajton Kosovën.”

““Ju mund të na ndihmoni t’ia tregojmë botës
Kosovën. Ju jemi mirënjohës për miqësinë tuaj dhe
trajtimin e ngrohtë. Duam t’i forcojmë marrëdhëniet
tona dhe ta rrisim angazhimin nga të dyja palët. Ky
do të ishte hapi tjetër për ta njohur njëri-tjetrin”.

(1) I synuar posaçërisht për audiencat e përgjithshme, e jo
për autoritetet:

30

Njohuria që kanë për Kosovën nuk mjafton as për
të prodhuar stereotipa përçmues që përsëriten në
Evropën Perëndimore, edhe pse Kosova si emër i
një vendi ua kujton atyre luftën.

Një porosi shtesë për vendet “e vogla”: “Kuptohet që
nuk na njihni, sepse jemi një vend i ri dhe i vogël,
dhe pikërisht për këtë arsye mund ta kuptojmë në
mënyrë të përkryer nëse bota nuk di shumë as për
vendin tuaj. Ndoshta kemi shumë të përbashkëta. Të
punojmë së bashku për t’i promovuar kulturat tona”.

Në raste të këtilla, pjesëmarrja e Kosovës në një ngjarje
ndërkombëtare, si në kampionat të futbollit, ndihmon në
normalizimin e vizionit të Kosovës si vend “i rregullt”.

“Kosova ka disa xhevahire dhe sekrete të fshehura për
të ofruar. Harrojeni politikën dhe përqendrohuni në
atë që vërtet ka rëndësi: në njerëzit, historinë, përvojat,
kënaqësinë tuaj. Njihuni me ne, qoftë duke udhëtuar në
Kosovë, qoftë duke e zbuluar kulturën tonë në shtëpinë
tuaj. Ndoshta kemi më shumë të përbashkëta se që ju
besoni”.

 dhe pse Brazili nuk është vend spanjishtfolës, për këtë pjesë trajtohet si i tillë sepse, së pari, pozita e tij gjeopolitike duhet të kuptohet nën
E
lidhjen e tij me organet mbikombëtare të Amerikës Latine si MERCOSUR ose UNASUR, dhe, së dyti, përfytyrimi rreth spanjollizmit në Kosovë
gjithashtu përfshin përmbajtje dhe referenca kulturore nga Brazili.
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Nëse Argjentina e njeh të drejtën e
Kosovës për vetëvendosje, atëherë
falklandezët do ta kërkojnë të njëjtën
gjë, ose të paktën kështu mendojnë
në Buenos Aires. Në Brazil, një analizë
krahasuese e përgjigjeve diplomatike
ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës
në vitin 2008 dhe aneksimit të Krimesë
nga Rusia në vitin 2014 zbuloi se edhe
pse Brazili nuk e mbështeti asnjërën, ai e
kritikoi ashpër Kosovën, e kjo sugjeron që
partneriteti gjeopolitik me Rusinë kishte
ndikim në këtë çështje

20
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Planifikimi i fushave
dhe nismave kulturore
Tipologjia në vijim është krijuar sipas asaj që

kosovare31 disa “gjeste simbolike”, me kusht që

kanë theksuar të intervistuarit dhe bazohet

ato gjeste të mos interpretohen si sinjale të një

në provat që autorët i kanë mbledhur gjatë

njohjeje të ardhshme. Në këtë kontekst, do të

hulumtimit. Dizajni i kategorive të saj është

ishte e mençur që politikëbërësit dhe analistët

fleksibil dhe përmbajtja e tyre mund të jetë

kosovarë ta ofrojnë një qasje të paanshme,

ende çështje për diskutim. Parimi themelor

të plotë dhe të bazuar në kontekst sa herë që

është se Kosova, të paktën pjesërisht, mund ta

Spanja harton një protokoll që ka të bëjë me

zbusë bllokadën e kanaleve zyrtare diploma-

praninë e simboleve kombëtare të Kosovës.

tike me strategji novatore e të qëndrueshme,

Ndërsa takimet ndërmjet delegacioneve të

me një orientim afatgjatë dhe që synon krijimin

Spanjës dhe të Kosovës bëhen më të shpesh-

e precedentëve të suksesshëm.

ta (për shembull, në Samitin BE-BB ose gjatë
kualifikimeve për Kupën e Botës 2022), au-

a. Diplomacia shtetërore

toritetet spanjolle duhet ta bëjnë mosnjohjen e

Misionet dhe përfaqësuesit diplomatikë janë

e tyre në organizatat ndërkombëtare në të cilat

thelbësorë për rritjen e angazhimit me palët

Kosova është anëtare e plotë. Në rastet kur

e interesuara spanjishtfolëse në nivelin më

organi qeverisës ndërkombëtar nuk mund ta

të lartë institucional, duke pasur parasysh se

mbajë një qëndrim të koordinuar për Kosovën

mosnjohja i pengon negociatat ose dialogun.

– për shembull, Bashkimi Evropian, i cili nuk i

Megjithatë, qëndrimi pengues i institucioneve

njeh shtetet – Spanja ka më shumë legjitimitet

spanjolle është zbutur viteve të fundit dhe

për ta theksuar qëndrimin e saj të mosnjohjes.

disa specialistë bëjnë të ditur se administrata

Mirëpo, në rastet kur organi qeverisës tashmë

aktuale e udhëhequr nga Pedro Sánchez syn-

ka marrë qëndrim për pranimin e Kosovës si

on ta luajë një rol më vendimtar në Ballkanin

anëtare me të drejta të plota,32 Spanja është

Perëndimor duke ua ofruar institucioneve

e detyruar të përballet me një anëtarësim të

31
32

tyre të Kosovës në përputhje me pjesëmarrjen

Intervistë me profesorin Ruth Ferrero-Turrión, më 3 maj 2020.
Për shembull, UEFA në futboll, IOC-i në sport, Banka Botërore, FMN, përfundimisht EBU-ja për Evrovizionin në një të
ardhme.
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tillë institucional. Në këtë drejtim, është me

politikë spanjollë mund ta kursejnë diskutimin

rëndësi të rregullohet diskursi varësisht se cili

për shtetësinë e Kosovës dhe analogjitë e

institucion po vepron në anën spanjolle. Ndërsa

frikshme me Kataloninë. Ndarja administrative

autoritetet publike spanjolle duhet ta theksojnë

e Spanjës bazohet në tri nivele të entiteteve

mosnjohjen e tyre, degët spanjolle të organeve

nënkombëtare: komunitetet autonome, provin-

qeverisëse ndërkombëtare duhet, përkundrazi,

cat dhe komunat. Ndërsa provincat janë të

t’i ofrojnë Kosovës trajtim të drejtë si anëtare e

rëndësishme kryesisht për qëllime që lidhen

barabartë.33

me regjistrimin dhe shpërndarjen zgjedhore,
komunitetet autonome dhe komunat kanë

Për sa u përket vendeve të tjera spanjishtfolëse,

kompetenca të caktuara dhe ato mund të pro-

mundësitë për t’i rritur në pikëpamje strukturore

movojnë dhe aktivizojnë partneritete institucio-

marrëdhëniet ndërmjet diplomatëve janë të

nale me aktorët ndërkombëtarë. Për sa i përket

pakta duke pasur parasysh interesat dhe ag-

afrimit të komuniteteve autonome, palët e in-

jendat e ndryshme. Megjithatë, Ambasada e

teresuara kosovare duhet të jenë veçanërisht të

Kosovës në Panama organizon takime periodike

kujdesshme me kë po flasin. Në konstelacionin

me zyrtarë të vendeve njohësve të Amerikës

aktual politik, kur kemi të bëjmë me partitë

Latine. Kohët e fundit, Kosova e ka shqyrtuar

spanjolle që qeverisin me disa komunitete au-

mundësinë e hapjes së një delegacioni të dytë

tonome, problemi kryesor është të përcaktohet

në Amerikën Latine duke krijuar një Ambasadë

nëse disa shfaqje të afeksionit dhe solidaritetit

në Kolumbi, e cila do t’i plotësonte aktivitetet e

nga këto parti janë të dobishme për Kosovën

saj në Amerikën spanjishtfolëse.

për një periudhë të gjatë kohore apo jo. Për momentin, partitë nacionaliste jo-spanjolle qeveri-

b. Politika joshtetërore

sin me një shumicë absolute në Kataloni dhe

Përveç diplomacisë dhe politikës në nivel kom-

cionaliste në komunitetin Valencia dhe Navarra

bëtar, ia vlen të hulumtohen nivele të ndryshme

dhe ato janë partia më e fortë opozitare në

të qeverisjes për palët e interesuara kosovare

Galicia. Tema kryesore që kalon nëpër rrëfimet

si pjesë e përpjekjeve të tyre për ta përmirësuar

e këtyre partive nacionaliste është vënia në

angazhimin me Spanjën dhe, në një masë më të

pikëpyetje e qendrës së identitetit spanjoll si

vogël, me vendet e tjera spanjishtfolëse.

identitet dominues kombëtar. Në disa raste,

Nëse trajtimi i Kosovës si shtet i pengon mar-

kjo temë përzihet me kërkesën politike të një

rëdhëniet me autoritetet spanjolle dhe pro-

të drejte për vetëvendosje, e cila nuk jepet në

vokon distancë në tërë spektrin politik spanjoll,

Kushtetutën aktuale të Spanjës. Në mënyrë

një mënyrë e mundshme do të ishte të hulum-

të parashikueshme, nëse palët e interesuara

tohen marrëveshjet dhe përparimet graduale

kosovare synojnë t’u qasen entiteteve nënkom-

në nivel nënkombëtar. Në këtë të fundit, aktorët

bëtare, si qeverive autonome në Kataloni ose në

33

në Vendin Bask, në koalicion me partitë jo-na-

Duke e shkruar emrin e Kosovës me shkronja të vogla, duke i dekurajuar dhe/ose duke i ndaluar komentuesit sportivë për ta
shqiptuar emrin e Republikës, duke marrë pjesë në takime zyrtare me kusht që të mos ketë as emra, as flamuj, ose duke e
trajtuar himnin e Kosovës si “këngë të ofruar nga Federata”, protokollet zyrtare spanjolle janë ofenduese për Kosovën. Në këtë
kuptim, zyrtari spanjoll mund ta përsërisë atë që paralajmëroi ish-ministri i Jashtëm Arancha González Laya pas përcaktimit të
ndeshjes së futbollit ndërmjet Spanjës dhe Kosovës: rregullat e pjesëmarrjes dhe të pranimit në garat ndërkombëtare nuk përcaktohen nga autoritetet spanjolle, prandaj, fakti i mikpritjes së një delegacioni kosovar dhe trajtimi i tij si i çdo anëtari tjetër nuk
do të thotë njohje zyrtare nga Spanja por përmbushje e një kërkese institucionale. Përfshirja e një mohimi të tillë duhet të jetë
pikë e mirë e takimit, diç që Kosova mund ta pretendojë dhe Spanja duhet ta pranojë, ndërsa nuk ka marrëveshje për njohjen.
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Vendin Bask, ato do të mirëpriten ngrohtësisht

angazhuar me Prishtinën, këto pozicione asi-

sepse, siç ka treguar studiuesi Pol Vila Sarriá34,

metrike mund të ndryshojnë në marrëdhëniet

këto parti janë të vetmet që përfitojnë politikisht

me qytetet. Për shembull, nëse qytetet e mëdha

dhe gjerësisht nga krahasimi i luftës së tyre me

spanjolle si Madridi, Barcelona apo Sevilja nuk

atë të Kosovës dhe të Spanjës aktuale me Ju-

janë të interesuara të investojnë përpjekje për t’i

gosllavinë e Millosheviqit. Logjikisht, çdo lidhje

forcuar marrëdhëniet me Prishtinën, qytetet më

me atë narrativë do t’i rrezikonte aspiratat e

pak aktive dhe periferike mesjetare si Sigüenza

Kosovës për t’u angazhuar me autoritetet span-

(Castile La Mancha), Peñafiel (Kastile dhe Leon)

jolle në nivel kombëtar.

apo edhe Lugo (Galicia) mund ta shohin një
marrëveshje me një qytet historik si Prizreni si të

Nga ana tjetër, niveli i administrimit të komu-

dobishme për qëllime të brendimit. Të dyja palët

nave ia ofron Kosovës një fazë në të cilën është

do të kishin diçka të përbashkët si të qenët

relativisht lehtë të shmanget përmendja e

qytete të trashëgimisë dhe qyteti spanjoll do të

shtetësisë. Prandaj, ky nivel e ofron një mundësi

mund t’i shihte nismat e tilla si mjet për t’i rritur

më të qëndrueshme për angazhim. Për shem-

atraksionet e veta turistike ose për t’u bashkuar

bull, nëse një komunë kosovare nënshkruan

me një rrjet ndërkombëtar të monumenteve

një marrëveshje për binjakëzimin e qyteteve

historike.

me ndonjë komunë spanjolle, emëruesit e përbashkët duhet të theksohen dhe marrëveshjet e nënshkruara nuk do të kishin nevojë të

c. Sporti, arti dhe kultura

merreshin me pengesën e njohjes. Kjo ua sjell

Fuqia e butë është identifikuar nga disa të

Spanjës dhe Kosovës disa dobi. Së pari, nëse

intervistuar si strategji e preferuar e politikës

zyrtarët spanjollë e presin një qasje graduale e

së jashtme kosovare për të fituar njohje dhe

të sigurt ndaj Kosovës dhe Ballkanit Perëndi-

dukshmëri ndërkombëtare.

mor, puna në nivelin më të ulët të administratës

Në sport, Kosova është e integruar në organet

publike – qytete dhe komuna – mund të kon-

qeverisëse ndërkombëtare duke qenë anëtare

ceptohet si një lloj “laboratori diplomatik”, që

e plotë e të paktën 25 federatave botërore,

do të thotë se autoritetet spanjolle do të mund

anëtare ose vëzhguese e përkohshme e katër

të shihnin pasoja më të mira eventuale nega-

federatave botërore dhe anëtare e plotë në

tive në opinionin publik. Së dyti, administratat

16 federata evropiane. Pranimi i Kosovës në

komunale kanë tendencë të përqendrohen në

Komitetin Olimpik Ndërkombëtar (IOC) në

menaxhimin e çështjeve lokale, që do të thotë

vitin 2014 dhe në Federatën Ndërkombëtare të

se angazhimi me Kosovën gjithashtu mund

Futbollit (FIFA) në vitin 2016 i dha dukshmëri

të jetë i justifikueshëm politikisht nga një as-

pranisë së saj ndërkombëtare dhe i vendosi

pekt teknik: bartja e njohurive, kremtimi i një

Kosovën dhe Spanjën në një situatë të ndërve-

trashëgimie të përbashkët, bashkëpunimet

primit të pashmangshëm. Përveç kësaj, zgjerimi

në kulturë dhe infrastrukturë etj. Së treti, nëse

mbresëlënës i këtyre organizatave ndërkom-

politika e Spanjës për Kosovën rrjedh pjesërisht

bëtare në dekadat e fundit duke përfshirë

nga pozicionimi i saj gjeopolitik si një komb

përfaqësues kombëtarë të pothuajse të gjithë

më i fortë perëndimor që nuk gjen nxitje për t’u

anëtarëve në botën e kombeve e bën praninë

34

 ila Sarria, P. (2019) “The Kosovo Question in Spanish Domestic Politics: A View from Catalonia”. Në: I. Armakolas, A.
V
Demjaha, A. Elbasani, S. Schwander-Sievers, eds., Local and International Determinants of Kosovo’s Statehood. Prishtinë:
Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur.
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e Kosovës në garat e tyre shembull pragmatik

pasi i ka dy shtetësi, por ai konsideroi se çdo zg-

në të cilin shtetësia e saj merret si e mirëqenë,

jidhje e pranueshme duhet ta heqë këtë ndalim

pavarësisht nëse shtetet e njohin atë apo jo. Me

për artistët kosovarë. Ngjashëm, nëse integrimi i

fjalë të tjera, siç pohon studiuesi Loïc Tregoures

Kosovës në federatat e sportit i jep asaj pranim

në lidhje me përpjekjet e Kosovës në diplomac-

të heshtur si shtet, mosintegrimi i saj në ngjarjet

inë sportive, “ti luan, prandaj ekziston”.35 Veç

kulturore muzikore, si p.sh. Evrovizioni, të cilat

kësaj, nëse sfida kryesore nuk është të marrin

simbolikisht janë të rregulluara sipas logjikës së

njohje por ta arrijnë angazhimin, atëherë sporti

njëjtë, e konteston të njëjtin sukses.

ofron edhe numrin e kufizuar të precedentëve të
takimeve të drejtpërdrejta të Kosovës dhe Span-

Gjithashtu, diaspora shqiptare (nga Kosova) në

jës. Në vitin 2018, karateistëve kosovarë iu re-

Evropë dhe SHBA prodhon një numër të madh

fuzua viza për të garuar në Spanjë. Kur ekipet e

të pop këngëtarëve dhe kompozitorëve në in-

futbollit të këtyre dy vendeve luajtën pas më pak

dustrinë e muzikës bashkëkohore, të cilët mund

se tri vjetësh, në mars 2021, elementi më negativ

ta tërheqin vëmendjen e audiencave spanjolle,

ishte shfaqja e simboleve kombëtare të Kosovës

posaçërisht jashtë Spanjës. Artistët dhe inter-

në shërbimin transmetues publik spanjoll.

pretuesit, si Dua Lipa, Rita Ora, Era Istrefi apo

Prandaj, duhet ende shumë punë për t’i siguruar

Njomza Vitia, ndër të tjera, përbëjnë një listë

Kosovës trajtim më të drejtë, por përparimi është

mahnitëse të eksporteve të talentuara kulturore.

i jashtëzakonshëm.

Kur dikush pyet si një vend periferik dhe i vogël

36

si Kosova ishte në gjendje të prodhonte artistë
Sporti, e veçanërisht futbolli, përbën një kënd

kaq të suksesshëm në skenën botërore, diskur-

shumë ndikues dhe fitimprurës të industrisë

set popullore në të gjithë peizazhin shqiptar e

së argëtimit. Megjithatë, jo të gjitha industritë

riprodhojnë besimin e përbashkët se dialekti

kreative i gëzojnë të njëjtat avantazhe për të

gegë i gjuhës shqipe38, që përdoret në veri të

udhëtuar në Spanjë si pjesë e një delegacioni

Shqipërisë dhe në Kosovë, është “më mirë i

kosovar. Rastet e bashkëpunimit në shkallë më

pajisur për t’u përshtatur për zhargonin urban

të vogël, si për shembull festivalet e filmave artis-

dhe tekstet pop/rap, sepse flitet keq”.39 Kjo

tikë, janë lënë pas dore.37 Në të vërtetë, njëri nga

perspektivë është sigurisht sipërfaqësore pasi

organizatorët e festivalit Dokufest tha se ai ka

nuk shpjegon pse një variant i dialektit në një

udhëtuar në Tuy (Galicia), një qytet spanjoll në

gjuhë si shqipja mund ta prodhojë një fenomen

kufi me Portugalinë, në cilësinë e tij personale

global, duke pasur parasysh që tekstet janë

35

36

37

38

39

 regoures, L. (2001) “Sporti dhe diplomacia” në Konferencën onlajn Diplomacia sportive dhe roli i saj në promovimin
T
e shtetësisë së Kosovës, 6 shtator. Për një analizë më të thellë të diplomacisë sportive të Kosovës, lexo Brentin, D., L.
Tregoures (2016) Entering Through the Sport’s Door? Kosovo’s Sport Diplomactic Endeavours Towards International Recognition, Diplomacy & Statecraft, 27(2): 360-378. DOI: 10.1080/09592296.2016.1169799.
Morgan, L. (2018) “Kosovo refused permission to compete under own flag at Karate World Championships by Spanish
Government”, Inside the Games. Në: https://www.insidethegames.biz/articles/1071912/kosovo-refused-permission-tocompete-under-own-flag-at-karate-world-championships-by-spanish-government
Festivali i Prizrenit ‘DokuFest’ dhe Festivali ‘Play-Doc’ në Tuy të Galicisë kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim,
por e kanë shtyrë zbatimin e saj për shkak se kineastët kosovarë nuk mund të udhëtojnë në Spanjë. Në të njëjtën mënyrë,
Dokufest ka nënshkruar një marrëveshje edhe me Festivalin Punto de Vista, por deri më tani nuk ka mundur të zbatohet me
sukses në praktikë. Shih: Selimi, P. (2014) This Is How We Do Soft Power: A Practical Guidebook in Public and Digital Diplomacy of a Small Republic. Prishtina: MFA Kosovo.
Kryesisht në krahasim me dialektin toskë të jugut të Shqipërisë, i cili u standardizua si gjuha moderne letrare shqipe.
Shih: Canaj, K. (2020) Language Policy and Language Planning in Kosova, International Journal of Teaching, 8(2): 35-52.
Këto lloje të diskursit nuk mblidhen në mënyrë sistematike, por ato u bënë të shpeshta në një numër të bisedave dhe
intervistave joformale.
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shkruar dhe kënduar në anglisht. Megjithatë, si

nuk janë të vetëdijshme audiencat dhe palët e

çdo ideologji gjuhësore40, ky besim na informon

interesuara të Amerikës Latine mund të gjejnë

se cilët stereotipa dhe përfaqësime shoqërore

diçka me vlerë duke mësuar se Kosova, në Ev-

manifestohen brenda një përfytyrimi të caktuar

ropën Juglindore, ka disa vlera të ngjashme me

shoqëror: nëse Ballkani e projekton imazhin

ato që Amerika Latine i përfaqëson në botën

e “barbarit” në Perëndim41, shoqëria kosovare

spanjishtfolëse. Kjo mund të jetë e rëndësishme

shpesh perceptohet si më joformale, më para-

veçanërisht kur kihet parasysh fakti se në disa

moderne, më misterioze dhe më e rrezikshme

kontekste që lidhen me kulturën dhe industritë

se ajo e fqinjëve të saj, madje edhe në Ballkan.42

krijuese, si arti, muzika, gastronomia, madje

Këto imazhe, të cilat me siguri janë poshtëruese

edhe sporti, vlerat që lidhen me fleksibilitetin,

dhe zhgënjyese në shumë aspekte43, në sferën

çiltërsinë dhe shkathtësinë vlerësohen pozi-

kulturore mund të rikonceptohen si pjesë e

tivisht dhe ndryshe nga ato politike, financiare,

universit transnacional të nënkulturave urbane,

dhe mjedise të korporatave ku të njëjtat vlera

të rregulluara nga vlerat si trimëria, dinakëria,

kanë tendencë të jenë negative, pasi formaliteti

rinia dhe kreativiteti.

dhe planifikimi parapëlqehen.44 Është interesant se për disa kohë kosovarët e prisnin një

Interesant, kur shikohet me kujdes se si pro-

ndjeshmëri të tillë nga vetë spanjollët pasi, për

duksioni kulturor i Amerikës Latine vendoset

dallim nga vendet e Evropës Veriore si Gjer-

simbolikisht përballë Spanjës, paralelet janë

mania apo Austria, kulturat “jugore” percepto-

evidente: Spanja e përfaqëson versionin e

hen si më relaksuese.45

ngurtë, akademik dhe linear të hispanosferës,
ndërsa kulturat e Amerikës Latine ofrojnë
imazhe të fantazisë, improvizimit, shkathtësisë

d. Turizmi & mikpritja

dhe të të menduarit jashtë kutisë. Nuk është

Një dëshmi e qartë e marrëdhënieve të

për t’u habitur që në nivel global, shumë pop

pabarabarta ndërmjet Kosovës dhe Spanjës

këngëtarë me prejardhje shqiptare nga Kosova

është fakti që kosovarët nuk mund të udhëtojnë

bashkëpunuan me muzikantë me prejardh-

në Spanjë, ndërsa spanjollët kanë pak ose nuk

je nga Amerika Latine si Ariana Grande ose

kanë fare kufizime për të udhëtuar në Kosovë.

Selena Gómez dhe shumë tekste muzikore

Udhëtarëve kosovarë u refuzohet hyrja në

bashkëkohore të shkruara në shqip përfshijnë

Spanjë edhe kur kanë një vizë të vlefshme për

fjalë dhe fraza në spanjisht. Nëse politikisht

zonën Shengen. Kufizime të tilla për kosovarët

40

41
42

43
44

45

 hih: Schieffelin, B. B., K. A. Woolard, P. Kroskrity, eds., (1998) Language Ideologies. Practice and Theory. Oxford: Oxford
S
University Press. Shih gjithashtu: Verschueren, J. (2011) Ideology in language use: Pragmatic guidelines for empirical research. Cambridge: Cambridge University Press.
Todorova, M. (1997). Imagining the Balkans. Oxford, Oxford University Press.
Ky aspekt mund të gjendet në përhapjen e filmave dhe librave të bazuara në kanun apo në mbulimin mediatik që e trajton
stereotipin e mafias shqiptare. Për disa lexime për përfytyrimin e diasporës së Kosovës/Shqipërisë dhe të diasporës shqiptare
(të Kosovës) në perëndim, shih: Schwandner-Sievers, S. (2008), Albanians, Albanianism and the strategic subversion of stereotypes, Anthropological Notebooks, 14(2): 47-64. Shih gjithashtu: Drosopoulos, M. (2019). S Kosovar Students in Greece: Challenging and Changing Stereotypes. Në: I. Armakolas, A. Demjaha, A. Elbasani and S. Schwandner-Sievers, eds., op. cit., 199-238.
Reka, S. (2011) An investigation into the image of Kosovo as a tourism destination. Konferenca rajonale shkencore, Pejë.
Disa studime reflektojnë se si kulturat janë të ndara në mënyrë diskursive si më të ngurta ose më fleksibile në Evropë dhe në
botën globale. Për një kornizë teorike, shih: Lotman, J, B. Uspensky (1975), Tipologie della cultura. Milan: Bompiani. Për një këndvështrim sasior, shih: Hofstede, G. (2003). Culture’s Consequences. New York: SAGE. Për një analizë që përqendrohet në ndarjen
veri/jug, shih: Leerssen, J. (2006). National Thought in Europe. A Cultural History. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Shih: Paca, D. (2015). “‘Schatzi’: Making Meaning of Diaspora”. JOMEC Journal. Cardiff University Press. Për një analizë të
ndjeshmërive Kosovë – Spanjë, shih: Montoro, J. (2021). “Imaginaries and Media Consumptions of Otherness in Kosovo: Memories of the Spanish Civil War, Latin American Telenovelas and Spanish Football”. Në: I. Armakolas, A. Demjaha, A. Elbasani
and S. Schwandner-Sievers, eds. Local and International Determinants of Kosovo’s Statehood – Volume II. Prishtinë: KFOS.
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nuk zbatohen nga vendet e tjera mosnjohëse

civilizimeve që rezultuan në zhvillime historike

evropiane. Pavarësisht nëse kanë qasje në

dhe trashëgimi arkitekturore. Në këtë drejtim,

një vizë Shengen apo jo, të intervistuarit tanë

përvoja empirike e vizitorëve spanjishtfolës e

insistuan se kufizimet për t’i vizituar disa vende

mbështet argumentin se Kosova është një vend

mosnjohëse të Amerikës Latine, si Ekuadorin

si çdo tjetër. Si rrjedhojë, imazhi stereotipik i

apo Meksikën, nuk janë të mëdha.

Kosovës si një entitet inekzistent për disa, dhe
një destinacion i dhunshëm dhe i errët për

Nga ana tjetër, fakti që spanjollët dhe vizitorët

të tjerët, është dëmtuar shumë. Përveç kësaj,

spanjishtfolës mund të udhëtojnë në Kosovë

fakti që Kosova ishte ende, para COVID-it,

e dëshmon këtë boshllëk në hierarkitë e tyre

një “gur i çmuar i fshehur” në rrugët turistike,

simbolike. Mesatarisht, spanjollët që nuk trego-

u mundëson vizitorëve ta kenë një plus në

jnë interesim për t’u angazhuar me Kosovën

përvojat e tyre të udhëtimit në krahasim me

ose madje e kundërshtojnë shtetësinë e saj,

turistët e tjerë që parapëlqejnë destinacione

normalisht ndryshojnë mendje sapo ta vizitojnë

më të njohura dhe më të komercializuara. Sho-

vendin dhe ta identifikojnë veten me popul-

qëritë ballkanike në përgjithësi – dhe Kosova

latën e saj. Pritjet e tyre para mbërritjes janë

në veçanti – njihen si të ngrohta, mikpritëse

negative, sepse ata presin paqëndrueshmëri

dhe tejet miqësore me të huajin. Në shumë

ose armiqësi për shkak të politikës së mos-

intervista, ky fakt u theksua si domeni më i

njohjes nga Spanja. Por sigurisht që ata nuk

rëndësishëm i Kosovës dhe aset i parapëlqyer

hasin në asgjë nga këto. Përkundrazi, këta

që ata, si kosovarë, do t’u tregonin spanjollëve

vizitorë gjejnë shumë kosovarë të gatshëm për

nëse duan të dinë më shumë për Kosovën. Në

t’u përfshirë me Spanjën dhe flasin rrjedhshëm

strategjitë e brendimit të lokacionit, problemi

spanjisht. Sipas rrëfimeve të spanjollëve që

me këtë aset kulturor është i dyfishtë: nga njëra

jetojnë në Kosovë, në ndërveprimet e tyre të

anë, ekziston një lloj “inflacioni” simbolik i atrib-

përditshme, kur bisedohet për çështjen e mos-

uteve të mikpritjes, pasi asnjë komb nuk do t’i

njohjes, kosovarët ndiejnë zhgënjim, por jo mëri.

mohonte këto grupe të vlerave, pavarësisht sa

Deri në kohën e shkrimit të këtij punimi, është

mikpritëse janë në të vërtetë shoqëritë e tyre.

ende herët për të përcaktuar se si efektet

Si rezultat, mikpritja, si avantazh konkurrues,

e pandemisë COVID-19 dhe kriza pasuese

duhet të shkojë përtej fjalëve dhe duhet të

ekonomike do të ndikojnë në vitet e ardhshme

mbështetet me prova të forta dhe imazhe të

në atë që ishte tendencë në rritje e shpejtë

fuqishme në diskurset turistike. Së dyti, pasi

e udhëtarëve spanjishtfolës për ta përfshirë

mikpritja është aset i paprekshëm që i përket

Kosovën në turneun e tyre në Ballkan. Shumë

karizmit dhe karakterit të njerëzve, problemi

veta e kanë parë Kosovën si destinacion me

mbetet si ta shfaqim atë në një mënyrë që të

buxhet të ulët, me njerëz miqësorë, jetë të gjallë

lidhet me identitetin kosovar si tërësi, e jo me

nate, restorante dhe kafene komode, natyrë të

njerëzit individualë me të cilët udhëtari është

jashtëzakonshme dhe ndeshje të kulturave dhe

takuar.46

46

Një precedent i dukshëm i këtij lloji të nismave u krijua në nëntor 2019, kur ekipi anglez i futbollit arriti në Prishtinë për ta luajtur
një ndeshje kundër Kosovës. Ekipi anglez dhe tifozët e tij morën shfaqje të mëdha të afektit, dashurisë dhe mirënjohjes për rolin që
Mbretëria e Bashkuar luajti gjatë luftës së Kosovës. Vetë ndeshja u përfol në diskurset mediatike jo si një aktivitet konkurrues në
të cilin dy kundërshtarë ndeshen ballë për ballë në një fushë, por si ribërje e një miqësie të qëndrueshme ndërmjet Kosovës dhe
Britanisë së Madhe. Në të vërtetë, këto ditë fotoja e një ushtari anglez duke luajtur futboll me një fëmijë kosovar u bë hit në rrjetet
sociale, duke e vënë në pah qartë miqësinë ndërmjet këtyre dy vendeve. Shih: Weizman, J. (2019) “For Kosovo, England Match More
than Just Football”, Balkan Insight. Në: https://balkaninsight.com/2019/11/15/for-kosovo-england-match-more-than-just-football/
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e. Media & interneti

palët e interesuara kosovare mund ta arrijnë

Kosova gjithashtu mund të ndërveprojë me

digjital nëse planifikojnë ta bëjnë këtë, diçka që

audiencat spanjishtfolëse në kontekstin e for-

nuk mund ta bëjnë përmes takimeve personale.

audiencën spanjishtfolëse përmes marketingut

mave digjitale, hartave dhe kodeve të standardizuara. Për një vend me njohje të kufizuar, kjo
çështje është vendimtare pasi disa lista jopub-

f. Biznesi dhe investimet

like mund ta përfshijnë ose përjashtojnë kom-

Sipas një raporti të Agjencisë së Statistikave

bin nga format dhe bazat e të dhënave të tyre.

të Kosovës për Tregtinë Ndërkombëtare, të

Nëse në çështjet e brendshme, nacionalizmi

publikuar në mars 2021,49 eksportet kosovare

banal që përfaqësohet nga “flamuri që kalon

në Spanjë përbëjnë 0.1% të eksporteve të saj

pa u vënë re në ndërtesën publike” e normali-

të përgjithshme, gjë që e vë Spanjën pothuaj

zon vetë ekzistencën e një shteti kombëtar47, në

në fund të listës së partnerëve të biznesit të

diskurset ndërkombëtare, përfshirja ose për-

Kosovës në BE, në vendin e parafundit, pas

jashtimi nga inventarët e tillë mund ta inkurajo-

Irlandës e cila është e fundit në listë. Edhe

jë ose dekurajojë angazhimin me Kosovën.

eksportet në Spanjë shënuan rënie për 32%
në krahasim me vitin 2020. I vetmi vend tjetër

Në këtë drejtim, Qeveria e Kosovës prezantoi

spanjishtfolës i përfshirë në listën e part-

në vitin 2012 “Strategjinë për Diplomaci Dig-

nerëve tregtarë është Meksika, vëllimi tregtar

jitale”, e cila fitoi njohje të rëndësishme në

i të cilës me Kosovën është më i ulët se 0.1%

mediat ndërkombëtare. Përveç kësaj, portali

e eksporteve të saj në të dy Amerikat. Nga

DigitalKosovo.org, i themeluar nga ndërmarrësi

pikëpamja e themelimit të biznesit kosovar në

Kushtrim Xhakli, arriti të bëjë që kompanitë si

Spanjë apo në Amerikën Latine, mundësitë

Microsoft apo Alibaba ta fusin Kosovën në li-

për zhvillim të ardhshëm duken të vogla. Per-

stat e tyre. Ngjashëm, personalitetet e famshme

sonat nga Kosova që kanë marrë pjesë në mi-

si Dual Lipa ose Rita Ora e mbështetën një

sione tregtare në Spanjë dhe janë intervistuar

fushatë të mediave sociale që u bëri thirrje

nga autorët e këtij punimi theksojnë se pa një

Apple dhe Google për ta përfshirë Kosovën në

zgjidhje politike ky treg do të mbetet i paarrit-

hartat e tyre.48

shëm për bizneset dhe kompanitë kosovare.

Për sa u përket marrëdhënieve me hispanosferën, ky lloj diplomacie digjitale mund të

Megjithatë, shkëmbimet tregtare ndërmjet

përshtatet edhe në tregun spanjishtfolës. Në

spanjollëve dhe kosovarëve janë të papërfill-

të vërtetë, pamundësia e udhëtimit, qoftë për

shme, por jo inekzistente. Importet nga Spanja

shkak të kufizimeve të pasaportave ose për sh-

përbëjnë 0.7% të importeve të përgjithshme

kak të pandemisë, mund të përdoret në mënyrë

të Kosovës, duke i tejkaluar kështu disa vende

diskursive si argument për ta promovuar

njohëse të BE-së, si Belgjikën, Danimarkën, Ir-

angazhimin digjital me spanjollët dhe lati-

landën dhe Suedinë. Amerika Latine gjithash-

no-amerikanët në nivel njerëzor. Përveç kësaj,

tu luan një rol modest në tregtinë e Kosovës:

47
48

49

 illig, M. (1995) Banal Nationalism, London: SAGE.
B
Finnis, A. (2020) “Dua Lipa Kosovo row: Why the singer’s ‘Greater Albania’ tweer caused controversy – and the Apple
Maps petition explained”, iNews. Në: https://inews.co.uk/news/world/dua-lipa-kosovo-greater-albania-kosovo-tweet-apple-maps-petition-explained-559411
Shih raportin në ueb faqen e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në: https://ask.rks-gov.net/media/5987/kosovo-international-trade-statistics-march-2021.pdf
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importet nga Brazili dhe Meksika përbëjnë

të sjellin dobi të drejtpërdrejta për aktorët

rreth 1% të importeve të përgjithshme të

institucionalë të përfshirë drejtpërdrejt. Siç

Kosovës. Importet spanjolle përqendrohen

u cek më lart, bashkëpunimi me partnerët

në tekstil për shkak të pranisë së kompanive

strategjikë të Amerikës Latine në arsim ka

ndërkombëtare si Mango dhe Zara, por edhe

të ngjarë të përballet me më pak pengesa

kompani të tjera të Amerikës Latine arritën

politike që rrjedhin nga situata e njohjes,

në Kosovë nga sektorë të tjerë si industria

por më shumë me pengesa pragmatike

ushqimore, prodhuesit e veturave, qeramika

për t’u bërë të zbatueshme, për shkak të

dhe artikujt e qelqit. Veç kësaj, kafiteritë,

distancës, shpenzimeve të udhëtimit dhe

restorantet dhe klubet e vallëzimit me

dallimeve në programet akademike. Ng-

tematikë sipas stileve hispanike apo lati-

jashëm, palët e interesuara për Kosovën

no-amerikane janë gjithashtu të pranishme

mund t’i gjurmojnë dhe identifikojnë zyrat

në vende të ndryshme në tërë Kosovën.

për marrëdhënie ndërkombëtare të shumë

Edhe pse jo të gjitha prej tyre menaxhohen

universiteteve të Amerikës Latine për ta

nga njerëz me prejardhje hispanike, fakti

vlerësuar këtë mundësi. Kur bëhet fjalë për

që ato gjetën një vend në treg dëshmon se

mësimdhënien e spanjishtes, Prishtina nuk

shumë kosovarë e nxisin konsumin kulturor

ka as kampus të Institutit Cervantes, si në

rreth spanjollizmit dhe latino-amerikanizmit.

Beograd apo Athinë, as katedra universitare
për spanjisht, si në Shkup, Sarajevë, Tiranë,

g. Arsimi dhe gjuha

Zarë apo Zagreb. Përvojat e mësimdhënies

Programet e studimit për shkëmbime univer-

ose mund të gjenden në zgjidhje ad hoc,

sitare janë një fushë në të cilën institucionet

si në qendrat private të mësimdhënies.51

kosovare dhe spanjolle/latino-amerikane

Nëse disa palë të interesuara planifikojnë

mund të punojnë së bashku në vitet e ar-

ta zgjerojnë këtë mësimdhënie për qytet-

dhshme. Disa marrëveshje dhe përparime

arët kosovarë, atëherë problemi qëndron në

në këtë drejtim janë bërë kohët e fundit, për

stimujt që qëndrojnë pas studimit të gjuhës:

shembull me Universitetin e Valladolidit dhe

disa studentë kosovarë mund të zhgënje-

Universitetin Santiago de Compostela50,

hen sapo njohuritë dhe aftësitë e tyre të

ndonëse nuk dihet nëse këto marrëvesh-

zgjeruara për Spanjën dhe kulturën span-

je janë zbatuar deri më tani apo jo, sepse

jishtfolëse të ballafaqohen me një situatë të

kufizimet për viza i vënë këto mundësi në

pandryshueshme politike që i pengon për të

dispozicion vetëm për studentët kosovarë

udhëtuar në Spanjë. Për këtë arsye, mësimi

që kanë një shtetësi të dytë. Ashtu si me

i gjuhës përmes internetit i kombinuar me

afrimin qytet me qytet, marrëveshjet univer-

përvojat ndërkulturore përmes internetit

sitet me universitet u mundësojnë univer-

mund të ndikojë paksa në tejkalimin e kësaj

siteteve spanjolle ta shmangin çështjen e

situate problematike.

së gjuhës spanjolle janë kryesisht të izoluara

njohjes së Kosovës, ndërkohë që ato mund

50

51

 ajmi është publikuar nga Kolegji Universum në ueb sajtin e tij, por asnjë lajm tjetër nuk është shfaqur në ato univerL
sitete përkatëse spanjolle. Ai gjendet vetëm në gjuhën shqipe: https://www.universum-ks.org/sq/spanja-aprovon-bursat-per-studime-per-studentet-e-kolegjit-universum/
Shih: Salguero Ortiz, M. M. (2017), “Enseñar español en Kosovo: el reto del conocimiento”. Në M. C. Méndez Santos, M.
Galindo Merino, eds., Atlas de ELE: Geolingüística de la enseñanza del español en el mundo, Madrid: EnClaveELE
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h. Shoqëria civile dhe
organizatat ndërkombëtare

jetojnë në Kosovë, të cilët i kemi intervistuar

Së fundi, nëse rrugët bilaterale drejt Spanjës

ndër profesionistët spanjishtfolës, të cilët më

dhe vendeve spanjishtfolëse janë të vështira

vonë do të bëhen ndërtues të urave kulturore

për shkak të mungesës së stimujve politikë e

dhe politike ndërmjet këtij vendi ballkanik dhe

kulturorë, skenarët ndërkombëtarë/transna-

hispanosferës. Kjo nuk do të thotë që Kosova

cionalë në të cilët Kosova dhe bota spanjisht-

duhet në mënyrë proaktive ta quajë veten vend

folëse përkojnë mund t’i ofrojnë disa mundësi

ideal për perëndimorët për të bërë punë në ter-

për kontakt. Në këtë drejtim, një nga aspektet

ren dhe për t’u punësuar në dëm të qytetarëve

që palët e interesuara kosovare mund ta thek-

kosovarë, por për të pranuar që atmosfera e

sojnë si tipar veçanërisht karakteristik të vendit

saj ndërkombëtare që iu shtua ekspertizës

të tyre janë lidhjet e tyre me institucionet evro-

së fituar në temat e lartpërmendura gjatë dy

piane, organizatat multilaterale (OSBE, NATO,

dekadave të fundit mund ta vërë Kosovën si

UNMIK etj.) dhe organizatat e shoqërisë civile.

pikë referimi emergjente ndër profesionistët

Të gjitha këto janë çështje të politikave si të

e specializuar, pa marrë parasysh prej nga

drejtat e grave, marrëdhëniet ndëretnike dhe

janë ata. Në mënyrë plotësuese, linjat e tjera

pajtimi, lufta kundër korrupsionit, ose krijimi i

të veprimit mund ta përfshijnë mbështetjen e

mekanizmave ligjorë dhe institucionalë për ta

nismave që i konceptojnë në mënyrë eksplicite

forcuar shtetësinë e Kosovës.

marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe botës

për këtë punim, ia ofron Kosovës një përparësi
dhe mundësi për ta ndërtuar një imazh pozitiv

spanjishtfolëse në mjedise ndërkombëtare
Kosova është vend shumë tërheqës për

ose transnacionale. Shembuj të dukshëm të

profesionistë të karrierës së hershme që

kësaj mund të gjenden në historitë e solidar-

dëshirojnë të bëjnë karrierë rreth çështjeve të

itetit të ndërsjellë të lidhura me kujtimet ush-

mekanizmave të qeverisjes evropiane, konf-

tarake, si pjesëmarrja e ushtarëve shqiptarë në

liktit ndëretnik, ndërtimit të paqes dhe, më

Luftën Civile të Spanjës ose roli i kontingjentit

gjerë, marrëdhënieve ndërkombëtare. Nuk

spanjoll në KFOR në Istog; apo në aktivitetet

është rastësi që shumica e spanjishtfolësve

që i lidhin diasporën kosovare dhe diasporën

që jetojnë në Kosovë janë të përfshirë në or-

spanjolle/latino-amerikane në vendet e treta,

ganizata ndërkombëtare ose fondacione të

si Gjermania apo Zvicra.

shoqërisë civile. Diplomat në marrëdhënie
ndërkombëtare, shkenca politike dhe fusha të
ngjashme nga universitetet spanjolle dhe të
Amerikës Latine ofrojnë mundësi për karrierë
ndërkombëtare, pavarësisht nga mundësitë e
vogla të punësimit. Por për shkak të vështirësive për punësim, mund ta kesh edhe përvojën
e punës së fillestarit në një mjedis të ri dhe
sfidues, edhe mundësinë reale për t’i bërë
hapat e parë për një karrierë të suksesshme
ndërkombëtare në një vend si Kosova. Në
këtë mënyrë, kënaqësia nga puna dhe jeta
e spanjishtfolësve që janë të punësuar dhe
29
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Konkluzionet
Arsyet që e shpjegojnë mungesën e an-

dhe për afinitete kulturore, është me rëndësi

gazhimit ndërmjet Kosovës dhe Spanjës/

të hulumtohet çka mund të bëhet me një

Amerikës Latine qëndrojnë përtej çështjes

pikëpamje novatore dhe të gjerë.

së mosnjohjes diplomatike. Në të vërtetë,

Si hap i parë do të ishte me rëndësi që

lidhjet e pakta historike ndërmjet këtyre

audiencat spanjishtfolëse të grupoheshin

dy njësive kulturore, por edhe mungesa e

sipas tri niveleve të përshkruara më lart

njohjes së simboleve dhe tipareve të Ev-

dhe më pas të përshtatej një ‘ton’ i mirëfilltë

ropës Lindore në botën spanjishtfolëse,

për secilin segment përkatës. Nëse marrja

i mbështesin dhe arsyetojnë qëndrimet

e njohjes diplomatike është e vështirë pa

ekzistuese jomiqësore ndaj Kosovës. Në

ndonjë përparim të konsiderueshëm në

rastin e Spanjës, kjo çështje është poli-

dialogun me Beogradin, atëherë objektivat

tikisht e ndjeshme, pra e rëndësishme nga

duhet të shqyrytojnë se si të katalizohet

pikëpamja shoqërore, por e bllokuar nga

fuqia e butë e Kosovës përballë botës

pikëpamja institucionale, ndërsa në rastin e

spanjishtfolëse, si të promovohet Kosova

palëve të interesuara të Amerikës Latine këto

si një vend ku posaçërisht spanjishtfolësit

qëndrime shprehen si mosvetëdijesim dhe

mund të zbulojnë përvoja të reja dhe njerëz

ekzotizëm. Sikur shoqëria kosovare t’i përg-

miqësorë, dhe si të eksplorohen fusha të

jigjej një pozicionimi të tillë me një ndjenjë

ndryshme në të cilat palët e interesuara të

përkatëse të pakujdesisë, atëherë rezultati

Kosovës mund të arrijnë përparime graduale.

i pashmangshëm do të ishte mungesa e

Në të vërtetë, kur Spanja apo vendet mosn-

ndonjë përpjekjeje të konsiderueshme për

johëse të Amerikës Latine ta njohin Kosovën,

ta lidhur Kosovën me botën spanjishtfolëse.

marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe botës

Megjithatë, pasi opinioni publik i Kosovës

spanjishtfolëse do të jenë shumë më të forta

dhe vendimmarrësit institucionalë e kon-

nëse nismat e tilla janë provuar që më parë

siderojnë botën spanjishtfolëse si zonë

dhe që më herët.

strategjike për zhvillimin e tyre të ardhshëm
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Rekomandimet
Në infografinë e bashkëngjitur (Fig. 1), ne i

dinë ata); (2) Zona 2: përvojat ndërpersonale

propozojmë një sërë nismash që duhet të

synojnë t’i nxisin kontaktet dhe shkëmbimet

provohen duke i ndjekur të tetë fushat e

ndërmjet njerëzve nga të dy prejardhjet (çka

njëjta të ndërhyrjes në stilin e një harte të

u duhet atyre për të jetuar) dhe (3) Zona 3:

metrosë. Duhet të theksohet se nismat (e

vendimmarrja politike sillet rreth asaj se cilat

shënuara si “stacione”) mund t’i përkasin më

vendime institucionale mund t’i ndryshojnë

shumë se një “linje” dhe ato janë skicuar si-

situatat (çka duhet të bëjnë ata).

pas një parimi sipas të cilit, duke u nisur nga
qendra, ato përshkallëzohen në nivele më

Në të njëjtën mënyrë, objektivi më i përshtat-

formale dhe institucionale. Rezultati është

shëm i secilit grup të nismave/rekomandi-

tri nivele, të cilat mund t’i kuptojmë si “zona”

meve duhet të jetë me sa vijon:

ose “tarifa”: (1) Zona 1: shkrim-leximi kulturor,
nënkupton që përpjekjet janë përqendruar
në përmirësimin e njohjes së Kosovës nga
audiencat spanjishtfolëse (çka duhet të
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Zona e nismës

Audienca kryesore (në Kosovë)

Objektivi kryesor

Diplomacia shtetërore

Diplomatë, praktikantë në MN,
Ministria e Punëve të Jashtme

Merrni njohje dhe/ose
përmirësoni angazhimin me
vendet mosnjohëse

Sporti, arti dhe kultura

Federatat e sportit dhe të
kulturës; Industritë dhe
menaxherët e kulturës; Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Pozicionojeni Kosovën
si kulturë që ia vlen të
eksplorohet

Biznesi dhe investimet

Dhomat e Tregtisë, kompanitë
private, Min. e Tregtisë,
Ndërmarrësisë dhe Industrisë

Zhbllokoni tregjet
spanjishtfolëse
për kompanitë dhe
konsumatorët kosovarë

Shoqëria civile dhe organizatat
ndërkombëtare

Vendimmarrës të BE-së,
udhëheqës nga shoqëria civile

Konceptoni angazhimin
ndërmjet kosovarëve dhe
spanjishtfolësve si pjesë të
një konteksti global

Politika joshtetërore

Këshillat komunale, politikanët
rajonalë, Min. e Administrimit të
Pushtetit Lokal

Kapërceni mosnjohjen nga
Spanja duke e shmangur
nivelin shtetëror.

Arsimi dhe gjuha

Universiteti i Prishtinës, Min.
e Arsimit, mësimdhënësit dhe
personat që e flasin rrjedhshëm
spanjishten

Siguroni burime për të
mësuar spanjisht, përkundër
mosnjohjes dhe çudisë
kulturore.

Turizmi dhe mikpritja

Zyrtarë për brendimin e shtetit
të Kosovës, agjenci dhe kompani
turistike nga industria e turizmit

Inkurajoni spanjishtfolësit
për ta vizituar Kosovën dhe
kosovarët për t’iu qasur
kulturës spanjolle.

Media dhe interneti

Shtypi, gazetarët, startup-et dhe
ndërmarrësit digjitalë.

Lehtësoni vështirësitë
administrative dhe
ekonomike të kosovarëve
për të udhëtuar me përvoja
digjitale.
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Destinacioni:
NJOHJA /
ANGAZHIMI
Destinacioni:
NDËRVEPRIMET
DIGJITALE

Destinacioni:
ASETET
KULTURORE
UJDITË DHE
MARRËVESHJET

UNITETI TERRITORIAL
I SPANJËS

VENDET MOSNJOHËSE
MIQËSORE TË
AMERIKËS LATINE

DIPLOMACIA
STRATEGJIKE DIGJITALE

MEDIAT NË
SPANJISHT

QENDRA E
BALLKANIT
VIZITAT
VIRTUALE

DIPLOMACIA
STRATEGJIKE
KULTURORE

KOMUNITETI
HISPANIK NË SHBA
KORNIZA
PR

Destinacioni:
RRITJA E
PËRVOJAVE TË
UDHËTIMIT

KOSOVARËT
MIKPRITËS

ANËTARËSIMET
NDËRKOMBËTARE
NË SPORT
POP ARTISTËT
KOSOVARË DHE
LATINË

PORTUGALIA DHE
PANAMAJA SI
QENDRA

KOSOVA
SI NATYRË
SHENGEN
ADRESA

NDESHJET
MIQËSORE

TAKIMET
AFARISTE

DOBITË
TATIMORE

Destinacioni:
MUNDËSITË PËR
BIZNES TË
ZHBLLOKUARA

PROFILI
I VENDIT

PAKETA E
MIRËSE-ARDHJES
KOSOVA DHE BB-ja SI
EVROPË JUGLINDORE
GJUHA DHE
GJUHËT
E KULTURAVE

BURSAT

STILI I JETESËS
NDËRKOMBËTARE NË PRISHTINË

SHKËMBIMET
UNIVERSITARE
NIVELET TEKNIKE TË
ADMINISTRATËS

PËRVOJAT
GJUHËSORE

Destinacioni:
BURIMET E
MËSIMNXËNIES

ENTITETET
NËNKOMBËTARE

NDJESHMËRIA
USHTARAKE

DIASPORAT NË
VENDET E TRETA

BINJAKËZIMI I
QYTETEVE

Destinacioni:
SHMANGENI
NIVELIN
SHTETËROR

LLINJA BLU E ERRËT: DIPLOMACIA SHTETËRORE
LINJA E GJELBËR E ERRËT: SPORTI, ARTI DHE KULTURA
LINJA E VERDHË: BIZNESI DHE INVESTIMET
LINJA BLU E HAPUR: ORGANET NDËRKOMBËTARE
LINJA E PORTOKALLTË: POLITIKAT JOSHTETËRORE
LINJA E KUQE: ARSIMI DHE GJUHA

Destinacioni:
KONCEPTIMI
GLOBAL

ZONA 1:
SHKRIM-LEXIMI
KULTUROR
ZONA 2:
PËRVOJAT
NDËRPERSONALE
ZONA 3:
VENDIMMARRJA
POLITIKE

LINJA VJOLLCE: TURIZMI DHE MIKPRITJA
LINJA E GJELBËR E HAPUR: MEDIA DHE INTERNETI
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LINE

TAG

REKOMANDIMET

VJOLLCE

SHENGEN ADRESA

Fushata për heqjen e vulës “minus Spanjë” në
vizat Shengen të pasaportave kosovare, duke
kujtuar frymën e Shengenit si “lëvizje të lirë
nëpër Evropë”

BLU E ERRËT

UJDITË DHE MARRËVESHJET

Promovoni ujditë dhe marrëveshjet, megjithëse
nuk e ndryshojnë njohjen.

E PORTOKALLTË

SHMANGENI NIVELIN SHTETËROR

Kapërceni mosnjohjet duke e shmangur nivelin
shtetëror.

BLU E ERRËT

QENDËR E BALKANIT

Bëhuni qendër e Ballkanit për vendet njohëse
të Amerikës Latine.

VJOLLCE

MBËSHTETNI PËRVOJAT E UDHËTIMIT
Kosovën dhe kosovarët për t’iu qasur kulturës
(Dest.)
spanjolle.

YELLOW

TAKIME AFARISTE

Caktoni raunde të takimeve ndërmjet
spanjollëve dhe kosovarëve.

E VERDHË

MUNDËSITË PËR BIZNES TË
ZHBLLOKUARA(Dest.)

Destinacioni: Zhbllokoni tregjet spajishtfolëse
për kompanitë dhe konsumatorët kosovarë.

E PORTOKALLTË

BINJAKËZIMI I QYTETEVE

Ndiqni binjakëzimin e qyteteve ndërmjet
qyteteve të Kosovës dhe të Spanjës.

E VERDHË

PROFILI I VENDIT

Lëshoni një profil të vendit për t'i synuar për
tregjet hispanike.

E GJELBËR E ERRËT

INDUSTRITË KREATIVE

Mbështetni industritë kreative, historitë e të
cilave sillen rreth spanjishtes.

E GJELBËR E ERRËT

ASETET KULTURORE (Dest.)

Pozicionojeni Kosovën si kulturë që ia vlen të
eksplorohet.

E GJELBËR E HAPUR

NDËRVEPRIMET DIGJITALE(Dest.)

Lehtësoni vështirësitë administrative dhe
ekonomike për kosovarë për të udhëtuar me
përvoja dixhitale.

E GJELBËR E ERRËT

NDESHJET MIQËSORE

Organizoni ndeshje miqësore me ekipet e
Amerikës Latine.

BLU E HAPUR

KONCEPTIMI GLOBAL (Dest.)

Konceptoni angazhimin ndërmjet folësve
kosovarë dhe folësve spanjollëve si pjesë e një
konteksti global.

BLU E ERRËT

KOMUNITETI HISPANIK NË SHBA

Lidhni partneritet me komunitetin hispanik në
SHBA.

VJOLLCE + E GJELBËR E
HAPUR

KOSOVARËT MIKPRITËS

Promovoni mikpritjen kosovare për vizitorët
spanjishtfolës përmes aseteve të prekshme.

E GJELBËR E ERRËT

POP ARTISTËT KOSOVARË DHE
LATINË

Theksoni elementet e përbashkëtata ndërmjet
artistëve bashkëkohorë kosovarë dhe muzikës
latine.

BLU E HAPUR + E
PORTOKALLTË + E KUQE

KOSOVA DHE BB-ja SI EVROPE
JUGORE

Përcaktoni evropianizimin e Kosovës dhe
konceptojeni BB-në si pjesë të kulturave të
Evropës Jugore.

VJOLLCE + E GJELBËR E
HAPUR

KOSOVA SI NATYRË

Zhdukni mitet për luftën duke e ribrenduar
Kosovën si destinacion turistik me theks
në aktivitetet jashtë, në natyrë, histori dhe
kulturë.

E KUQE

KURSE TË GJUHËS DHE KULTURËS

Ofroni kurse për kulturat dhe gjuhët hispanike.

Inkurajoni spanjishtfolësit për ta vizituar
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LINE

TAG

REKOMANDIMET

BLU E ERRËT

VENDET MOSNJOHËSE MIQËSORE TË të Amerikës Latine që janë të hapura për
dialog me Kosovën (Meksikën, Ekuadorin,
AM-LAT

Vendosni marrëdhënie me vendet mosnjohëse
Kilin).

E KUQE

BURIMET E MËSIMNXËNIES (Dest.)

Siguroni burime për të mësuar spanjisht,
përkundër mosnjohjes dhe çudisë kulturore.

E KUQE

PËRVOJAT GJUHËSORE

Mbështetni përvojat gjuhësore që i lidhin
Spanjën/Amerikën Latine me Kosovën.

E GJELBËR E HAPUR

MEDIAT NË SPANJISHT

Promovoni storje tërheqëse për Kosovën me
gazetarët dhe mediat spanjishtfolëse.

BLU E HAPUR

NDJESHMËRIA USHTARAKE

Mbështetni nismat që tregojnë histori të
solidaritetit të ndërsjellë të lidhura me
kujtimet e përbashkëta ushtarake (Istog, Lufta
Civile Spanjolle).

E VERDHË

PORTUGALIA DHE PANAMAJA SI
QENDRA

Kontaktomni me Portugalinë dhe Panamanë i
qendra komerciale.

BLU E ERRËT + E GJELBËR E
ERRËT

KORNIZA PR

Përcaktoni dhe zbatoni një kornizë PR kur
përballeni me Spanjën.

BLU E HAPUR

STILI I JETESËS NDËRKOMBËTARE NË Përforconi përvojat ndërkombëtare që do të
fitohen si pjesë e stilit të jetesës së Prishtinës.
PRISHTINË

BLU E ERRËT

NJOHJA /ANGAZHIMI (Dest.)

Merrni njohje dhe/ose përmirësoni angazhimin
me vendet mosnjohëse.

E KUQE + VJOLLCE

BURSAT

Jepuni kosovarëve bursa për literaturën
hispanike.

BLU E ERRËTE

INTEGRITETI TERRITORIAL I SPANJËS territorial të Spanjës në diskurset publike

E GJELBËR E ERRËT

DIPLOMACIA STRATEGJIKE
KULTURORE

E GJELBËR E HAPUR

DIPLOMACIA STRATEGJIKE DIGJITALE të synuar për palët e interesuara që

E PORTOKALLTË

ENTITETET NËNKOMBËTARE

Ndërveproni me entitetet nënkombëtare
spanjolle për t'i shmangur problemet e
mosnjohjes.

E VERDHË

DOBITË TATIMORE

Jepuni përfitime tatimore eksporteve kosovare
në Spanjë/Am Lat dhe importeve prej tyre.

E PORTOKALLTË

NIVELET TEKNIKE TË ADMINISTRATËS teknike të administratës dhe çështje të

E KUQE + VJOLLCE

SHKËMBIMET UNIVERSITARE

Krijoni dhe zbatoni shkëmbime universitare
me vëmendje të veçantë për heqjen e
ndalimeve të udhëtimit.

VJOLLCE + E GJELBËR E
HAPUR

VIZITAT VIRTUALE

Filloni vizita virtuale dhe krijoni forume
virtuale onlajn ndërmjet Spanjës dhe Kosovës.

VJOLLCE

PAKETA E MIRËSEARDHJES

Jepuni paketë mirëseardhjeje Spanjës/
vendeve mosnjohëse të Am Lat me një porosi
të ngrohtë, por të zgjuar.

Mbroni në mënyrë eksplicite integritetin
përballë separatizmit katalanas.

Jepini përparësi Spanjës dhe Amerikës Latine
në strategjinë e diplomacisë kulturore.
Niseni një strategji të diplomacisë digjitale
spanjishtfolëse.

Promovoni takime dhe marrëveshje në nivele
përbashkëta (p.sh. trashëgimia kulturore).
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