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Hyrje
Njohja shihet kryesisht si proces ligjor

Ky raport merr parasysh këtë hendek duke

ose politik që ndodh dyanësisht ndërmjet

shqyrtuar se afërmi politikat sportive dhe

shteteve. Këto kuptime ligjore dhe politike

pjesëmarrjen globale të Kosovës në lidhje

të njohjes na ndihmojnë të hulumtojmë

me njohjen. Në këtë kontekst janë hulumtu-

mënyrat se si shfaqen (ose nuk shfaqen)

ar këto çështje:

shtetet si njësi të sistemit ndërkombëtar. Sa
i përket Kosovës, ato na ndihmojnë të kup-

1.

Si ka marrë pjesë Kosova në ngjarje

tojmë vendin e Kosovës në diplomacinë e

ndërkombëtare sportive ( në veçanti

marrëdhënieve ndërkombëtare, por po ashtu

ato futbollistike)? Cilat janë mundësitë

krijojnë dy kufizime të mëdha në mënyrën

dhe sfidat që lidhen me çështjet e
njohjes?

se si kuptojmë çështjet e shtetësisë. Së pari,
ato neglizhojnë domethënien e rropatjeve

2.

Gjatë pjesëmarrjes në këto ngjarje,

të Kosovës për ekzistencë ndërkombëtare

deri në çfarë mase ka ushtron Kosova

jashtë konteksteve rreptësisht ndërqever-

një lloj sovraniteti që e mundëson të

itare, si për shembull lidhjet kulturore ose

veprojë si shtet dhe/ose të konsid-

sportive (FIFA, IOC, etj.). Së dyti, dhe në

erohet si e tillë nga shtetet e tjera dhe

lidhje me këtë, ato nuk na ndihmojnë të

qytetarët e tyre?

kuptojmë mënyrat se si Kosova vepron si

3.

Si mund të përfitojë Kosova nga kjo

shtet, pavarësisht nga mungesa e njohjes së

në mënyrë që të përmirësojë imazhin

përgjithshme.

e jashtëm, por edhe ndjenjën e përkatësisë për shoqërinë e saj brenda
kufijve?
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Këto pyetje janë të rëndësishme për të

Duke u dhënë përgjigje këtyre pyetjeve

rrokur me mend mënyrën se si sporti, dhe

plotësojmë hulumtimet ekzistuese mbi

për rrjedhojë aktivitetet e tjera kulturore,

njohjen e diplomacinë sportive, si dhe2 njohu-

ndërveprojnë me shtetësinë në Kosovë, të

ritë për format më të epshme të pranimit dhe

cilat kësisoj na japin një kuptim me të plotë

vlerësimit të rasteve të tjera që, sikur Kosova,

të kompleksiteteve të shtetësisë. Dhe kjo jo

nuk gëzojnë njohje të plotë (p.sh. Tajvani, Pal-

vetëm se përpjekjet e Kosovës për të marrë

estina, Kaledonia e Re, Skocia, Hong-Kongu)3.

pjesë në aktivitete sportive dhe kulturore

Analiza jonë historike bazohet në të dhëna të

janë mjaft substanciale, por edhe se ato

mbledhura si nga hulumtimet dytësore nga

në përgjithësi u janë përvjedhur analizave,

literatura ekzistuese, të dhënat e qasshme

të cilat përqendrohen kryesisht te temat e

me burim të hapur, dokumentet e nxjerra nga

larta politike. Për më tepër, çështja e sportit

hisedarët kyçë (Qendra Olimpike e Studi-

gjithashtu ka potencialin për t’i thyer stereo-

meve, federatat sportive të Kosovës), ashtu

tipat që mbase ekzistojnë mes Kosovës dhe

edhe përmes intervistave me tetë vendim-

të tjerëve, sidomos me shtetet mosnjohëse.1.

marrës edhe nga fusha sportive dhe politike
e Kosovës, edhe nga organet ndërkombëtare
drejtuese të sportit. Para se ta paraqesim
analizën, në seksionin e radhës kemi ofruar
një diskutim preliminar mbi çështjet e njohjes
shtetërore, marrëdhënieve ndërkombëtare
dhe sportit, duke iu referuar edhe Kosovës.
Në seksionin i fundit bazohemi në analizën
tonë për të dhënë një sërë rekomandimesh se
si Kosova do të mund të përdorte përvojat e
deritanishme të pjesëmarrjes në sportin ndërkombëtar si themel për t’u zhvilluar më tej.

1 V
 ila Sarriá. P. dhe Demjaha, A. (2021). “Kosovo and Spain at the EU Level: a Battle of Semantics”, Prishtinë, Fondacioni i
Kosovës për Shoqëri të Hapur.
2 E.g. Giulianotti, R. Collison, H, Darnell, S & Howe, D. (2017). “Contested states and the politics of sport: the case of
Kosovo – division, development, and recognition”, International Journal of Sport Policy and Politics, 9:1, 121-136, DOI:
10.1080/19406940.2016.1217251, Black, D. and Peacock, B. (2013). ‘Sport and Diplomacy’, në Andrew F. Cooper, Jorge
Heine, and Ramesh Thakur., (eds), The Oxford handbook of modern diplomacy. Oxford: Oxford University Press, fq. 708-725
3 Për një analizë të holloësishme me bazë krahasimtare, shihni Krasniqi, G. (2018). “Contested territories, liminal polities,
performative citizenship: a comparative analysis”, RSC Working Papers, 13. E disponueshme në: https://cadmus.eui.eu/
handle/1814/52225.
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Shtetësia Sovrane
Njohja4 kryesisht shihet si proces ligjor

shumica e raportimeve mediatike flasin për

ose politik përmes së cilës një shtet njeh

Sudanin Jugor, një ndër shtetet më të reja

një shtet tjetër përmes një shpalljeje ose

në botë dhe i fundi që është anëtarësuar ne

përmes ndërtimit të marrëdhënieve diplo-

OKB. Sido që të jetë, njohja shtetërore është

matike5. Këto kuptime legalistike të njohjes

çështje e politikës së lartë ndërqeveritare.8

pasqyrohen po ashtu në pikëpamjet e
politikëbërësve si dhe në narrativet më pub-

Njohja po ashtu shihet si mundësues i

like. Për çështjen e Kosovës, për shembull,

pjesëmarrjes në marrëdhënie ndërkom-

BE-ja i është qasur njohjes si kompetencë

bëtare, ku shteti mbetet aktor kryesor. Pra

shtetërore6. Dokumente të tjera nga fusha

në këtë kuptim janë parë njohja dhe aftësia

e politikave nënvizojnë më tepër rëndësinë

për të zhvilluar lidhje të jashtme diploma-

e organizatave ndërkombëtare sa i përket

tike, ekonomike e të tjera si dimensione

njohjes. Për shembull, sipas Komisionit

të ndryshme por të ndërlidhura të sovran-

të Arbitrazhit të Konferencës mbi Jugosl-

itetit.9 Thënë shkurt e shqip, aftësia për të

lavinë (e cila njihet po ashtu si Komiteti i

qeverisur një shtet përbrenda një territori

Arbitrazhit Badinter) ‘anëtarësia në organi-

dhe popullatën që gjendet aty është parë

zata ndërkombëtare është dëshmitare për

si diçka e lidhur me sovranitetin ndërkom-

bindjen e këtyre shteteve se entiteti politik

bëtar, ndërsa njohja e kësaj rregulle si një

që njihet si i tillë është realitet’.7 Po kështu,

dimension i jashtëm i sovranitetit. Në këtë

4 N
 johja këtu përdoret si njohje shtetërore në mënyrën që është kuptuar në shkencat politike dhe në kontizën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Për një përmbledhje punimesh mbi këtë çështje shihni Visoka, G., Newman, E., & Doyle, J.,
eds. (2019). Routledge Handbook of State Recognition, Routledge, Abingdon.
5 Grant, T.D. (2009). “Admission to the United Nations: Charter Article 4 and the Rise of Universal Organization”, Brill, fq. XX
6 Këshilli i BE-së (2008). “General Affairs and External Relations”, Brussels, 18 shkurt 2008
7 Ramcharan, B.G., ed. (1997). “The International Conference on the Former Yugoslavia Official Papers”, Volume 2. Hague:
Kluwer Law International, fq. 1285
8 Shihni po ashtu Kyris, G. (2022). ‘State recognition and dynamic sovereignty’, European Journal of International Relations, 28 (2): 287-311
9 Shihni për shembull Thompson, J. E. (1995). “State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap between Theory and Empirical Research”, International Studies Quarterly (39) 2: 213-233; Jackson, R. (2011). Sovereignty. Cambridge:
Polity
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aspekt, sovraniteti i jashtëm shihet si ekzo-

gjithsesi më shumë sesa që do të pritej duke

gjen, por prapëseprapë i lidhur afërsisht

ua parë nivelin e njohjes. Për shembull, Ta-

me sovranitetin e brendshëm. Për më tepër,

jvani njihet vetëm nga një grusht shtetesh,

njohja është e rëndësishme për marrëdhëni-

por ka arritur të ketë qasje në shumë forume

et ndërkombëtare sepse ndikon në atë se

ndërkombëtare dhe ka lidhje tregtare e të

cilat organizata konsiderohen shtete dhe

tjera me pjesën tjetër të botës. Në këtë rast

për rrjedhojë kush është dhe nuk është

është sidoqoftë e rëndësishme të nënvizo-

anëtar i shoqërisë ndërkombëtare. Në këtë

het që zakonisht Tajvani merr pjesë në këto

kuptim, njohja ka funksion konstitutiv për

procese jo me emrin e vet të parapëlqyer e

shtetësinë, meqenëse shihet si parakusht

të kushtetueshëm (‘Republika e Kinës’, i cili

për t’u bërë shtet (Giddens 1985, 282) dhe

kontestohet nga Kina) por me emërtime të

njohja e ndërsjellë e njësive sovrane shihet

tjera që janë të pranueshme për Kinën, më

si themeli i një shoqërie shtetesh (Wight

së shpeshti si ‘Tajpeji Kinez’. Fleksibiliteti i

1977, 135; Reus-Smit 1997). Një gjë tjetër që

tillë diplomatik13 ka shpënë te ‘normalizimi’14

është e rëndësishme për diskutimin tonë

i Tajvanit dhe është çmuar nga udhëheqësia

është që sovraniteti i brendshëm mund të

tajvaneze si i dobishëm për të pasur qasje

shihet si diçka që përfshin një gamë zotë-

në marrëdhëniet ndërkombëtare,15 por sido-

sish, të cilat zbatohen në nivelin ndërkom-

qoftë nuk përbën njohje. Në fakt, futja e Ta-

bëtar (e jo në atë kombëtar), sikur aftësia për

jvanit në listë si Tajpeji Kinez është të paktën

të ushtruar politika të jashtme10 dhe për të

një mosnjohje e implikuar pretendimeve për

marrë pjesë në forume ndërkombëtare bren-

shtetësi dhe në të kundërtën përbën njohje

da kontekstit të një globalizimi gjithnjë e më

të sovranitetit të Kinës mbi këtë ishull. Për

të shtuar.11

rrjedhojë, në këtë rast jemi dëshmitar të
një skenari mjaft oksimoron, ku braktisja

Por ndonëse ka dëshmi të vonshme që

e vullnetshme e sovranitetit (të jashtëm) si

zgjerimi i lidhjeve të dyanshme mund të

njohje, përmes pranimit të mosnjohjes dhe

jetë preambulë për njohjen,12 këto të dyja,

përcaktimit si ‘Tajpeji Kinez’, çon drejt rritjes

si shprehje respektive të sovranitetit të

së sovranitetit (të brendshëm), në kupti-

jashtëm dhe të brendshëm, nuk shkojnë

min e mundësisë për pjesëmarrje në mar-

gjithnjë përkrah njëra-tjetrës. Ka shtete të

rëdhënie ndërkombëtare. Ka dhe shembuj

njohura që mbesin mjaft të izoluara, sikur

të tjerë të ngjashëm: masat për ndërtimin e

Koreja e Veriut. Gjithashtu ka të tjera që vua-

besueshmërisë të mbështetura nga Organi-

jnë nga mungesa e rëndë e njohjes por që

zata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë

prapëseprapë ia kanë dalë të marrin pjesë

(OSBE) që lejojnë kalimin e automjeteve nga

bukur mirë në marrëdhënie ndërkombëtare,

Transnistria nëpër Moldavi me targa neu-

10 C
 hayes A dhe Handler Chayes A (1995) The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements.
Cambridge MA, London: Harvard University Press
11 F
 owler M S and Bunck J M (1996) What constitutes the sovereign state? Review of International Studies 22(4): 381-404
12 Huddleston R. J. (2020) “Continuous recognition: A latent variable approach to measuring international sovereignty of
self-determination movements”, Journal of Peace Research 57(6): 789-800
13 Li, C. P. (2015) “New Leaders with Old Lenses? China’s Conflict Frames Toward Taiwan”, Journal of Chinese Political
Science 20: 67-85
14 Berg, E. dhe Toomla, R. (2009) “Forms of normalisation in the quest for de facto statehood”, The International Spectator: Italian Journal of International Affairs 44(4): 27-45
15 A
 llen, S. (2019). “Statehood, Self-Determination and the ‘Taiwan Question’”, Asian Yearbook of International Law 9:
191–219
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trale shihen si diçka që potencialisht mund

ullat e pranimit janë të favorshme kundrejt

ta fuqizojnë sovranitetin e brendshëm të

aplikimit. Për shembull, strategjia e Kosovës

Transnistrisë në praktikë.

nuk është të aplikojë akoma për anëtarësi

16

në OKB por kërkesat e tilla pranë FMN-së,
Njohja e Kosovës dhe pjesëmarrja e saj në

Bankës Botërore dhe së voni Këshillit Evro-

marrëdhëniet ndërkombëtare është jo aq

pian janë nxitur në radhë të parë nga sistemi

kategorike. Kosova njihet prej afro gjysmës

i votimit, meqë të drejtat e votës së part-

së anëtarëve të OKB-së, duke përfshirë tre

nerëve ndërkombëtarë të Kosovës në këto

nga pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit

dy organe janë shumë më të fuqishme sesa

të Sigurimit të OKB-së, pra për rrjedhojë

ato të kundërshtarëve. të saj19. Në këtë as-

nuk qëndron tamam në asnjërën prej të dy

pekt, dallimi mes njohjes dhe pjesëmarrjes,

kategorive të shteteve që ose njihen gjerë-

ashtu siç lidhet respektivisht me sovranite-

sisht, ose njihen fare pak, të cilat kanë i

tin e jashtëm dhe atë të brendshëm, duket

kanë tërhequr më së shumti vëmendjen

se është posaçërisht i rëndësishëm për të

literaturës.17 Me terma më kualitativë, edhe

kuptuar Kosovën për shkak të profilit të saj

disa të tillë që nuk e njohin Kosovën, sikur

të ndërlikuar sa i përket njohjes por edhe për

për shembull BE-ja si tërësi, përfaqësojnë

shkak të përpjekjeve të zjarrta për të qasur

një lloj neutraliteti ndaj statusit të shtetë-

marrëdhëniet ndërkombëtare. Ky dallim dhe

sisë, përkundër dënimit që shprehet në

kjo marrëdhënie mes njohjes shtetërore

rastet sikur të Abhazisë dhe Osetisë Jugore.18

dhe qasjes në marrëdhënie ndërkombëtare

Njësi të tjera me afërsisht të njëjtin nivel të

pasqyrohet shumë në fushën e sportit ndër-

njohjes, por që sidoqoftë janë larg njohjes

kombëtar dhe lidhet me përpjekjet e zjarrta

universale ose të përgjithshme, përfshijnë

të Kosovës për të zhvilluar profilin e vet

Palestinën, e cila njihet nga shumica e

ndërkombëtar, pavarësisht nga mungesa e

anëtarëve të OKB-së por nuk është anëtare e

njohjes diplomatike.

plotë e saj e prapëseprapë pranohet si shtet
anëtar vëzhgues dhe anëtare e organizatave
të tjera ndërkombëtare si Lidhja Arabe, si
dhe Republikën Demokratike Arabe të Sahravit, e cila njihej nga një pakicë e vogël e
anëtarëve të OKB-së, por që është mirëpritur
në Unionin Afrikan.
Sa i përket qasjes së marrëdhënieve
ndërkombëtare dhe krahas raporteve të
dyanshme me shtetet e tjera, Kosova ka
ndjekur kryesisht një strategji të aplikimit
për anëtarësim në organe kolektive ku rreg16 Intervistë anonime, 2020.
17 E.g, Pegg, S. (1998). De Facto States in the International System. Farnham: Ashgate; Caspersen, N. (2012). Unrecognized
States. Cambridge: Polity.
18 Për më shumë shihni Coppieters, B. (2018). “‘Statehood’, ‘de facto Authorities’ and ‘Occupation’: Contested Concepts
and the EU’s Engagement in its European Neighbourhood”, Ethnopolitics, DOI: 10.1080/17449057.2018.1495361
19 Visoka, G. (2018). Acting Like a State: Kosovo and the Everyday Making of Statehood. London: Palgrave.
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Sa i përket qasjes së
marrëdhënieve ndërkombëtare
dhe krahas raporteve të
dyanshme me shtetet e tjera,
Kosova ka ndjekur kryesisht
një strategji të aplikimit për
anëtarësim në organe kolektive
ku rregullat e pranimit janë të
favorshme kundrejt aplikimit.
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Relevanca e Sportit
Ndërkombëtar
Ndonëse paksa të dallueshme, pjesëmarrja

shohin që kandidatët për komitetet Olimpike

në sportin ndërkombëtar dhe pranimi i gjerë

kombëtare duhet që a) të dëshmojnë për-

si shtet kanë lidhje me njëra-tjetrën20, dhe

katësi të mëparshme në se paku pesë organe

për këtë arsye, sporti ndërkombëtar është

drejtuese ndërkombëtare të sportit dhe b)

mënyrë tjetër përmes së cilës shumë sub-

të jenë shtete të pavarura që njihen nga

jekte vlerësojnë nëse një entitet duhet të

komuniteti ndërkombëtar. Kjo është diçka

konsiderohet shtet apo jo, si dhe është vegël

që entitetet me njohje tepër të mangët si-

kyçe për nacionalizmin e përditshëm.

kur Abhazia ose Qiproja Veriore dhe madje

21

vendet në gjendje vartësie ose territoret
Për shembull, politikat e zgjerimit të FIFA-s

përtejdetase sikur Kurasao, Grenlanda ose

dhe Komitetit Olimpik Ndërkombëtar (KON)

Kaledonia e Re nuk mund ta bëjnë. Por, siç

kanë pasur sukses në mundësimin e për-

do të shohim më vonë, kjo dispozitë është

faqësimit të thuajse të gjitha shteteve dhe

interpretuar mençurisht dhe është mundë-

ky proces është përshpejtuar në pesëdhjetë

suar anëtarësimi i Kosovës, pavarësisht nga

vitet e fundit, siç është paraqitur në Fig. 1

mungesa e ulëses në OKB dhe e njohjes së

dhe Fig. 2. Ashtu siç qëndron sot, shteti i

përgjithshme ndërkombëtare.23

vetëm i njohur që nuk është pjesë e familjes
Olimpike është Qyteti i Vatikanit, ndërsa

Vendimet e tilla për të pranuar ose jo një anëtar

vetëm 8 shtete, kryesisht në Oqeani, mbesin

të ri ndikohen shpeshherë nga anëtarësia

jashtë strukturave dhe garave të FIFA-s.

ekzistuese e organit ndërkombëtar. Ndonëse

22

Ç’është e vërteta, rregullat e KON-së para-

organet drejtuese të sportit ndërkombëtar

20 K
 a sidoqoftë përjashtime në këtë rrafsh. Për shembull, Britania e Madhe garon në lojërat Olimpike por në shumë
sporte, sikur në futboll, kemi edhe anëtarësimin e veçantë të njësive përbërëse që janë Anglia, Skocia, Uellsi dhe
Irlanda e Veriut. Në ragbi ekziston një ekip i përbashkët mes Republikës së Irlandës dhe Irlandës Veriore ndërsa në
kriket kemi bashkimin e disa shteteve sovrane që kanë për gjuhë zyrtare anglishten dhe Territore Tejdetase Britanike
që garojnë së bashku me emrin West Indies.
21 Fox, J. & Miller-Idris, C. (2008) “Everyday nationhood”, Ethnicities, 8(4): 536-563. DOI: 10.1177/1468796808088925.
22 Ato janë Qyteti i Vatikanit, Monako, Ishujt Marshall, Tuvalu, Kiribati, Palau dhe Nauru. Mbretëria e Bashkuar nuk merr
pjesë si e tille, por delegon përfaqësimin te Anglia, Uellsi, Skocia dhe Irlanda e Veriut, siç treguam më parë.
23 P
 ërveç Kosovës, entitetet e tjera sikur Samoa Amerikane, Ishujt Kuk, Tajvani, Hong-Kongu, Makau, Guami, Ishujt Virxhine të ShBA-së, Ishujt Virxhine të Britanisë, Kurasao, Aruba, Bermuda, Ishujt Kajman dhe Puerto Rico garojnë edhe
në FIFA, edhe në KON, por entitetet sikur Gjibraltari, Ishujt Faroe, Tahiti, Kaledonia e Re, Monserrati, Angija dhe Ishujt
Turks dhe Caicos janë anëtarë të FIFA-s por jo të KON-së.
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(ODSN-të) shohin ndërhyrjet nga institucionet

vështirë për kundërshtarët të vënë pengesa

publike në federatat përkatëse kombëtare si

për anëtarësimin e saj në pjesën tjetër të

të dëmshme për autonominë e tyre,24 qeveris-

shoqatave sportive. Po kështu, vendimi për

ja sportive po ecën drejt vendimmarrjes së

pranimin e Kosovës në UEFA përmendë faktin

rrjetëzuar me shumë hisedarë. Në këtë lloj

se federatat sportive kosovare ishin pranuar

vendimmarrjeje, qeveritë ndikojnë vendimet

nga organizata të tjera sportive më parë.25 Dhe

korporative varësisht nga influenca që kanë në

tekefundit, ODSN-të sanksionojnë ose për-

çdo federatë sportive. Për shembull, sipas një

jashtojnë anëtarët vetëm atëherë kur cenohen

burimi që ka lidhje me fushën e menaxhimit të

parimet e lojës së drejtë (rastet të abuzimit të

sportit në Kosovë, “ka federata në të cilat Rusia

drogave me mbështetje institucionale, ujdisje

është e fuqishme dhe pranimi ka ardhur vetëm

të ndeshjeve, ndërhyrje të qeverive, etj.) ose

pas pranimit në KON, por ka pasur sporte të

nëse shtetet përkatëse përfshihen në konflik-

tjera ku aleatët e Kosovës sikur ShBA-ja dhe

te ndërkombëtare për të cilat qartazi mbajnë

Turqia ka pasur mjaft ndikim për të siguruar

përgjegjësi (Jugosllavia gjatë luftërave të viteve

pranimin e anëtarësimit tonë”.

të 90-ta, Rusia në vitin 2022 pas invazionit

FIGURA 1

 nëtarët e FIFA-s krahasuar me shtetet kombëtare që kane qenë/janë anëtare të Lidhjes së
A
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24 G
 eeraert, A., Mrkonjic, M. dhe Chappelet, J. L. (2014) “A rationalist perspective of the autonomy of international sport
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Politics, DOI: 10.1080/19406940.2014.925953
25 G
 authier, R. (2018). ‘Constructing Statehood Through Sport: Football, Kosovo, and the Court ofArbitration for Sport’,
The Canadian Yearbook of International Law, 56, doi:10.1017/cyl.2019.4
26 S
 hihni po ashtu Visoka G (2019) The Derecognition of States. Në: Visoka G, Doyle J and Newman E (eds) Routledge
Handbook of State Recognition. London: Routledge

79

148

164

189

211

209

208

207

198
186

të Ukrainës, etj.) Por kjo ka dallim të madh
Pjesëmarrja në organe ndërkombëtare të

210

127

117

99
91
76

68

49

48

43

45

49

50

54

55

51
39

36
23
10

18

0

1910

16

1915

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

dhe
prezente
17

DIPLOMACIA SPORTIVE E KOSOVËS

FIGURA 2
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shtetësisë, njohjes dhe qasjes në marrëdhënie
ndërkombëtare. Si ka marrë Kosova pjesë në
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121

Munich 1972
Montreal 1976
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112
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entitetet që aspirojnë të jenë shtete do të përf-

92
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80

e statusit të tij të perceptuar si ‘politikë e ulët’

140

për të dhënë më fort përshtypjen e një shteti.29

159

Çfarë na rrëfen pjesëmarrja e Kosovës në spor-

169

tin ndërkombëtar për njohjen e saj dhe për qa-

Atlanta 1996

197

sjen në marrëdhënie ndërkombëtare? A është

Sydney 2000

199

pjesëmarrja në sportin ndërkombëtar shteg ku

Athens 2004

201

Kosova mund të veprojë dhe madje të shihet si

Beijing 2008

204

London 2012

204

Rio 2016

207

Tokyo 2020

206

shtet, pavarësisht nga mungesa mjaft e rëndësishme e njohjes, edhe në nivelin bilateral,
edhe në atë kolektiv? A ka ndikim pjesëmarrja
e Kosovës në sportin ndërkombëtar në çështje
më të brendshme, sikur institucionet, shoqëria
dhe identiteti Kosovar — nëse po, cili është ai?

27 M
 e ‘njohjen e përgjithshme’ nënkuptojmë dëshminë përmes anëtarësimit të OKB. Shihni po ashtu Kurtulus, E.N.
(2005). Sovereignty. London: Palgrave.
28 Düerkop, S. dhe Ganohariti, R. (2021) “Sovereignty in sports: non sovereign territories in international football”, International Journal of Sport Policy and Politics, DOI: 10.1080/19406940.2021.1947347
29 Gauthier, R. (2018). ‘Constructing Statehood Through Sport: Football, Kosovo, and the Court of Arbitration for Sport’,
The Canadian Yearbook of International Law, 56, doi:10.1017/cyl.2019.4

18

4

DUKE IU QASUR NDËRKOMBËTARES; DUKE E NDËRTUAR KOMBËTAREN

Pjesëmarrja e Kosovës në
Sportin Ndërkombëtar
Në këtë segment analizojmë pjesëmarrjen

kulturore brenda Jugosllavisë. Nga viti 1946,

e Kosovës në sportin ndërkombëtar sipas

klubet sportive të themeluara nga shqiptarët

një rendi pak a shumë kronologjik që po

në Kosovë u integruan në sistemet e ligave

ashtu thekson dimensionet e ndryshme të

jugosllave dhe u bënë simbol i rezistencës

këtij procesi. Së pari do të shikojmë se si

dhe afirmimit kulturor.30 Ndërmjet viteve 1945

Kosova ka mëtuar të marrë pjesë në spor-

dhe 1991, dy ekipe të futbollit të shqiptarëve të

tin ndërkombëtar, duke nënvizuar mënyrat

Kosovës u paraqitën në Ligën e Parë Jugosl-

e veprimit që shpeshherë kanë qenë të

lave. Këto ishin KF Prishtina (gjithsej 5 stinorë)

jashtëzakonshme . Më pas do të zhvendosim

dhe KF Trepça nga Mitrovica (1 stinor dhe arriti

vëmendjen te ajo që ka ndodhur pasi Koso-

në finalen e Kupës së Jugosllavisë në vitin

va ka nisur të gëzojë qasje më të gjerë në

1978). Përkundër faktit se Kushtetuta Jugosl-

botën ndërkombëtare të sportit me pranimin

lave e vitit 1974 përmirësoi qasjen e shqip-

në shumicën e federatave dhe sfidat e

tarëve në institucionet civile, ajo nuk bëri që të

ndryshme që janë paraqitur si rezultat.

ketë pjesëmarrje më të gjerë të shqiptarëve të
Kosovës në ngjarjet sportive. Si shembull, nga

Kërkimi i Sovranitetit
Sportiv

qindra sportistë që përfaqësonin Jugosllavinë

Përpjekjet për përfaqësim të pavarur të spor-

sportist me origjinë shqiptare: boksieri Aziz

tit shkojnë shumë prapa në histori, sikurse

Salihu, i cili u kthye në shtëpi me një medalje

edhe përpjekjet për pavarësi nga shqiptarët e

bronzi në kategorinë super të rëndë në Los

Kosovës dhe lufta e tyre për të arritur barazinë

Angeles 1984.31

në Lojërat Olimpike Verore dhe Dimërore nga
viti 1976 deri në 1988, kemi gjetur vetëm një

30 M
 ills, R. (2018) The Politics of Football in Yugoslavia. Sports, Nationalism and the State. IB Tauris.
31 Kemi gjetur dy sportistë të tjerë të kombësisë shqiptare por nga Maqedonia: mundësit e stilit të lirë Shaban Trstena
(medalje të artë në 1984 në Los Angeles dhe të argjendtë në 1988) dhe Shaban Sejdiu (medalje të bronztë edhe në
1980, edhe në 1984). Fakti që sportistët e paktë që ia kanë dalë të përfaqësojnë Jugosllavinë në lojërat Olimpike mund
të tregojë se si ka funksionuar diskriminimi ndaj shqiptarëve, sidomos me ata që nuk kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshëm. Përveç këtyre rasteve, është me rëndësi të shënohet rasti i Fahrudin Jusufit, një futbollist goran nga Kosova
që ka përfaqësuar Jugosllavinë në garat më të rëndësishme ndërkombëtare gjatë viteve të 60-ta.
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Nëse pjesëmarrja e kosovarëve joserbë ka

drejtohej Mbledhjes së Përgjithshme Vjetore

qenë e pakët qysh atëherë, procesi i riqendër-

të Federatës Ndërkombëtare të Pingpongut

zimit në Beograd në vitet 1980 vetëm sa ka

në 2003 u hap duke theksuar këtë historia jo

rritur diskriminimin shoqëror dhe politikat e

gjithherë të lehtë:

ndarjes ndaj shqiptarëve në aktivitetet sportive. Një temë e përsëritur në të rezultatet e
intervistave tona është se sa të diskriminuar
ishin futbollistët shqiptarë të Kosovës gjatë
kohës së Jugosllavisë Socialiste, duke përmendur Fadil Vokrrin si një shembull të rrallë
të futbollistit të vetëm shqiptar që përfaqësoi
Jugosllavinë ndërkombëtarisht në një nivel të
lartë32 dhe talenti i jashtëzakonshëm i të cilit e
ngriti atë përtej paragjykimeve etnike.
Sipas një ish-futbollisti dhe përgjegjësi ekzekutiv shumëvjeçar të Federatës së Futbollit të
Kosovës,33 përpjekja e parë e shqiptarëve të
Kosovës për t’u ndarë me sistemin e futbollit

‘Në Kosovë, Pingpongu luhet
në mënyrë të organizuar
që nga viti 1953. Federata
e Pingpongut e Kosovës si
federatë e pavarur ekziston
që nga viti 1991. Tash e 12
vjet, entuziastët e këtij sporti
kanë punuar për zhvillimin e
pingpongut në kushte shumë
të rënda’.

jugosllav ishte në vitin 1989 kur KF Prishtina refuzoi të dilte për të luajtur në pjesën e

Përveç rastit të rrallë të pingpongut (vëreni më

dytë në një ndeshje në Beograd për shkak të

poshtë), vetëm pas shpalljes së pavarësisë,

trazirave dhe keqtrajtimit nga tifozët dhe au-

federatat sportive kosovare mundën të thyenin

toritetet vendëse. Menjëherë pas kësaj, ekipet

izolimin dhe të kërkonin vendin e tyre në botën

shqiptare të Kosovës filluan të bojkotonin

e sportit. Gjatë viteve të 90-ta dhe periudhës

institucionet sportive jugosllave dhe të zhvillo-

së administrimit të UNMIK-ut, institucionet e

nin të tyret paralelisht gjatë viteve 1990 në një

Kosovës arritën të zhvillojnë disa nisma të di-

mjedis të pasigurt dhe armiqësor.

plomacisë sportive. Komiteti Olimpik i Kosovës

34

u themelua në vitin 1992 dhe, siç dokumenShumica e sportistëve në Kosovë të intervis-

tohet përmes korrespondencës së tyre me

tuar për këtë punim e kujtojnë këtë periudhë

Komitetin Olimpik Ndërkombëtar,35 përpjekjet e

si një periudhë në të cilën ushtrimi i sportit

tyre për të arritur praninë ndërkombëtare dato-

ishte, në njëfarë mënyre, një arratisje nga

jnë që në vitin 1995. Pas luftës së Kosovës në

vështirësitë e përditshme, por, në të njëjtën

vitin 1999, Komiteti Olimpik Kombëtar i Kosovës

kohë, një aktivitet relativisht i rrezikshëm

(KOK) u përpoq pa sukses për të dërguar spor-

që mund të interpretohej si subversiv nga

tistë në Lojërat Olimpike Verore 2000 në Sidnej

autoritetet jugosllave. Si shembull, letra që i

si pjesë e delegacionit të pavarur olimpik.

32 K
 a pasur edhe futbollistë të tjerë shqiptarë, por kryesisht në ekipet rinore, sikur për shembull Xhevat Prekazi.
33 Intervistë me një ish-futbollist dhe ekzekutiv të FFK-së, Prishtinë, Mars 2022.
34 Kjo përngjan me procesin më të përgjithshëm të zhvillimit të institucioneve të ndara dhe paralele që janë ngjizur
gjatë viteve të 90-ta. Për më shumë shihni Pula, B. (2004): “The emergence of the Kosovo “parallel state,” 1988–1992”,
Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, 32:4, 797-826
35 Olympic Studies Centre. Archive. Correspondence with the Olympic Committee of Kosovo, 1992-1999. Lausanne,
Switzerland.
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Në vitin 2003, Kosova ia doli të anëtarësohej

Kjo federatë po ashtu ka dorëzuar një letër nga

në një organ drejtues, në Federatën Ndërkom-

UNMIK-u pranë federatës ndërkombëtare që

bëtare të Pingpongut (FNP), mbase për çudinë

na e konfirmon këtë gjë.

e shumëkujt sepse kishte ndodhur në kohën
para pavarësisë. Por ajo që është veçanërisht

Në fund Kosova pati sukses në anëtarësimin në

interesante këtu, është se si kosovarët i instru-

federatë. Vendimtar për këtë sukses është fakti

mentalizuan aktivitetet e OKB-së pas vitit 1999

që Federata Ndërkombëtare e Pingpongut është

në të mirë të avancimit të pjesëmarrjes së tyre

ndër organet drejtuese sportive më fleksibile

në sportin ndërkombëtar. Në vitin 1999 dhe në

sa i përket pranimit të entiteteve që nuk kanë

bazë të Rezolutës 1244, UNMIK-u mori përsipër

sovranitet kategorik. Ashtu siç qëndron sot,

administrimin efektiv të Kosovës dhe detyrën

Federata numëron 227 kombe anëtare, gjë që e

për të ndërtuar institucionet për autonominë

bën atë organin më të gjerë drejtues sportiv në

e Kosovës. Në praktikë, UNMIK-u bëri ndër-

botë. Megjithatë, ajo ende parandalon anëtarë-

timin e institucioneve që në fund shpallën si

simin e territoreve të diskutueshme, shteteve me

institucionet e Republikës së Kosovës, ashtu

njohje tepër të ulët dhe rajoneve secesioniste.

siç u deklaruan në vitin 2008. Në të njëjtën

Prandaj, aplikacioni i Kosovës u mor parasysh

mënyrë në të cilën kosovarët treguan pushtet

me mbështetjen e palëve kryesore të interesit

të rëndësishëm politik në përqafimin e këtyre

dhe aleatëve ndërkombëtarë. Sipas një burimi

institucioneve për ndërtimin e një shteti të pa-

nga Federata e Pingpongut e Kosovës, “aleatët e

varur, ata gjithashtu u mbështetën në autorite-

Kosovës si SHBA-ja dhe Turqia kanë qenë mjaft

tin e UNMIK-ut mbi vendin për të çuar përpara

ndikues për të pranuar anëtarësimin tonë”. Po

aspiratat e tyre sportive. Teksti i aplikimit për t’u

ky burim i intervistuar theksoi rëndësinë e presi-

anëtarësuar në Federatën Ndërkombëtare të

dentit të atëhershëm kanadez të FNP-së Adham

Pingpongut në 2003 e zbardh këtë situatë:

Sharara për miratimin e aplikimit të Kosovës në
atë kohë.
Pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008
dhe për shkak se Kosova arriti njohje të gjerë,

Pas deklaratës së pavarësisë
në vitin 2008 dhe për shkak
se Kosova fitoi njohje të
gjërë por jo të përgjithshme,
integrimi më i mirë në
sport dhe çështje kulturore
dominonte politikën e
jashtme si mënyrë për të
shënuar “fitore më të vogla të
njohjeve”.

por jo të përgjithshme, integrimi më i mirë
në çështjet sportive apo kulturore dominoi
politikën e jashtme duke fituar “gara të vogla
njohjeje” në krahasim me përqendrimin, së
paku për një kohë të shkurtër, në përpjekjet e
kota si anëtarësimi në OKB.36 Këto përpjekje
nuk kanë qenë të lehta dhe ka dëshmi se
mungesa e njohjes ka paraqitur sfida të rënda
për pjesëmarrjen e Kosovës në sportet ndërkombëtare, duke përfshirë futbollin, ku mos
anëtarësimi në OKB fillimisht ishte pengesë
për t’iu bashkuar shoqatave sportive. Po ash-

36 Ioniță, C. (2017) “Russia in the Balkans: A View from Kosovo” in: Armakolas, I., Demjaha, A., Elbasani, A., Schwandner-Sievers, S., Skendaj, E. and Tzifakis, N., eds., State-building in post- independence Kosovo: Policy Challenges and
Societal Considerations, Kosovo Open Society Foundation
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tu, pjesëmarrja e paplotë e Kosovës në mar-

shtytës kyçë në strategjinë e tyre për të kërkuar

rëdhëniet ndërkombëtare ndikoi negativisht në

pranim. Menjëherë pas pavarësisë, Federata e

zhvillimin e sportit në vend, e la atë me resurse

Futbollit të Kosovës tentoi të pranohej në FIFA,

të kufizuara por edhe krijoi një ndjenjë izolimi.37

por pa sukses. Sipas një prej të intervistuarve

E megjithatë, Kosova ka lundruar në mënyra të

tanë,38 pengesat më të mëdha nuk qenë nga

ndryshme në këtë pellg të vështirë dhe kohëve

mosnjohësit, por nga kombet miqësore his-

të fundit ka zgjeruar pjesëmarrjen e saj në akti-

torike dhe aleatët gjeopolitikë, veçanërisht nga

vitetet sportive ndërkombëtare.

Zvicra dhe Austria. Duke marrë parasysh që
rregullat e futbollit janë shumë restriktive sa i

Pamë më herët se si organe të ndryshme mund

përket ndryshimit të kombëtares, këto federata

të karakterizohen nga anëtarë të ndryshëm që

kishin frikën se të pasurit një ekip të Kosovës

ushtrojnë më pak ose më shumë ndikim dhe kjo

që konkurron ndërkombëtarisht do të nënkup-

duket se ka informuar llogaritjet e kujdesshme

tonte një ikje masive të sportistëve të talentuar

të Kosovës prapa aplikimeve në organet ndër-

me prejardhje shqiptare nga Kosova nga për-

kombëtare ku kërkesa për anëtarësim prem-

faqësueset e tyre në ekipin krejt të ri, diçka që

tonte mundësi të fortë suksesi, si me FMN-në

në fund të fundit nuk ndodhi. Intervistuesi nuk

(vëreni më lart) dhe duket se kjo po ashtu ka

ka ofruar dëshmi se si dhe në çfarë mase vende

udhëhequr strategjinë për rritjen e pjesëmarrjes

si Austria dhe Zvicra e mobilizuan këtë frikë në

në sportet ndërkombëtare. Këtu, shembulli i

veprime konkrete edhe pse është e vërtetë që,

pingpongut vë në pah rëndësinë e anëtarësimit

në fund të fundit, pranimi i Kosovës në FIFA në

ekzistues të regjimeve sportive për përpjekjet

vitin 2016 solli një ndryshim të jashtëzakon-

dhe suksesin e Kosovës për një integrim më të

shëm në rregulloret statutore të FIFA-s për të

mirë ndërkombëtar: pozicioni i rëndësishëm i

dalë nga një kombëtare te tjetra.

Turqisë brenda federatës së pingpongut duket
se ka qenë një ndihmë e rëndësishme për

Procesi i pranimit të Kosovës në KON ka filluar

pjesëmarrjen e Kosovës atje, ndryshe nga ven-

në vitin 2009 dhe është arritur në vitin 2014,

det e tjera ku Rusia është më e fuqishme.

gjë që po ashtu ka ndodhur në kontekstin e
optimizmit për vendin dhe marrëdhëniet e tij

Gjatë periudhës së parë, vendimmarrësit e

të jashtme që sollën Marrëveshjet e Brukselit

sportit të Kosovës luftuan për të legjitimuar

një vit më parë.39 Në atë periudhë, aplikimi i

pretendimin e saj për një vend në botën e

Kosovës u përball me kufizime të pashembullta

sportit. Në rastin e futbollit, ku krijimi i një

ligjore dhe provokoi një reflektim të gjerë në

federate kosovare daton që në vitin 1946,

mesin e drejtuesve të sportit dhe diplomatëve

qëndrueshmëria e pasionit për sportin në

mbi mënyrat përmes të cilave një entitet i cak-

një kontekst të paqëndrueshmërisë politike,

tuar mund të anëtarësohet ose jo në KON. Përp-

përçarjes shoqërore dhe mungesës së infras-

jekja e Kosovës gjithashtu na ofron njohuri për

trukturës dhe materialeve në vitet 1990 shpesh

mënyrën se si ndërvepruan çështjet e njohjes

theksohen nga hisedarët sportivë në Kosovë si

dhe pjesëmarrjes. KON-ja nuk është vetëm një

37 G
 iulianotti et al., po aty.
38 Intervistë me një ish-ekzekutiv nga FFK-ja
39 P
 ër më shumë shihni Beysoylu, C. (2017) “The European Union and Peace Implementation: The case of Brussels Dialogue between Kosovo and Serbia” in: Armakolas, I., Demjaha, A., Elbasani, A., Schwandner-Sievers, S., Skendaj, E. and Tzifakis, N., eds.,
State-building in post- independence Kosovo: Policy Challenges and Societal Considerations, Kosovo Open Society Foundation
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organ drejtues sportiv në mesin e shumë të
tjerëve, por organizata ombrellë që i grumbullon
të gjitha kur bëhet fjalë për ngjarjet olimpike.
Për t’u anëtarësuar në KON, aplikantët duhet
të plotësojnë dy kritere. Së pari, të njihet
paraprakisht pranimi i saj nga pesë federata
të ndryshme sportive të lidhura me familjen
olimpike. Kështu ndodhi me Kosovën, e cila në
vitet para aplikimit kishte arritur të anëtarësohej në federata të ndryshme.40 Kriteri i dytë
ishte njohja si shtet i pavarur nga bashkësia
ndërkombëtare. Këtu është interesante të shihet se si njohja e gjerë e Kosovës, paçka se jo e
përgjithshme, luajti rol pozitiv. Sipas njërit prej
të intervistuarve tanë, KON-ja vlerësoi se Kosova e ka përmbushur këtë kriter duke shkëputur
njohjen dhe anëtarësimin në OKB dhe duke
parë faktin se Kosova në atë kohë ishte e njohur

Në rrafshin politik janë 108
anëtarë të OKB-së që tashmë
kanë njohur Kosovën si shtet
të pavarur. Kjo së bashku me
njohjen në rrafshin sportiv
dhe dëshirën për të mbrojtur
të drejtën e sportistëve
Kosovarë për të konkurruar në
gara ndërkombëtare ka çuar
te vendimi i Bordit Ekzekutiv
për të dhënë pranim provizor
në KON dhe propozimin e
tanishëm që Sesioni të japë
njohje të plotë.

bilateralisht nga shumica e anëtarëve të OKBsë (108) si dëshmi se kërkesa ishte përmbushur.

I intervistuari, i cili ka luajtur rol aktiv gjatë
këtij procesi përmes përfaqësimit të KON-së,

Në minutat e Seancës të 127-të të KON-së kur

thekson dallimin ndërmjet sportit dhe sovran-

është shpallur pranimi i Kosovës është thënë:

itetit politik që diskutuam më parë duke shpjeguar se KON-ja e mbështetur anëtarësimin
e Kosovës nga një këndvështrim rreptësisht
sportiv dhe se organizata nuk i ka kërkuar
askujt që ta njohë Kosovën si shtet për sa i

Ky vend ka pasur rreth 1,200
klube sportive dhe 34 federata
kombëtare, tetë prej të cilave
janë njohur plotësisht nga FNtë e sporteve Olimpike, ndërsa
pesë të tjera janë njohur në
bazë kalimtare. Shumë FN të
tjera do të miratonin njohjen
e FK-ve përkatëse në qoftë
se KON-ja do të miratonte
njohjen e KOK-së.

përket marrëdhënieve dypalëshe.
Sipas procesverbalit të seancës së 127-të të
IOC-së, “nuk kishte vota kundër dhe asnjë
abstenim” dhe folësit theksuan se “(d)iskutimet me KOK-të fqinje të Kosovës kanë
qenë shumë të sjellshme dhe të harmonishme”41 dhe falënderuan “KOK-në serbe dhe
palët e tjera të përfshira”. Në bashkërendim
me këtë, një ish-diplomat kosovar, i cili ndo-

40 K
 ëto federata ishin: Pingpongu (2003), Shenjëtaria (2011), Xhudo (2012), Lundrimi (2012), Kërlingu për Lojërat Dimërore (2012),
Pentatlloni Modern (2013) dhe Boksi (2014). Sipas një logjike të ngjashme por disi të kundërt, Kosova ka synuar pjesëmarrjen së
pari në nivelin ndërkombëtar, gjë që më pas mund të kontribuojë për një lloj normalizimi të performancës sportive në kuptimin që
anëtarët e tjerë të mund të mësohen me konkurrimin kundër Kosovës, gjë që në anën tjetër mund ta bëjë më të lehtë pjesëmarrjen
në organe rajonale, ku ka qenë parimisht më i vështirë angazhimi për shkak të ndikimit të fortë të Serbisë (intervista Nr.2).
41 Intervention of Patrick Joseph Hickey, IOC member, during the 127th IOC Session. In “Minutes of 127th Session”, Archive
of Olympic Study Centre, Lausanne, Switzerland.
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qi nga afër aplikimin, pranoi në një interv-

Për sa i përket ndikimit të pjesëmarrjes më të

istë se atmosfera politike pas nënshkrimit

madhe të Kosovës në sportin ndërkombëtar mbi

të Marrëveshjeve të Brukselit e ndihmoi

njohjen e saj diplomatike ose pjesëmarrjen në

aplikimin duke parashikuar se në një të ar-

marrëdhëniet ndërkombëtare në përgjithësi, ne

dhme të afërt do të ketë normalizim të mar-

vërejmë një pjesëmarrje më të madhe në mar-

rëdhënieve me Serbinë dhe, në këtë drejtim,

rëdhëniet ndërkombëtare, e cila, në përgjithësi,

ta mbajmë në mend: “Serbia nuk ndërhyri

nuk mund të llogaritet qartë si rritje në shkallën

shumë në aplikimet tona për shkak të një

e njohjeve, por sidoqoftë ka disa dëshmi që

lloj pakti xhentëlmenësh”. Pas anëtarësimit

mund të ketë një raport pozitive midis këtyre dy

të suksesshëm në familjen olimpike, Koso-

gjërave. Anëtarësimi në federata sportive duket

va arriti të përshpejtojë hyrjet në ONDS-ë

se ka kontribuuar në një farë mënyre në zbut-

ndërmjet viteve 2014 dhe 2015. Aktualisht,

jen e sfidave të lidhura me njohjen me të cilat

Kosova është anëtare e plot 30 federatave

Kosova mund të përballet në nivel dypalësh, për

në mbarë botën dhe në 14 degët e saj evropi-

shembull kur një mosnjohës mund të përpiqet

ane42. Në këtë mënyrë, anëtarësimi i Komite-

të bllokojë pjesëmarrjen e Kosovës.43 Në vitin

tit Olimpik të Kosovës në Asociacionin e

2018, për shembull, sportistët e Kosovës u le-

Komiteteve Olimpike Kombëtare mund të

juan të marrin pjesë në Kampionatin Botëror të

shihet si një pikë kthese në historinë sport-

Karatesë të organizuar nga mosnjohësja Spanja,

ive të Kosovës për shkak të efektit të tij në

por në mënyra që në një mënyrë apo tjetrën

normalizimin e pranisë ndërkombëtare të

nënkuptojnë shtetësinë dhe njohjen. Megjithatë,

Kosovës në shumë sporte.

pas sugjerimeve të KON-së se do të këshillonin
federatat ndërkombëtare që të mos zhvillojnë

Ushtrimi i sovranitetit
sportiv dhe ballafaqimi me
mosnjohësit

asnjë garë ndërkombëtare në Spanjë, qeveria
spanjolle ndryshoi politikën e saj dhe u dha
viza sportistëve nga Kosova dhe lejoi praninë
e simboleve të saj kombëtare sa herë që ata
garojnë në vend.44 Nga ana tjetër, ky inkurajim i

Ndonëse periudha ndërmjet viteve 2008 dhe

marrëdhënieve sportive në nivel dypalësh mund

2014-15 përfshin përpjekjet për pjesëmarrje

të ketë një efekt përshkallëzues dhe të çojë në

më të madhe të Kosovës në sportet ndërkom-

marrëdhënie më të mira diplomatike dhe njohje

bëtare, mungesa e njohjes së përgjithshme

edhe më të zgjeruar. Për shembull, disa sugjero-

ende paraqet një sërë sfidash të reja kur bëhet

jnë se Spanja e pa ndeshjen e vitit 2021 kundër

fjalë për ushtrimin e sovranitetit të sportit. Kjo

Kosovës si provë të suksesshme dhe autoritetet

ndodh veçanërisht kur kemi të bëjmë me mos-

spanjolle u inkurajuan të rrisin ngadalë mar-

njohësit, qeveritë e të cilëve mund të refuzojnë

rëdhëniet. Në të vërtetë, ka pasur raportime

trajtimin e Kosovës si vend në mesin e shumë

se qeveria spanjolle po shqyrton hapjen e një

vendeve.

zyre tregtare apo kulturore në kryeqytetin kosovar, pa nënkuptuar njohjen e plotë.45 Një ‘zyrë

42 It participated in four Olympics (2016 and 2020 Summer Olympics with great success at achieving 3 gold medals in
Judo, and in 2018 and 2022 Winter Olympics), and in football it competed in one Euro qualifiers (2020), two World Cup
qualifiers (2018 and 2022) and two UEFA nations league (2018-19 and 2020-21).
43 Intervistë online me Prof. Jean Loup Chappelet, Universiteti i Lozanës.
44 https://www.catalannews.com/society-science/item/spain-to-give-kosovo-athletes-visas-and-allow-national-symbols
45 https://theobjective.com/espana/2021-11-20/espana-giro-historico-relaciones-kosovo/
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ndërlidhëse’ e ngjashme operohet nga Greqia,

imazhin e saj si shtet për audiencën e jashtme.

shtet tjetër që nuk njeh Kosovën.46

Një shembull i vogël por tregues i rëndësisë së
ngjarjeve të tilla është se të gjitha janë festuar

Disa dëshmi parashtrojnë se pranimi në sportin

me koleksione të veçanta të pullave postare.

ndërkombëtare ka lehtësuar pranimin e shtetë-

Një shembull ndoshta edhe më i rëndësishëm

sisë së Kosovës nga kundërshtarët e fortë poli-

është se si pjesëmarrja në proceset sportive

tikë. Një shembull ilustrues është mënyra se si

ndërkombëtare u përdor gjatë aplikimit në

Rusia ndërroi plotësisht qasjen prej mosvënies

UNESCO për të promovuar imazhin e një shteti

së simboleve të Kosovës në Kampionatin

që mund të përfitojë maksimalisht nga qasja

Botëror të Xhudos ne vitin 2014 në Çeliabinsk

ndërkombëtare: ‘shteti i ri ballkanik ka arriti

deri tek respektimi i plotë i tyre në Kampionatin

rezultate të jashtëzakonshme pasi u miratua

Evropian në vitin 2016 në Kazan. Në ngjarjen e

plotësisht nga KON-ja’.47

parë, që u mbajt disa muaj para anëtarësimit të
Kosovës në KON, komiteti organizativ e detyroi

Për një tjetër nga të intervistuarit tanë, pasi të

fituesen eventuale të medaljes së artë Majlinda

jetë arritur qëllimi për t’u pranuar në organet

Kelmendi të garonte nën flamurin e Federatës

ndërkombëtare, fokusi duhet të jetë në rritjen

Ndërkombëtare të Xhudos, edhe pse ajo Feder-

e konkurrencës së Kosovës dhe të përfitojë sa

atë e paraqiste Kosovën si anëtare të plotë. Dy

më shumë nga sportistët e saj.48 Në këtë kon-

vjet më vonë, kur e po ajo sportiste mori sërish

tekst ka edhe thirrje për një rol më të madh të

medalje të artë, jo vetëm që ishte në gjendje

federatave sportive në hartimin e politikave49.

të garonte me simbolet e Kosovës, por edhe

Kjo mund të sugjerojë një mjedis në të cilin

orkestra ushtarake ruse interpretoi himnin e

Kosova kalon nga faza fillestare e politikave

Kosovës dhe ngriti flamurin e saj në ceremon-

sportive të dominuara nga qeveria për qëllime

inë e ndarjes së çmimeve.

të shtetndërtimit, veçanërisht në aspektin e
qasjes në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe

Për më tepër, pjesëmarrja më e zgjeruar e

nation-branding, në një fazë më të pjekur,

Kosovës në sportin ndërkombëtar mund të

ku, duke siguruar integrimin në sport, Kosova

shihet si forcimi i kapaciteteve dhe perfor-

mund të kalojë nga kërkimi i shtetësisë në të

mancës shtetërore si brenda, ashtu edhe jashtë

vepruarit dhe të jetuarit efektivisht si shtet,

saj, pavarësisht mungesës së njohjes univer-

pavarësisht mungesës së njohjes së përg-

sale. Në të vërtetë, politikëbërësit e Kosovës

jithshme. Mes festimeve të pranimeve në UEFA

e shohin suksesin e xhudisteve kosovare në

dhe FIFA në vitin 2016, disa opinione këmbën-

Lojërat Olimpike Verore të vitit 2016 dhe 2021 si

gulën se sa e rëndësishme ishte mbajtja e kësaj

çelësin e nation-branding. Kësisoj, anëtarësimi

arritjeje me një plan strategjik të udhëhequr

në federata sportive, si në Komitetin Olimpik

nga qeveria, përveç ndihmave mbikombëtare

Ndërkombëtar (KON) ose në UEFA, është për-

dhe asistencës teknike.50

dorur gjerësisht nga Kosova për të promovuar

46 h
 ttps://www.mfa.gr/missionsabroad/en/pristina-en
47 Kelmendi, F., Selimi, P., Meta, R. (2015). Kosovo in UNESCO – As We Are: Stories old and new of a country thriving, Pristina,
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kosovo. Accessible at https://issuu.com/mfakosovo/docs/as_we_are_vo2_s
48 Intervistë me një ish-ekzekutiv të FFK-së.
49 Interviestë me një politikëbërës vendës, 2022.
50 Krasniqi, G. (2016) “Kosovo’s sport fight for international recognition and glory”. Prishtina Insight, 16 maj 2016. E disponueshme në: https://prishtinainsight.com/kosovar-sports-fight-international-recognition-glory/
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Mes festimeve të pranimeve
në UEFA dhe FIFA në vitin 2016,
disa opinione këmbëngulën
se sa e rëndësishme ishte
mbajtja e kësaj arritjeje me një
plan strategjik të udhëhequr
nga qeveria, përveç ndihmave
mbikombëtare dhe asistencës
teknike.
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Identiteti Kombëtar
i Kosovës dhe Sporti
Ndërkombëtar
Pra nëse pjesëmarrja më e zgjeruar në mar-

e shohin pozitivisht faktin se, përmes sportit,

rëdhëniet ndërkombëtare mund të shihet si

Kosova fiton një pushtet kulturore që është i

e rëndësishme për ndërtimin e imazhit dhe

dallueshëm nga ai i Shqipërisë. Kjo e fundit

kapacitetit të Kosovës si shtet në rrafshin e

nuk nënkupton marrëdhënie jomiqësore me

brendshëm, gjithashtu mund të vërejmë një

Shqipërinë, por pranon se të dy shtetet bëhen

ndikim te shtetndërtimi dhe kombndërtimi, po-

tjetërzohen, të paktën në një nivel delikat

saçërisht sa i përket përftimit të një përkatësie

formal. Për shembull, hisedarët e futbollit

të përbashkët në lidhje me identitetin kosovar.

kosovar52 nuk kanë pasur ndjenjën se identiteti

Në këtë kontekst, ushtrimi i sovranitetit sportiv

i tyre kulturor është përfaqësuar plotësisht në

është po ashtu i rëndësishëm për zhvillimin

nivelin ndërkombëtar derisa federata e tyre

e një ndjenje të vetidentitetit që u qëndron

është pranuar si anëtare e FIFA-s në vitin 2016,

larg jo vetëm shtetësisë serbe, por edhe asaj

gjë që mund të tregojë se sporti ndërkombëtar

të Shqipërisë. Meqë është akoma një pikëpy-

luan rol të rëndësishëm në vetëndërtimin e një

etje e pazgjidhur, kjo çështje krijon debate në

nocioni të të qenit kosovar. Në mënyrë të ng-

Kosovë pasi disa përkrahës besojnë se do të

jashme, një ish-ekzekutiv i KON-së thekson se

ishte më mirë sikur të kishte vetëm një ekip, atë

KON-ja gjithmonë i ka dhënë përparësi vull-

të Shqipërisë, që do të përfaqësonte të dyja

netit të shprehur të një Komiteti Olimpik Kom-

shtetet. Pjesërisht për këtë aryse, përkrahësit

bëtar të veçantë që garonte me flamurin dhe

polemizojnë mbi atë se a duhet të quhet ekipi

simbolet e Kosovës, në vend që, për shembull,

kosovar “kombëtare” apo “përfaqësuese”, në

t’u ofronte sportistëve shqiptarë të Kosovës

mënyrë që një përkatësi e tillë të rezervohet

mundësinë për të garuar ndërkombëtarisht

vetëm për Shqipërinë. Përkundrazi, të tjerët

përmes delegacionit shqiptar. Për më tepër,

51

51 S
 hihni Salihu, F. (2019) “Blue, Yellow, White – Football, Politics, Identity”. Kosovo 2.0, 16 shkurt 2019. E disponueshme
në: https://kosovotwopointzero.com/en/blue-yellow-white-football-politics-identity/.
52 Montoro, J. M. (2021). “Imaginaries and Media Consumptions of Otherness in Kosovo: Memories of the Spanish Civil
War, Latin American telenovelas, and Spanish football”. In I. Armakolas, A. Demjaha, A. Elbasani and S. SchwandnerSievers, eds. Local and International Determinants of Kosovo’s Statehood – Volume II. Prishtina: KFOS
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sportet e Kosovës konsiderohen si jashtëza-

fozët që janë pajtuar me këtë trend nuk duan

konisht të rëndësishme për të lidhur shoqërinë

të heqin dorë nga tifozeria për kombëtaren

së bashku dhe për të krijuar histori frymëzuese

shqiptare dhe disa prej tyre madje heqin dorë

për narrativën e një identiteti të ri shumetnik.53

nga preferenca për përfaqësueseset kosovare
në dobi të atyre shqiptare. Së dyti, disa të tjerë

Kjo çon në pikën tonë përfundimtare, se si

shohin55 Kosovën si shoqëri shumetnike, si-

përfaqësimi zyrtar i Kosovës në botën sportive

domos në kontekstin e qasjes ndaj minoritetet

të kombeve i kontribuon njerëzve që të kup-

kombëtare.

tojnë identitetin e tyre. Pjesëmarrja e Kosovës
në sportet ndërkombëtare, duke përfshirë

Ky trend promovohet nga ato grupe që besojnë

efektin e saj në normalizim edhe përballë

se institucionet e Kosovës duhet të plotësohen

atyre që nuk e njohin, nxjerr në pah pyetjen

me një identitet ‚qytetar‘ kosovar56 që duhet

se çfarë përfaqëson një ekip i Kosovës për

të ketë një lloj distance nga përkatësia etnike

audiencën vendase për sa i përket përkatësisë

shqiptare. Në këtë drejtim, sportet mund

dhe besnikërisë. Si vëzhgues të jashtëm të një

të jenë vegla të efektshme për të integruar

trendi me zhvillim të shpejtë, autorët e këtij

komunitetet joshqiptare, sidomos serbët, në

punimi dëshirojnë të jenë të moderuar dhe

institucionet qytetare të Kosovës dhe për të

të kufizojnë vërejtjet e tyre në një hartëzimi

promovuar marrëdhëniet ndëretnike. Ndonëse

fillestar të spektrit të larmishëm të qëndrimeve

ka pasur përpjekje për t‘i portretizuar serbët e

që kemi gjetur nëpër diskurse të ndryshme në

Kosovës në me terma federativë, deri më tash

një korpus me orientim kualitativ. Shpresojmë

kjo ka qenë tepër e vështirë në praktikë.57 Sa

që këto reflektime të mund të shtyjnë përpara

u përket komuniteteve të tjera, ekzistenca e

hulumtimet mbi marrëdhëniet ndërmjet spor-

sportisëve joshqiptarë nga Kosova që kanë

tit, vetimazhit dhe identitetit të Kosovës.

luajtur në ekipet jugosllave, sikur gorani Fahrudin Jusufi, mund ta përforcojnë idenë e të

Nëpërmjet hulumtimit tonë, ne identifikojmë

qenit kosovar si përkatësi multietnike, gjë që

tre trende kryesore diskursive. Së pari, Kosova

do të mund t‘i shtynte komunitetet joshqiptare

si përfaqësuese e një kombi policentrik (shqip-

të angazhoheshin në ekipet kosovare. Së fun-

tar)54, veçanërisht i lidhur me ata që e iden-

di, Kosova shihet në kontekstin e një përkatë-

tifikojnë veten si shqiptarë etnikë dhe/ose e

sie tejkombëtare evropiane, duke u fokusuar

shohin të qenët kosovar në thelb si një variant

më shumë në sportistë sesa në pretendime

të një identiteti të përgjithshëm shqiptar. Ti-

territoriale dhe historike.58

53 
54 Krasniqi, G. (2019) Albanian Nationalism(s) and Power Struggles in Kosovo: The Rise of a Polycentric Nation, Palgrave
McMillan
55 Krasniqi, S., B. Krasniqi (2019) Sport and peace-building in post-conflict societies: the role of the Open Fun Football
Schools in Kosovo. Journal of Aggression, Conflict and Peace Research. 11(3): 145-147. DOI: https://doi.org/10.1108/
JACPR-07-2018-0369
56 McGuinnes, M. (2020) “The Kosovo football team, national symbols and identity. ‘A team of eleven named men’”. In J.
O’Brien, B. Holden, X. Ginesta (eds.), Sport, Globalisation and Identity: New Perspectives of Regions and Nations (p.
52-68). Routledge.
57 Heil, A. (2020) https://www.rferl.org/a/first-serb-on-kosovo-national-team-means-trouble-for-teen-soccerstar/30461589.html
58 Giulianotti, R., H. Collison, S. Darnell, D. Howe (2020) Contested states and the politics of sport: the case
of Kosovo – división, development, and recognition. Journal of Sport Policy and Politics, 9:1, 121-136, DOI.
10.1080/19406940.2016.1217251.
Sonntag, A., B. García (2020). National Teams, Multiple Loyalties. A Discussion of three Football Case Studies. Papeles
del CEIC, 1, 224. https://papelesceic.identidadcolectiva.es/2020-1/07-Papeles-CEIC-1-20.html
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Sportet e Kosovës konsiderohen si jashtëzakonisht të
rëndësishme për të lidhur shoqërinë së bashku dhe për
të krijuar histori frymëzuese për narrativën e një identiteti
të ri shumetnik

Të intervistuarit që kanë theksuar këtë

identiteteve evropiane. Sidoqoftë është

këndvështrim të të qenit Kosovar kanë nën-

interesante të vëzhgohet se në çfarë niveli

vizuar më fort krenarinë që ndiejnë duke

do ta ndikojë pjesëmarrja në sportin ndër-

pasur sportistë të talentuar që lartësohen si

kombëtar debatim mbi identitetin kulturor

‘ambasadorë kulturorë’ në tërë botën sesa

dhe për më tepër ta përftojë një ndjenjë

çështjen se a përfaqësojnë formalisht del-

përkatësie qe është e dallueshme nga për-

egacionet kosovare apo jo. Shembuj të mirë

katësitë e tjera kombëtare.

për këtë do të ishin lojtarët zviceranë Granit
Xhaka dhe Xherdan Shaqiri në futbollin për
meshkuj dhe lojtarja suedeze Kosovare Asllani në futbollin për femra. Për më shumë,
sportet mund të ndihmojnë për de-territorializimin dhe de-etnizimin e konceptit
të të qenit kosovar duke theksuar historitë
jetësore të sportistëve shqiptarë (nga Kosova) të diasporës, të cilët kanë të drejtë të
luajnë për Kosovën, por edhe nëse nuk bëjnë një gjë të tillë ndihmojnë për paraqitjen
e Kosovës ndërkombëtarisht si përkatësi/
hapësirë evropiane tejkombëtare që çdo
ditë e më shumë bëhet pikë referimi për
sportin në botë. Përtej kësaj, fakti që shumica e diasporave shqiptare (të Kosovës)
përqendrohen në vendet evropiane e bën
këtë përkatësi, sipas disa të intervistuarve,
përpjekje për t’i treguar botës që identiteti
i tyre duhet të paraqitet nën ombrellën e
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Përfundimet dhe Rruga
drejt së Ardhmes
Ky punim është përpjekur të eksplorojë tri çështje

vare, veçanërisht në aspektin e identitetit të saj,

të ndërlidhura por të ndryshme. Së pari, si lidhet

që është pyetja jonë e tretë. Ndonëse nuk e sht-

rrugëtimi i Kosovës drejt sportit ndërkombëtare

jellojmë këtë për shkak të kufizimeve hapësinore

me çështjet e njohjes. Së dyti, se si sporti i ofron

të këtij punimi, shpresojmë se këto mendime

Kosovës një mundësi për të përmirësuar imazhin

fillestare do të nxisin më shumë analiza të gamës

e saj dhe për të ushtruar një sovranitet që mungon

së mundësive me të cilat shoqëria kosovare po e

në mjediset e tjera politike. Së treti, si pjesëmarrja

mendon raportin ndërmjet përfaqësuesve të tyre

në sportet ndërkombëtare e ndihmon Kosovën

sportiv dhe identitetit të tyre kulturor.

të krijojë ndjenjën e përkatësisë së brendshme.
Për pyetjen e parë, ne shqyrtuam sfidat që vijnë

Të gjitha këto çështje të diskutuara në këtë punim

kur një shtet jo i njohur plotësisht synon të marrë

na ofrojnë mësime të shumta nga gjërat që kanë

pjesë në botën sportive të kombeve. Pjesëmarrja

funksionuar dhe nga ato që nuk kanë funksionuar

e Kosovës në sportet ndërkombëtare ka qenë e

në kuadër të përpjekjeve të Kosovës për pjesëmarr-

rëndësishme, veçanërisht duke pasur parasysh

je sportive ndërkombëtare me qëllim të zhvillimit të

kufizimet që mund të krijojë mungesa e njohjes

politikave sportive por edhe sosh të tjera kulturore.

së përgjithshme. Për shembull, në rastin e KON-

Ndonëse ky punim është orvatur të analizojë të

së ne dëshmuam se si vetë anëtarësimi në OKB

kaluarën (e vonshme) të Kosovës drejt vlerësimit

nuk është një kusht i domosdoshëm për t’u kon-

të përpjekjeve të saj për pjesëmarrje në sportin

sideruar si kandidat i suksesshëm për t’iu bash-

ndërkombëtar, e ardhmja na parashtron pyetje të

kuar organeve të tjera mbikombëtare, edhe pse

tilla se si teknologjitë e reja mund t’i formësojnë

organet ku shumica e anëtarëve e njohin shtetin

më tej këto politika. Zgjerimi e lojërave elektronike

kandidat e bëjnë procesin më të lehtë. Kjo gjetje

dhe natyra shungulluese e metaversit dhe kanaleve

mund të jetë e vlefshme duke pasur parasysh

të reja për transmetimin e përmbajtjes në nivelin

se çnjohjet e mëtejshme nga shtetet periferike

global mund të japin hapësirë për forma të reja të

mund të zhbalancojnë një shumicë të tillë në

pjesëmarrjes ndërkombëtare përtej lojtarëve tradi-

të ardhmen. Për pyetjen e dytë, ne prezantuam

cionalë kryesorë në industrinë e sportit. Rrugët e

evolucionin e historisë së vonshme të sportit të

tilla mund të jenë veçanërisht të rëndësishme për

Kosovës për të treguar rrugëtimin nga izolimi në

Kosovën, njerëzit e së cilës ende shpesh përballen

performanca që u shpërblyen me medalje. Gjatë

me sfida në pjesëmarrjen në proceset ndërkom-

viteve, kosovarët kanë arritur të lundrojnë në një

bëtare me një element më tradicional ose fizik

arenë sfiduese ndërkombëtare dhe të marrin

(vëreni për shembull sfidat në lidhje me udhëtimin

pjesë, si dhe shpeshherë të shkëlqejnë në sporte

me viza që diskutuam më herët). Në këtë drejtim,

të ndryshme ndërkombëtare. Në të vërtetë, kjo ka

diplomacia sportive e Kosovës dhe diplomacia

forcuar kapacitetin dhe performancën e Kosovës

digjitale mund të jenë të dyzohen në mënyrë fryt-

si shtet, si brenda ashtu edhe jashtë saj, dhe ngre

dhënëse drejt avancimit dhe diversifikimit të strate-

pyetje të rëndësishme edhe për shoqërinë koso-

gjive të pjesëmarrjes ndërkombëtare të Kosovës.
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Rekomandime
Së fundi dhe duke u mbështetur në hulum-

Duke filluar me (1), analiza jonë ka paraqitur

timin tonë të mënyrave në të cilat Kosova

mënyrat e ndryshme në të cilat Kosova ka

ka arritur të marrë pjesë në sportet ndër-

arritur të rrisë pjesëmarrjen dhe njohjen e

kombëtare, sfidat e njohjes me të cilat është

saj në sportet ndërkombëtare. Këto gjetje

përballuar dhe mënyrat në të cilat ato janë

sugjerojnë se ka hapësirë për politikëbërësit

tejkaluar, ne propozojmë më poshtë një grup

e sportit të Kosovës dhe njerëzit kyç në ato

dinamik të synimeve që Kosova mund t’i

procese që të transferojnë ekspertizën e tyre

ndjek në aspektin e politikëbërjes me orien-

tek institucionet e tjera kulturore përmes

tim sportiv:

seminareve, shkëmbimeve teknike dhe një rishikimi të thellë krahasues se si funksionojnë

1

të përsëriten nismat e

organet e ndryshme qeverisëse kulturore, si

suksesshme në politikën

mundet Kosova të argumentojnë më me suk-

sportive në fusha të tjera të

ses rastin e saj dhe cila rrugë është më e mira

kulturës së popullarizuar të

për të mundësuar zgjerimin e anëtarësimit të

Kosovës për të normalizuar

Kosovës në forumet ndërkombëtare.

shtetësinë e Kosovës në
forumet ndërkombëtare.

Në lidhje me (2) mund të vlejë përfshirja e
suksesit bashkëkohor të Kosovës në disa

2

të promovohet dhe të

sporte, si në xhudon për femrave, si pjesë e

mirëmbahet paraqitja e

një strategjie afatgjatë të nation-branding që

Kosovës si pikë referimi në

mund të informojë audiencën ndërkombëtare

botën e sportit, veçanër-

për vendin dhe të ndryshojë imazhet stereo-

isht duke marrë parasysh

tipike rreth tij. Kjo mund ta bëjë të nevojshme

gjendjen e saj si një vend

që Kosova të angazhohet hapur me kufizimet

i vogël dhe relativisht per-

e kaluara dhe ato të vazhdueshme, si sovran-

iferik në një botë të sportit

iteti i diskutueshëm, kufizimet e udhëtimit,

që zakonisht dominohet

periferia gjeopolitike, vështirësitë ekonomike

nga superfuqitë.

dhe kufizimet socio-demografike, në mënyrë
që të theksohen sportet kosovare apo histori

3

të lidhet më qartë

të tjera suksesi si gjëra akoma më të rëndë-

pjesëmarrja në sport me

sishme. Kjo është e ngjashme me mënyrën se

qëllimet e tij të jashtme

si Federata e Pingpongut e ka argumentuar

të nation branding, por

rastin e saj për t’u bashkuar me Federatën

edhe me konsolidimin e

Ndërkombëtare të Tenisit. Këto çështje za-

proceseve të brendshme të

konisht nxisin perceptime poshtëruese për

shtetndërtimit.

një vend dhe për shoqërinë e tij.
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Në vend të kësaj, një riformulim që nxjerr
në pah suksesin e Kosovës kundrejt atyre
sfidave mund të përqendrojë vetëpërmirësimin, punën ekipore, përkushtimin,
sakrificën, një mentalitet të orientuar drejt
rezultateve dhe zakonet e shëndetshme si
vlera që i nxisin sportet dhe të cilat Kosova i
përqafon.
Sa i përket pikës (3), pjesëmarrja në sportet
ndërkombëtare mund të jetë e vlefshme për
një narrativë rreth asaj që përbashkon popullin e Kosovës, e cila mund të jetë potencialisht më përçarëse se sa veçoritë e tjera
të kombësisë, si gjuha apo feja. Në rastin
e Kosovës, kjo mund të lejojë një ndjenjë
përkatësie mjaft të fortë për të përballuar
një sërë sfidash që lidhen me shoqërinë e
saj kaleidoskopike dhe të re. Në këtë drejtim, rekomandimi ynë është që institucionet
e Kosovës të ofrojnë grupe të ndryshme
njerëzish që identifikohen me nocione të
ndryshme të “përkatësisë kosovare”, të
identifikuar me motive të ndryshme për t’u
angazhuar me ekipet dhe sportin e Kosovës
në përgjithësi. Nga perspektiva e Kosovës
si një shoqëri policentrike, institucionet
sportive të Kosovës duhet të investojnë në
marrëdhëniet me homologët e tyre shqiptarë (p.sh. nxitja e bashkëpunimit përmes
lojërave miqësore, nismave të përbashkëta, kampeve të shkëmbimit), duke ruajtur
sovranitetin e sportit. Së dyti, zhvillimi i politikave që do të inkurajonin përfaqësimin e
pakicave të nënpërfaqësuara në sport mund
të kontribuojnë shumë në nxitjen e Kosovës
si një shoqëri multietnike. Së fundi, nga
perspektiva e Kosovës si një hapësirë disi
tejnacionale evropiane e përkatësisë, Kosova mund të investojë në përdorimin e sportit
për të promovuar ‘evropianitetin’ e vendit te
audiencat ndërkombëtare.
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Këto gjetje sugjerojnë se ka hapësirë
për politikëbërësit e sportit të Kosovës
dhe njerëzit kyç në ato procese që
të transferojnë ekspertizën e tyre tek
institucionet e tjera kulturore përmes
seminareve, shkëmbimeve teknike dhe
një rishikimi të thellë krahasues se
si funksionojnë organet e ndryshme
qeverisëse kulturore, si mundet Kosova
të argumentojnë më me sukses rastin e
saj dhe cila rrugë është më e mira për të
mundësuar zgjerimin e anëtarësimit të
Kosovës në forumet ndërkombëtare.
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