SHOQËRIA CIVILE NË KOSOVË
NGA VITI 1999

Prishtinë, 2012

Botues:		
Qendra për Kurajo Politike
		
Departamenti i Shkencave Politike,
		Fakulteti Filozofik,
		
Universiteti i Prishtinës
Për botuesin:

Arben Hajrullahu

Redaktor:

Mentor Agani

Kontribues:
		
		

Mentor Agani, Remzije Istrefi,
Valdete Idrizi, Pëllumb Kelmendi,
Gjylbehare Bella Murati

Përkthimi:

Mentor Agani

Dizajni:		

Studio Venera2000

Shtypi:		

TWINS

Botuar në Prishtinë, 2012

MIRËNJOHJE

Ky libër është produkt i projektit hulumtues dyvjeçar me titull
“Shoqëria civile në Kosovë nga viti 1999,” i realizuar me përkrahjen
financiare të Programit për Përparimin e Hulumtimit Rajonal në
Ballkanin Perëndimor (PPHR), që udhëhiqet nga Universiteti i
Friburgut me mandat të Agjencionit Zviceran për Zhvillim dhe
Bashkëpunim (SDC), Departamenti Federal i Punëve të Jashtme.
Anëtarët e ekipit hulumtues dëshirojnë ta shprehin falënderimin
e tyre të thellë ndaj të gjithë individëve në PPHR të përfshirë
në përkrahjen e këtij projekti, dhe posaçërisht ndaj Drejtorit
për Programe të PPHR-it, Prof. Dr. Nicolas Hayozit, dhe ndaj
Menaxheres së Programeve Jasmina Opardijas. Dëshirojmë ta
shprehim falënderimin tonë edhe ndaj anëtarëve të Qendrës për
Kurajo Politike (CPC) në Departamentin e Shkencave Politike,
Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtinës, për përkrahjen e
tyre gjatë mbikëqyrjes së projektit ndërkohë që ishte në rrjedhje
e sipër, dhe posaçërisht për Drejtorin e CPC-së, Prof. Dr. Arben
Hajrullahun, dhe Asistenten Administrative Nita Bylykbashin.
Mirënjohja jonë i takon edhe Andrew Haltermanit për punën e
tij të përpiktë në redaktimin gjuhësor të verzionit në anglisht të
këtij libri.

PËRMBAJTJA

PËRMBAJTJA

Lista e shkurtesave ................................................................................... 7
Parathënie ................................................................................................. 9

1. Mentor AGANI
SHOQËRIA CIVILE ME AUTORIZIM:
ZHVILLIMI I SHOQËRISË CIVILE NË PROTEKTORAT .............. 13
2. Pëllumb KELMENDI
SHOQËRIA CIVILE DHE POLITIKA E KUNDËRSHTIMIT
NË KOSOVËN E PASLUFTËS .............................................................. 35
3. Remzije ISTREFI; Valdete IDRIZI
NDËRTIMI I PAQES QË FUNKSIONON: A KA SJELLUR
NDRYSHIM NDËRTIMI I KOMUNITETIT NË MITROVICË? .... 63
4. Gjylbehare Bella MURATI
PËRKRAHJA E PAJTIMIT NË KOSOVËN E PASLUFTËS .............. 87

Shënime për kontribuesit ....................................................................... 113

5

SHKURTESAT

LISTA E SHKURTESAVE
AKBM
AP
AUM
B&H
BN
BtD
CBM
EMM
EPK
EULEX
FER
FKSHC
FQT
GAP
GJKKLE
GJNK
GNK
HRW
ICO
ICO/PSUE
IPKO
IPQV
KAN
KB
KFOR
KIPRED
KS KB
MAQL
Mi2

Administrata e Kombeve të Bashkuara Mitrovicë
Asambleja e Përgjithshme
Administrata e UNMIK-ut - Mitrovica e Veriut
Bosnja e Hercegovina
Bordi Ndërtues (Bord Mbikëqyrës i BtD-së)
Urëzimi i Ndarjes
Ndërtimi i Komunitetit në Mitrovicë
Ekipi Mbikëqyrës i Mitrovicës
Ekipi Përgatitor Komunal
Misioni i Unionit Evropian në Kosovë për
Sundim të Ligjit
Fryma e Re
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile
Forumi për Qytetet në Tranzicion
Instituti GAP
Gjykata e Kosovës për Krimet e Luftës dhe ato
Etnike
Gjykata Ndërkombëtare e Krimeve
Grupi Ndërkombëtar i Krizave
Mbikëqyrja e të Drejtave të Njeriut
Zyra Ndërkombëtare Civile
Përfaqësuesi Special i Unionit Evropian i ICO-së
Internet Project Kosovo
Institucionet e Përkohshme të Vetëqeverisjes
Kosova Action Network
Kombet e Bashkuara
Forca e NATO-s në Kosovë
Instituti Kosovar për Hulumtim dhe Zhvillim të
Politikave
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara
Ministria e Administrimit të Qeverisjes Lokale
Portal rinor
7

SHKURTESAT

M-M@G
NATO
OJQ
OSBE
OSHC
PSSP
PZHB
QDH
QMM
QRRM
QTRA
QZHSHC
R KS KB
RAE
RFJ
PPHR
SBASHK
TBD
TNKJ
UÇK
UE
UNDP
UNHCR
UNMIK
USAID

8

Publikim bilingual multimedial kosovar
Organizata e Traktatit Veriatlantik
Organizatë Joqeveritare
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në
Evropë
Organizatë e Shoqërisë Civile
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm
Person i Zhvendosur i Brendshëm
Qendra për të Drejtën Humanitare
Qendra Mediale e Mitrovicës
Qendra për Resurse, Rini dhe Media
Qendra për Trajnim dhe Resurse të Avokimit
Qendra për Zhvillimin e Shoqërisë Civile
Rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të
Bashkuara
Komunitetet e Romëve, Ashkalinjëve dhe
Egjiptasve
Republika Federale e Jugosllavisë
Programi për Përparimin e Hulumtimit Rajonal
Sindikata e Bashkuar e Arsimit dhe Shkencës e
Kosovës
Trusti i Ballkanit për Demokraci
Tribunali Ndërkombëtar Kriminal për ish
Jugosllavinë
Ushtria Çlirimtare e Kosovës
Unioni Evropian
Programi i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara
Komisioneri i Lartë për Refugjatë i Kombeve të
Bashkuara
Misioni i Përkohshëm Administrativ në Kosovë
i Kombeve të Bashkuara
Agjencioni i Shteteve të Bashkuara për Zhvillim
Ndërkombëtar

PARATHËNIE

PARATHËNIE

Projekti hulumtues “Shoqëria civile në Kosovë nga viti 1999,” i
cili iu propozua dhe u përkrah nga PPHR-ja, i kishte disa qëllime.
Qëllim i parë ishte të hetohen shtigjet e veçanta që shoqëria
civile kosovare i mori pas vitit 1999, në rrethanat e veçanta që
mbizotëronin në Kosovë gjatë kësaj periudhe. Së dyti, jemi
përpjekur të hetojmë nëse strukturat qeverisëse kosovare i kanë
keqpërdorur dhe manipuluar vështirësitë e veçanta me të cilat
Kosova është përballur gjatë përpjekjeve të veta për ta arritur
shtetësinë, me qëllim të pengimit të funksionimit të shoqërisë
civile, si dhe pasojat që këto keqpërdorime dhe manipulime
të supozuara mund t’i kenë patur në procesin e tranzicionit
të Kosovës drejt demokracisë. Dhe, së fundi, ky projekt ishte
një përpjekje për ta kuptuar dhe shpjeguar ndryshimin e
jashtëzakonshëm të angazhimit qytetar në Kosovë pas luftës së
vitit 1999, krahasuar me format dhe intensitetin që ky angazhim
i kishte para vitit 1999.
Në hetimin e ndikimit që rrethanat e veçanta në Kosovë pas
vitit 1999 e ushtruan në zhvillimin e shoqërisë civile kosovare të
sotme, ekipi hulumtues është përqendruar në dy rrethana që patën
rëndësi mbizotëruese: në gjendjen karakteristike për një mjedis
të pasluftës, dhe praninë dhe ndikimin e jashtëzakonshëm të
bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë. Sa i përket keqpërdorimeve
dhe manipulimeve të mundshme nga strukturat qeveritare
kosovare, përqendrimi i ekipit hulumtues ishte në mundësitë që
këto struktura i kanë patur për t’i shfrytëzuar të ashtuquajturat
“çështjet e mëdha kombëtare” (të tilla si ato që kishin të bëjnë
me statusin përfundimtar të Kosovës, njohjen e pavarësisë së
Kosovës, dhe vështirësitë shumë të mëdha në veriun e Kosovës),
me qëllim të përligjjes së një mjedisi në të cilin mbizotërojnë
qeverisja joefikase dhe nivele të larta të korrupsionit. Puna e bërë
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lidhur me qëllimin e tretë ishte një përpjekje për t’i dhënë një
farë kuptimi zvogëlimit të përnjëhershëm të frymës qytetare pas
vitit 1999, e cila frymë ishte jashtëzakonisht e fuqishme më parë,
dhe për ta kuptuar transformimin e shoqërisë civile kosovare
në një entitet i cili më tepër i përngjason një makiazhi të skenës
politike, se një force shtytëse e cila do të sillte ndonjë përmirësim
të mirëfilltë politik.
Metodologjia e zgjedhur për hulumtim ishte ajo e zhvillimit
të intervistave me një numër të konsiderueshëm individësh nga
shoqëria civile, apo që kishin të bënin me shoqërinë civile. Kur
e mori këtë qasje ekipi hulumtues e kishte plotësisht të qartë
që kjo metodologji e përmbante në vete një rrezik të caktuar,
domethënë, rrezikun e marrjes së informatave që në fund
mund të dilnin të papërdorshme për nxjerrjen e përfundimeve
shoqërore shkencore. Dhe, vërtetë, është një mundësi e
përhershme që individët e përzgjedhur për t’u intervistuar do të
kenë konsiderata të shumta dhe të ndryshme, të cilat, më tutje,
analizën shoqërore shkencore të të dhënave deri te të cilat vihet
në këtë mënyrë mund ta bëjnë tejet të vështirë. Megjithatë, duke
e patur vazhdimisht parasysh këtë rrezik të qenësishëm për këtë
qasje, ekipi hulumtues ishte i bindur që kjo metodologji e kishte
edhe një përparësi. Anëtarët e ekipit besonin që nëse numri i
individëve që do të intervistoheshin do të ishte mjaft i madh, dhe
nëse intervistat do të ishin gjithëpërfshirëse, atëherë në sipërfaqe
do të dilnin struktura të caktuara të dukurive shoqërore që atyre
do t’u mundësonin ardhjen në përfundime të formuara mirë.
Ndërkohë që hulumtimi po përparonte, në shesh dolën
edhe rreziku, edhe përparësia e kësaj metodologjie. Kështu, për
shembull, në një numër intervistash, disa nga këndvështrimet
e personave që përgjigjeshin nuk kishin kurfarë ndërlidhje dhe
kursesi nuk shkonin me asgjë të shprehur nga të intervistuarit e
tjerë. Mirëpo, kishte edhe motive që përsëriteshin në shumicën
e intervistave, dhe që, deri në një masë, ofronin mundësi për
përgjithësime me vlerë shkencore, e të cilat mund të jenë të
dobishme për shkencëtarët politikë dhe shoqërorë në fushat që
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shtrihen në brezin nga teoria demokratike e deri te analiza dhe
planifikimi i politikave. Këto përgjithësime do të jipen në pjesët
në vijim, dhe herë pas here do të bëhen përpjekje, shpesh herë të
ndruajtura, për t’i shpjeguar shkaqet e këndvështrimeve që ishin
jashtë rrjedhës së përgjithshme të shpjegimeve që u dhanë gjatë
intervistave.
Sa i përket përpilimit të pyetësorit për intervista, dhe
përpjekjeve të bëra ashtu që ai të jetë sa më gjithëpërfshirës, duhet
theksuar që në fillim se qëllimet e hulumtimit e mundësonin
vetëm një kuptim të shoqërisë civile: atë të shoqërisë civile e cila
qeverisjen e Kosovës ia nënshtron shoqërisë kosovare. Për këtë
arsye, përkufizimi punues i shoqërisë civile që u shfrytëzua në
masën më të madhe nga hulumtuesit ishte ai që e kishte dhënë
Ernest Gellner në veprën e tij Konditat e lirisë: Shoqëria civile dhe
rivalët e saj: “Shoqëria civile është ai grumbull i institucioneve
të ndryshme joqeveritare i cili është mjaft i fuqishëm për ta
kundërbalancuar shtetin, dhe i cili, ndërkohë që shtetin nuk e
parandalon nga përmbushja e rolit të tij si mbrojtës i rendit dhe
arbitër neutral midis interesave kryesore, megjithatë mund ta
parandalojë nga mbizotërimi dhe grimcimi i pjesës së mbetur të
shoqërisë.” Hulumtuesit patën shkallë të konsiderueshme të lirisë
gjatë hetimeve të tyre, mirëpo intervistat, në parim, e ndoqën
pyetësorin që u zhvillua nga ekipi hulumtues, dhe i cili në thelb
mbështetej në përkufizimin e mësipërm të shoqërisë civile.
Libri në vijim është produkti përfundimtar i këtij hulumtimi. Ky
i përmban katër kapituj të shkruar nga anëtarët e ekipit hulumtues,
të cilët mbështeten në të dhënat e fituara gjatë intervistave. Dy
nga këta kapituj, “Përkrahja e pajtimit në Kosovën e pasluftës” i
Gjylbehare Bella Muratit, dhe “Ndërtimi i paqes që funksionon:
A sjell ndryshim Ndërtimi i Komunitetit në Mitrovicë” i Remzije
Istrefit dhe Valdete Idrizit, janë të përqendruar në rolin që
shoqëria civile kosovare e ka luajtur në çështjet e marrëdhënieve
ndëretnike dhe të të drejtave të njeriut në Kosovën e pasluftës;
ky i dyti e shqyrton çështjen e pjesës veriore të qytetit të ndarë
të Mitrovicës. Punimi i Pëllumb Kelmendit, “Shoqëria civile
11
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dhe politika e kundërshtimit në Kosovën e pasluftës” nxjerr
përfundime mbi funksionimin e shoqërisë civile kosovare duke
u përqendruar në zhvillimin e lëvizjes “Vetëvendosje.” Dhe, në
fund, kapitulli hyrës i shkruar nga Mentor Agani e ofron një
vështrim të përgjithshëm të të tërë hulumtimit dhe i jep disa
përfundime të përgjithësuara për zhvillimet e shoqërisë civile
kosovare të tashme.
Mentor Agani
Shkurt, 2012

Shënime:
1 Ernest Gellner, Konditat e lirisë: Shoqëria civile dhe rivalët e saj (Dukagjini,
2002), 37.
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SHOQËRIA CIVILE ME AUTORIZIM:
ZHVILLIMI I SHOQËRISË CIVILE NË PROTEKTORAT
Mentor AGANI

I. Hyrje: Kush qeveris këtu?
Për t’i kuptuar problemet themelore me të cilat përballet
shoqëria civile kosovare duhet së pari të fillojmë me një shqyrtim
të shkurtër të disa të dhënave historike që janë të rëndësishme për
çështjen që e shqyrtojmë.
Fundin e luftës së Kosovës në vitin 1999 e shënoi hyrja e
trupave të NATO-s në Kosovë.1 Kjo shumë shpejt u vijua me
hyrjen e UNMIK-ut – Misionit Administrues të Përkohshëm të
Kombeve të Bashkuara në Kosovë – i cili ishte një administratë
civile për Kosovën që u themelua nga Këshilli i Sigurimit të
Kombeve të Bashkuara më 10 qershor 1999.
Deri në atë kohë Kosova e kishte patur një përvojë të
konsiderueshme të angazhimit qytetar. Në të vërtetë, që nga
viti 1989 kur Millosheviqi e mori pushtetin në Serbi, dhe,
të paktën, deri në vitin 1995, të gjitha përpjekjet politike të
popullit të Kosovës e kishin trajtën e veprimtarisë qytetare, që
përbëhej nga padëgjueshmëria qytetare ndaj sundimit serb. Në
baza në tërësi vullnetare shqiptarët e Kosovës patën themeluar
sisteme funksionale arsimore, ekonomike, shëndetësore (dhe, po
ashtu, edhe sisteme të tjera), që ishin jashtë sistemit serb dhe
jugosllav dhe që e përbënin atë që me kohë u quajt “shteti paralel
i shqiptarëve të Kosovës.”2
Forma që mori reagimi i Kosovës ndaj okupimit nga Serbia u
ndikua në një masë të madhe nga përvojat që vendet e Evropës
Qendrore dhe Lindore e kishin me angazhimin e tyre të gjatë
në aktivitetet e shoqërisë civile gjatë viteve 1980. Në të vërtetë,
13
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vetëdija e përhapur gjerësisht për sukseset e aktiviteteve qytetare
në Evropën Qendrore dhe Lindore e kishte krijuar përshtypjen
që ky lloj reagimi ndaj okupimit serb do të ishte i suksesshëm
edhe në Kosovë. E qartë, vetëdija mbi vrazhdësitë dhe mizoritë e
luftrave që po zhvilloheshin në Kroaci dhe Bosnje e Hercegovinë
ishte e pranishme dhe mjaft e fuqishme, mirëpo arsyetimi kryesor
për këtë trajtë të rezistencës ishte ai që nëse shoqëria civile në
Evropën Qendrore dhe Lindore ia doli ta mposhtte Bashkimin
Sovjetik komunist, atëherë kjo do të duhej të ishte në gjendje
të ngadhnjente edhe kundër Serbisë së Millosheviqit. Thjesht,
qendrimi mbizotërues ishte ai që bashkësia ndërkombëtare do
ta gjente një mënyrë për ta shpërblyer Kosovën për këtë trajtë
të reagimit, sapo të shfaqej ndonjë mundësi për zgjidhjen
përfundimtare të problemeve që shpërthyen nga fillimi i
shpërbërjes së ish-Jugosllavisë.
Kjo bindje zgjati deri rreth vitit 1995, kur luftërat në Kroaci dhe
në Bosnje e Hercegovinë kishin përfunduar, dhe kur u bë e qartë
që Kosova nuk do të shpërblehej nga bashkësia ndërkombëtare
për përkushtimin ndaj zgjidhjes demokratike të problemeve që
po i shtoheshin vrullshëm. Kësisoj, nga viti 1995 e më tutje, në
Kosovë filluan të shfaqeshin shenjat e para që e tregonin një kalim
nga lëvizja paqësore drejt një rezistence më të dhunshme, ndërkaq
përplasjet e para të armatosura vijuan në vitin 1997. Përhapja
e këtyre konflikteve e solli përfshirjen politike të bashkësisë
ndërkombëtare dhe, në fund, edhe ndërhyrjen ushtarake të
NATO-s kundër ish-Jugosllavisë dhe hyrjen e NATO-s dhe të
administratës së KB në Kosovë.
Dy qëllimet kryesore të këtyre misioneve ushtarake dhe
administrative ndërkombëtare ishin, së pari, përgatitja e Kosovës
për vetëqeverisje përmes ndërtimit gradual të institucioneve
vendëse qeveritare dhe administrative, dhe, së dyti, sigurimi
që këto institucione gjatë kryerjes së punëve të veta do të
udhëhiqeshin nga parime demokratike. Dhe lidhur me qëllimin
e dytë, misioni ndërkombëtar ndërmori nisma të shumta dhe
bëri përpjekje të mëdha për ta përkrahur shfaqjen dhe zhvillimin
14
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e asaj që supozohej se do të shndërrohej në një shoqëri civile
kosovare. Mirëpo, gjatë kësaj, misioni ndërkombëtar e bëri
gabimin e shpërfilljes së pranisë dhe të ndikimit shumë të
fuqishëm paraprak të shoqërisë civile dhe të aktivizmit qytetar
në Kosovë. Sipas pikëpamjes së bashkësisë ndërkombëtare
shoqëria civile kosovare duhej të ndërtohej që nga fillimi: nuk
kishte kurfarë njohje të faktit që lufta në Kosovë ishte pasojë e
dështimit të shoqërisë civile, jo e mungesës së saj. Në vend të
përpjekjeve për ta ringjallur frymën paraprake qytetare – për të
cilën shqiptarët e Kosovës ishin krenarë – misioni ndërkombëtar
filloi me përpjekje të jashtëzakonshme për ta krijuar një shoqëri
civile në tërësi të re. Ka qenë për keqardhje të shikohet se si po
të njëjtit veprimtarë qytetarë të cilët në rrethanat e tmerrshme të
diktaturës së Millosheviqit ia kishin dalë që përmes angazhimit
të tyre qytetar ta organizonin të tërë jetën shoqërore dhe politike
në Kosovë, mjaft shpesh duke e rrezikuar edhe jetën e tyre gjatë
kësaj, përnjëherësh u desh të merrnin leksione të tipit “shoqëria
civile për teveqela” që ua ofronin burokratët ndërkombëtarë të
cilët e kishin marrë vendimin se është shoqëria civile ajo që po na
i mungonte Kosovës.
Më vonë, pasi që Kosova e shpalli pavarësinë,3 UNMIK-u
u zëvendësua nga EULEX-i, Misioni për Sundim të Ligjit i
Unionit Evropian,4 i cili përbëhet nga një personel prej rreth
3.200 vetash (2.000 ndërkombëtarë, kryesisht nga Gjermania,
Italia dhe Mbretëria e Bashkuar, dhe 1.200 vendës). Edhe pse i
përqendruar para së gjithash në zbatimin e sundimit të ligjit në
Kosovë (personeli i tij përbëhet kryesisht nga policë, prokurorë
dhe gjykatës), EULEX-i ka kompetenca të gjera që i mundësojnë
të ushtrojë ndikim të madh edhe në qeverisjen e Kosovës.
Edhe ky mision i ri është duke bërë përpjekje të mëdha për të
bashkëpunuar me sektorin e shoqërisë civile, dhe këto përpjekje
mjaft shpesh shoqërohen me përkrahje ndërkombëtare të majme
për organizatat e shoqërisë civile.
Ashtu siç u tha në Parathënie, njëri nga qëllimet kryesore të
projektit tonë ishte të nxirren përfundime për shtigjet që zhvillimi
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i shoqërisë civile kosovare i mori në këto rrethana, dhe jemi
përpjekur që këtë detyrë ta kryejmë duke intervistuar individë
që ishin në mesin e pjesëmarrësve dhe analistëve kryesorë të këtij
zhvillimi. Po ashtu, kemi thënë që do të përqendrohemi në aftësinë
e shoqërisë civile kosovare për ta futur qeverisjen kosovare nën
kontrollin e shoqërisë kosovare, apo, me fjalët e Gellnerit, në
aftësinë e shoqërisë civile kosovare për ta kundërbalancuar
shtetin e Kosovës.
Duke i marrë parasysh, edhe rrethanat historike që u
përshkruan shkurtimisht më sipër, edhe intervistat e zhvilluara,
kemi arritur në disa përfundime që janë të habitshme dhe që nuk
premtojnë shumë. Ajo që është më thelbësorja, pothuaj të gjithë
personat e intervistuar kanë shprehur prirje të jashtëzakonshme
për t’i kundërshtuar, apo, të paktën, për të mos u pajtuar me
politikat zyrtare të përfaqësuesve të pushtetit politik. Mirëpo –
dhe këtu vijmë në problemin më të vështirë me të cilin përballet
shoqëria civile kosovare – kundërshtimet dhe mospajtimet e
shoqërisë civile kosovare me politikat e autoriteteve politike
në Kosovë ishin të shkapërderdhura si pasojë e dualitetit të
qeverisjes. Dhe, vërtetë, nëse shoqëria civile, sipas fjalëve të
Gellnerit e paraqet grumbullin e institucioneve joqeveritare që
do të duhej ta kundërbalanconte shtetin, kush saktësisht duhet
kundërbalancuar në një situatë kur funksionet qeveritare të shtetit
ushtrohen njëkohësisht, edhe nga bashkësia ndërkombëtare, edhe
nga qeveria vendëse?
Sipas mendimit tim, ky problem është tejet i ngatërruar. Në
të vërtetë, kemi qenë në gjendje që pothuaj të gjithë personat
e intervistuar që kishin prirje për t’i kundërshtuar politikat e
autoriteteve t’i klasifikojmë në dy grupe të përcaktuara qartë: 1) në
ata që i kundërshtonin politikat e dy misioneve ndërkombëtare,
ndërkohë që i përkrahnin institucionet e qeverive kosovare,
dhe 2) në ata që kundërshtonin politikat e qeverive kosovare
ndërkohë që i përkrahnin dy misionet ndërkombëtare. Kësisoj,
në vend që të shihnim kundërbalancimin e nevojshëm për një
shoqëri të mirëfilltë civile, gjatë këtyre intervistave u përballëm
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me një varg akuzash nga ana e shumicës së të intervistuarve, të
cilët njërin nga dy segmentet e pushtetit politik e fajësonin për
dështimet e segmentit tjetër.
Për më tepër, bazuar në këto intervista, e kam përshtypjen
që ky problem tejet i ngatërruar është në vetë natyrën e çdo
protektorati, administrate apo mbikëqyrje ndërkombëtare. Për
ta kuptuar më mirë këtë pohim, si dhe natyrën e vështirësive të
Kosovës që atë e bëjnë aq bindës, po përqendrohemi në periudhën
pas vitit 1999 kur Kosova administrohej nga UNMIK-u, dhe po
i vështrojmë vargjet e sfidave të ngatërruara me të cilat përballej
shoqëria civile gjatë asaj kohe.
Së pari, ngatërrimi i përmendur më sipër: UNMIK-u e
administronte Kosovën ndërkohë që e përkrahte krijimin e
strukturave të reja qeveritare kosovare. Pra, cila ishte këtu
qeverisja që duhej kundërbalancuar: ajo e UNMIK-ut, apo ajo
e këtyre strukturave të reja qeveritare kosovare? Duke i patur
parasysh kompetencat që këto dy segmente të pushtetit politik i
kishin në atë kohë, përgjigja është e qartë: duhej kundërbalancuar
UNMIK-u, thjesht, meqë ishte autoriteti kryesor.
Mirëpo, kjo na përball me ngatërrimin e dytë. Shoqëria civile
kosovare që bashkësia ndërkombëtare përpiqej ta ndërtonte
ishte e dobët, dhe si e tillë, kishte nevojë për përkrahje. Dhe i
vetmi aktor që ishte në gjendje për ta ofruar këtë përkrahje të
domosdoshme ishte bashkësia ndërkombëtare. Është gjithsesi e
qartë që bashkësia ndërkombëtare ishte plotësisht e gatshme për
t’i përkrahur shoqëritë civile të vendeve të Evropës Qendrore dhe
Lindore në kohën kur këto shoqëri civile ishin të kacafytura me
regjimet e veta komuniste. Mirëpo, a ekzistonte edhe një arsye
e vetme për të cilën bashkësia ndërkombëtare do të duhej ta
përkrahte një shoqëri civile e cila për nga vetë natyra e vet do
të duhej ta kundërshtonte dhe kundërbalanconte një mision të
themeluar nga vetë ajo bashkësi ndërkombëtare?
Dhe pas kësaj vijon edhe një ngatërrim tjetër, i treti, dhe
që kishte të bënte me vetë natyrën dhe mandatin e misionit të
UNMIK-ut. Madje edhe po të kishte patur mundësi për një
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kundërbalancim të efektshëm të UNMIK-ut nga shoqëria civile
kosovare, UNMIK-u e kishte një shfajësim të përsosur për çfarëdo
qoftë akuze që do të mund të ngritej kundër tij. UNMIK-u de
facto u themelua me qëllim të përfundimit të mizorive të luftës
së Kosovës të vitit 1999, dhe, kësisoj, qëllimi tij parësor nuk ishte
zhvillimi demokratik, ekonomik apo politik i Kosovës. Zhvillimi
i Kosovës UNMIK-ut i mbeti në duar rastësisht fare, si një lloj
kopili tek dera, në një situatë të një urgjence të jashtëzakonshme
për ndërprerjen e një vuajtjeje të jashtëzakonshme njerëzore.
Problemi i kësaj vuajtjeje të jashtëzakonshme njerëzore ishte
zgjidhur me përfundimin e vrasjeve dhe dëbimeve, prandaj,
sa i përket UNMIK-ut, qëllimi tij parësor ishte përmbushur.
Ndërkaq, nëse Kosova do të bëhej demokratike, ekonomikisht e
zhvilluar, dhe nëse do ta ndërtonte një shoqëri civile të fuqishme,
sa i përket UNMIK-ut kjo do të kishte qenë e mrekullueshme,
por, megjithatë, kjo nuk çonte peshë edhe aq shumë. Për aq kohë
sa nuk kishte luftime – për aq sa njerëzit të mos vriteshin dhe të
mos spastroheshin etnikisht – UNMIK-u ishte i suksesshëm.
Nga ana tjetër, po të përqendrohemi në mundësitë që shoqëria
civile kosovare në këtë fazë fillestare i kishte për t’i kundërbalancuar
institucionet qeveritare kosovare, vijmë në ngatërrimin e katërt.
Çfarëdo akuzash që do të mund të ngriteshin kundër këtyre
strukturave, edhe ato e kishin një shfajësim të përsosur. Ato e
kishin mundësinë e përsosur për të thënë që kur puna vinte tek
çështjet e rëndësishme, ato nuk vendosnin fare. Dhe, i ndërlidhur
ngushtë me këtë, si ngatërrimi i pestë, nëse shoqëria civile duhet
ta kundërbalancojë shtetin, gjatë atyre fazave fillestare të UNMIKut Kosova ende nuk ishte shtet. Dhe si ka mundur shoqëria civile
ta kundërbalancojë një shtet që nuk ekzistonte ende?
Të gjitha këto ngatërrime të koklavitura që janë në natyrën e
qeverisjes së ndarë në dysh vazhdojnë ta karakterizojnë politikën
kosovare edhe në kohën e EULEX-it, edhe pse këto tash janë
më të stërholluara, më të fshehura dhe më të zbutura. E vërtetë,
Kosova tash e ka shpallur pavarësinë,5 dhe kompetencat që
strukturat qeveritare kosovare i kanë tash, krahasuar me ato që
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i kishin menjëherë pas luftës, janë vigane. Prapëseprapë, gjendja
e sektorit të shoqërisë civile (dhe, po ashtu, edhe e pjesës më të
madhe të shoqërisë kosovare) është ende një në të cilën aktorët
janë të ndarë në ata që janë me “kosovarët” dhe që i kundërshtojnë
“ndërkombëtarët” (të ashtuquajturit patriotë), dhe në ata që
janë me “ndërkombëtarët” dhe i kundërshtojnë “kosovarët” (që
mjaft shpesh quhen ndërkombëtarë). Dhe me cilëndo palë që
të jetë njeriu, nuk ka mundësi për t’i shpëtuar antagonizmave të
fuqishme me ata që janë në anën tjetër, dhe as nga mundësia për
t’u parë si një tradhëtar. Është domethënëse që tre nga personat
e intervistuar (domethënë 10% nga 30 të intervistuarit) janë
përgjigjur pozitivisht në pyetjen se a janë kërcënuar fizikisht
për shkak të angazhimit të tyre qytetar. Duke e patur parasysh
që 30 personat e intervistuar nuk i përfshinin vetëm aktivistët e
shoqërisë civile, por edhe akademikë, analistë, personalitete nga
mediat, etj., përqindja e sipërpërmendur bëhet edhe më e madhe
nëse përqendrohemi vetëm në aktivistët e shoqërisë civile.
II. Pasojat
Po t’i shikojmë perspektivat për zhvillimin e mëtutjeshëm të një
shoqërie civile kosovare të shëndetshme, pasojat e ngatërrimeve
të tilla kaq të koklavitura, të cilat, siç e pohojmë, janë në vetë
natyrën e një mjedisi politik si ky kosovari, janë shkatërrimtare.
Para së gjithash, strukturat politike kosovare ishin në gjendje
t’i parandjejnë që nga fillimi mundësitë e jashtëzakonshme për
demagogji politike që i ofronte gjendja e qeverisjes së dyfishtë.
Si pasojë, proceset që u nxitën nga këto struktura e krijuan një
lloj të veçantë të ndarjes brenda shoqërisë dhe politikës kosovare.
Tashmë e kemi përmendur ndarjen brenda shoqërisë civile
kosovare, midis OJQ-ve që i përkrahin strukturat politike kosovare
ndërkohë që e kundërshtojnë bashkësinë ndërkombëtare, dhe
atyre që e përkrahin bashkësinë ndërkombëtare ndërkohë që
i kundërshtojnë strukturat qeveritare kosovare. Ky sfond, i
19

MENTOR AGANI

ndërthurur me demagogjinë politike të nxitur nga qeverisja
kosovare, ka krijuar ndarje të reja brenda këtyre dy grupeve të
OJQ-ve: OJQ-të që i përkrahin strukturat politike kosovare tash
janë të ndara sipas partive politike që i përkrahin, ndërkaq, OJQtë që e përkrahin bashkësinë ndërkombëtare janë të ndara, më
tutje, në ato me përkushtim proamerikan dhe ato me përkushtim
proevropian.
E para nga këto ndarje, ajo midis OJQ-ve kosovare që i
përkrahin strukturat politike kosovare, është e një interesi
të veçantë këtu, për shkak të ndikimit që e ushtron në skenën
politike. Ky fragmentim i kësaj pjese të shoqërisë civile e krijon
një mjedis politik që karakterizohet nga një lloj i veçantë i
marrëdhënieve midis partive politike. Çfarëdo qofshin kritikat që
ndonjë organizatë e shoqërisë civile do të mund t’i bënte kundër
ndonjë partie politike, ato mund të kundërshtohen nga ndonjë
pjesë tjetër e shoqërisë civile e cila është në anën e asaj partie.
Për këtë arsye, kritikat që shoqëria civile mund t’i ngrisë kundër
partive politike të veçanta janë të pafuqishme; si pasojë, partitë
politike kosovare nuk e ndjejnë ndonjë nevojë të veçantë për të
konkurruar me njëra-tjetrën. Kjo gjendje u ka mundësuar partive
politike kosovare që mes vete ta krijojnë një aleancë të heshtur
dhe joparimore, e cila, në thelb, është e orientuar kundër frymës
qytetare. Kritikat që partitë e ndryshme politike ia bëjnë njëratjetrës rëndom janë thjesht formale. Nën betejën sipërfaqësore
politike është një bashkëpunim thelbësor: partia jonë do të bëhet
sikur nuk e sheh se çfarë partia juaj është duke bërë, nëse partia
juaj bëhet sikur nuk e sheh se çfarë partia jonë është duke bërë.
Rrjedhimisht, deri në një shkallë mund të argumentohet që sistemi
politik kosovar nuk është një sistem i konsoliduar shumëpartiak,
por një rregullim që përbëhet nga disa sisteme njëpartiake që
veprojnë paralelisht dhe të izoluar nga njëri-tjetri. Nuk ka asgjë
që do të mund t’i përngjasonte garës demokratike midis partive
kryesore politike kosovare, thjesht, meqë ato nuk kanë nevojë
për diçka të tillë; shoqëria civile është e copëtuar dhe, kësisoj, e
paefektshme. Është për keqardhje që OJQ të shumta kosovare
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janë të përkufizuara sipas partive politike ndaj të cilave janë të
përkushtuara, dhe ka shumë të tjera që lidhjet e tyre politike i
ndryshojnë varësisht nga interesat e tyre afatshkurtëra. Si pasojë,
në vend që ta kenë mundësinë për të votuar për partitë politike
që sipas pikëpamjes së tyre votën e meritojnë më së shumti,
qytetarëve kosovarë u mbetet vetëm mundësia për të votuar për
partitë politike për të cilat mendojnë se janë të diskredituara më
së paku. Dhe cilat janë të diskredituara më së paku varet nga ajo
se sa janë bindëse argumentet e atyre pjesëve të shoqërisë civile
që i përkrahin ato parti.
Ndarja tjetër, ajo midis OJQ-ve kosovare që e përkrahin
bashkësinë ndërkombëtare, në ato me përkushtime proamerikane
dhe proevropiane, ka ndikim më të vogël, ose edhe nuk ka ndikim
fare, në zhvillimet politike.
Ajo që është e rëndësishme këtu është që ndarjet e
sipërpërmendura politike brenda shoqërisë civile kosovare,
njësoj si dhe pasojat e tyre për zhvillimet politike në Kosovë, janë
të lidhura ngushtë me një temë tjetër kyçe të hulumtimit tonë: me
atë se a i kanë manipuluar dhe keqpërdorur strukturat qeveritare
kosovare të ashtuquajturat “çështjet madhore kombëtare,” me
qëllim që veten ta shfajësojnë për praktikat e korrupsionit,
krimit të organizuar, nepotizmit, e kështu me radhë. Në bazë të
përgjigjeve të tyre në këtë pyetje, ka qenë e mundur që numri më
i madh i të intervistuarve të klasifikohej në dy grupe të dalluara
qartë. I pari përbëhej nga ata që besonin që manipulime dhe
keqpërdorime të tilla kishte dhe që ato në një afat më të gjatë
ishin mjaft të suksesshme, ndërkaq i dyti përbëhej nga ata që
mendonin që këto manipulime dhe keqpërdorime nuk ishin
të suksesshme, thjesht meqë ata ishin të bindur që strukturave
politike kosovare tash nuk është duke u besuar më askush. Çështja
më e rëndësishme këtu është që përgjigja e fundit u dha nga ata të
intervistuar që e përkrahnin bashkësinë ndërkombëtare ndërkohë
që i kundërshtonin strukturat qeveritare kosovare, ndërkaq
e para nga ata që i përkrahnin strukturat qeveritare kosovare
ndërkohë që e kundërshtonin bashkësinë ndërkombëtare. Po
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ashtu, ishin edhe disa të intervistuar që i përkrahnin strukturat
qeveritare kosovare që u përgjigjën se nuk pajtohen me atë që
kishte manipulime dhe keqpërdorime të tilla nga politikanët
kosovarë. Mirëpo, këta e paraqisnin një pakicë fare të vogël në
mesin e të gjithë të intervistuarve. Pra, në trajtë të përmbledhur,
“ndërkombëtarët” në mesin e përfaqësuesve të shoqërisë civile
kosovare pohonin që “patriotëve” askush nuk është duke u zënë
besë më tutje, ndërkohë që “patriotët” i mbronin partitë politike
që i përkrahnin në të njëjtën kohë kur për manipulime dhe
keqpërdorime i fajësonin partitë e tjera, si dhe “tradhëtinë” e
“ndërkombëtarëve” të shoqërisë civile.
Duke i patur parasysh të gjithat që u përmendën më sipër,
është mahnitëse të shihet se çfarë transformimesh ka pësuar në
ndërkohë arsyetimi i njerëzve të thjeshtë po të krahasohet me
mënyrën e të menduarit që mbizotëronte menjëherë pas luftës.
Nga njëra anë, bashkësia ndërkombëtare, e cila nga të gjithë
shqiptarët trajtohej si shpëtimtare e Kosovës vetëm një dekadë
më parë, sot mjaft shpesh shihet nga një pjesë e konsiderueshme
e njerëzve të njëjtë si kundërshtuese e qëllimeve me legjitime
të Kosovës. Dhe, nga ana tjetër, politikanë të shumtë kosovarë
trajtohen me përbuzje, nëse jo edhe me neveri, nga një pjesë e
madhe e po atyre njerëzve që vetëm një dekadë më parë ata i
trajtonin si heronj.
Janë dy pyetje që duhet shtruar këtu: pse kjo është kështu, dhe
a mund të bëhet diçka që do të mund ta ndryshonte këtë?
Lidhur me pyetjen e parë, duhet theksuar se, në thelb, që të
dyja këto entitete, institucionet ndërkombëtare, dhe, posaçërisht
strukturat qeveritare kosovare, në një mënyrë të pavetëdijshme
kanë lëvizur drejt të njëjtit qëllim të pengimit të shfaqjes së
diçkaje që do të mund t’i përngjasonte një shoqërie civile të
mirëfilltë, domethënë, një shoqërie civile e cila vërtet do të mund
ta kundërbalanconte qeverisjen. Bashkësia ndërkombëtare, që
nga hyrja e saj në Kosovë, ka qenë e përçarë midis dy qëllimeve të
veta, midis qëllimit për të vepruar duke u mbështetur në rregullat
ndërkombëtare në një mjedis ndërkombëtar të ngatërruar që
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u krijua pas luftës, dhe dëshirës për ta arritur një përparim në
zhvillimin e Kosovës i cili do ta kishte ofruar përligjjen më të
mirë për intervenimin e saj të vitit 1999. Fatkeqësisht, këto dy
qëllime nuk ishin në pajtim me njëri-tjetrin gjatë tërë periudhës
së pasluftës, dhe mjaft shpesh këto ishin edhe kontradiktore.
Çfarëdo qoftë kundërbalancimi nga ana e çfarëdo qoftë lloj
shoqërie të mirëfilltë civile kosovare lidhur me cilindo qoftë nga
këto dy qëllime kryesore të bashkësisë ndërkombëtare, do të kishte
patur pasoja shkatërruese për që të dyjat. Rrjedhimisht, bashkësia
ndërkombëtare kishte nevojë për një shoqëri civile kosovare
të dobët, në të njëjtën kohë kur këtë e dëshironte të fuqishme.
Ajo këtë e dëshironte të fuqishme ndaj strukturave qeveritare
kosovare, jo ndaj bashkësisë ndërkombëtare, pa e kuptuar atë se
nëse shoqëria civile kosovare do të ishte e dobët ndaj bashkësisë
ndërkombëtare, ajo do të ishte edhe më e dobët ndaj struturave
qeveritare kosovare. Nga ana tjetër, strukturat qeveritare kosovare
ishin përplot dëshirë për të qeverisur – ndoshta shprehja “për të
sunduar” do të ishte më me vend këtu – si dhe përlot epsh për
t’u pasuruar dhe për ta përjetësuar vetveten, por, në të njëjtën
kohë, edhe tejet të paafta për ta kuptuar dimensionin demokratik
të problemeve kombëtare kosovare. Për këtë arsye, ekzistenca e
ndonjë shoqërie civile dhe demokracie të mirëfilltë në Kosovë,
do ta kishte paraqitur një rrezik tejet serioz për vetë ekzistencën e
këtyre strukturave qeverisëse.
Sa i përket pyetjes së dytë, asaj se a mund të bëhet diçka për
ta ndryshuar këtë gjendje, gjasat për ndonjë ndryshim për të
mirë janë të vogla. Bashkësia ndërkombëtare e kupton fare mirë
se ku është problemi, por për shkak të kufizimeve të saj është e
paaftë për ta imponuar ndonjë zgjidhje; nga ana tjetër, strukturat
qeveritare kosovare janë në gjendje të imponojnë zgjidhje, por
ato nuk e kanë të qartë që Kosova ka probleme edhe pas ardhjes
së tyre në pushtet. Prandaj e vetmja që u mbetet institucioneve
ndërkombëtare në Kosovë është të përballen me pasojat
“kombëtare” të “demokracisë” kosovare, si dhe të shpresojë që
politikanët kosovarë do të vijnë në një situatë në të cilën do të
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duhet të përballen me pasojat demokratike të veprimeve të tyre
të pasluftës.
E qartë, kjo e tëra nuk don të thotë që nuk ka patur fare lëvizje
në drejtimin e duhur. Fundja, përpjekjet e para të EULEX-it për ta
luftuar korrupsionin institucional filluan pas nismës që e dhanë
OJQ të shumta kosovare. Po ashtu, ka patur përpjekje të shumta
të aktorëve të shoqërisë civile për forcimin e sundimit të ligjit, për
demokratizim, për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike,
për zhvillim ekonomik, dhe për përmirësim përmbajtësor në një
mori fushash të jetës publike. Mirëpo, pavarësisht nga të gjitha
këto, mund të nxirret përfundimi që zhvillimi i shoqërisë civile,
si dhe sukseset e saj, kanë qenë të pamjaftueshme.
III. Krahasim me gjendjen e shoqërisë civile
në Kosovë para luftës
Një tjetër çështje që nuk mund të anashkalohet gjatë analizës
së shoqërisë civile kosovare, dhe e cila ishte një tjetër temë e
rëndësishme e hulumtimit tonë, është ajo e ndryshimeve shumë
të mëdha që aktiviteti qytetar në Kosovë i ka pësuar që nga fundi
i luftës, po të krahasohet me format dhe përmbajtjen që i ka patur
para luftës.
Gjendja e tashme e shoqërisë civile kosovare është shqyrtuar
më sipër. Një çështje hutuese këtu është që kjo gjendje e shoqërisë
civile kosovare është në një kontrast të plotë me gjendjen që ajo
e ka patur gjatë dekadës që i ka paraprirë luftës. Gjatë asaj kohe,
trajta kryesore e rezistencës kosovare kundër masave të regjimit
të Millosheviqit ka qenë ajo e padëgjueshmërisë qytetare. Në atë
kohë shoqëria kosovare kishte bërë përpjekje të jashtëzakonshme
organizuese me qëllim të kundërshtimit të regjimit dhe të masave
të tij. Mund të themi që gjatë kësaj periudhe (1989-1997), në një
kuptim, e tërë shoqëria kosovare ishte një shoqëri civile vigane.
Sulmet kryesore të regjimit të Millosheviqit kundër Kosovës, një
herë pasi që ai e mori pushtetin në Serbi, synonin shpërbërjen
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politike dhe juridike të shtetit të Kosovës dhe të strukturës së tij
shtetërore dhe institucionale. Si pasojë, të gjitha shtyllat kryesore
të shtetit të Kosovës dhe të sistemit të tij ligjor u rrënuan, dhe
të gjitha llojet e organizimit dhe të sjelljes institucionale ishin të
parandaluara.
Si reagim ndaj këtyre masave shqiptarët e Kosovës e
organizuan të ashtuquajturin “sistem apo shtet paralel.”6 Në
kuadër të këtyre përpjekjeve, shoqëria kosovare u organizua në
pothuaj të gjitha fushat e rëndësishme të veprimtarive shoqërore,
politike dhe publike. Për shembull, shoqëria kosovare e organizoi
vullnetarisht sistemin arsimor paralel, sistemin ekonomik
paralel, sistemin shëndetësor paralel, e kështu me radhë, dhe që
të gjitha këto sisteme kanë funksionuar në një mungesë të plotë
të çfarëdo institucionesh shtetërore. Dhe ky organizim nuk ishte
shterp, meqë ia doli të ofronte mekanizma funksionalë për një
jetë të mirëfilltë shoqërore, politike dhe publike (natyrisht, duke
i patur parasysh të gjitha vështirësitë e imponuara nga regjimi i
Millosheviqit).
Është e qartë që, duke i marrë parasysh të gjitha vështirësitë
me të cilat shoqëria civile kosovare është duke u ballafaquar
pas luftës, ky organizim i jashtëzakonshëm i po të njëjtës
shoqëri civile gjatë periudhës para luftës është diçka që kërkon
shpjegim. Shqyrtimi i shpjegimeve të dhëna nga të intervistuarit
ishte po ashtu një nga qëllimet kryesore të të tërë hulumtimit.
Sa i përket kësaj çështjeje, që në fillim duhet theksuar atë se të
gjithë të intervistuarit nuk u pajtuan me atë që shoqëria civile në
Kosovë para luftës kishte funksionuar në mënyrë të efektshme:
megjithatë, ata që nuk u pajtuan ishin fare të paktë, një fakt ky
që na mundësoi të fillojmë me supozimin që pohimi jonë deri në
një masë ishte i vlefshëm, dhe të vazhdojmë me përpjekjet për t’i
mbledhur dhe klasifikuar shpjegimet e dhëna, si dhe të nxjerrim
përfundime nga to. Shpjegimet kryesore që u dhanë në intervista
ishin disa, dhe këtu do t’i shqyrtojmë shkurtimisht.
Shpjegimi kryesor që u dha nga të intervistuarit për ekzistencën
e një shoqërie civile me aq shumë gjallëri gjatë periudhës para
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luftës ishte ai që trendet globale në kohën e themelimit të saj ishin
të favorshme për të. Në të vërtetë, faza fillestare e themelimit të
kësaj shoqërie civile ishte në vitet 1989-91, një periudhë kjo kur u
shemb Muri i Berlinit dhe kur shoqëritë civile anembanë Evropës
Qendrore ishin duke i shkatërruar në një mënyrë ngadhnjimtare
regjimet komuniste të vendeve të tyre. Duke i patur parasysh
atributet komuniste të regjimit të Millosheviqit, ishte për t’u
pritur – apo, të paktën, për t’u shpresuar – që rezistenca përmes
aktivizmit qytetar do të ishte një strategji e suksesshme e cila
shqiptarëve të Kosovës do t’u mundësonte ta mposhtnin atë
regjim.
Një shkak tjetër i përmendur në intervista (dhe ky është ai
që ekipit tonë, përgjithësisht, i është dukur më bindësi) ishte se
që nga fundi i viteve 1960 (apo më saktësisht, që nga viti 1968),
Kosova e gëzonte një shkallë të konsiderueshme të pavarësisë
politike në kuadrin e ish-Jugosllavisë, dhe që kjo e përjetoi një
nivel të konsiderueshëm të zhvillimit shoqëror, politik dhe
ekonomik. Ky zhvillim e krijoi një kulturë politike e cila e kishte
një prirje të fuqishme ndaj angazhimit qytetar dhe demokratik.
Që nga viti 1968, në Kosovë filloi të shfaqej dhe zhvillohej një
frymë liberale (e cila, natyrisht, nuk ishte e të njëjtit nivel si ajo
që mbizotëronte në demokracitë e përparuara të Perëndimit).
Në kohën kur Millosheviqi e mori pushtetin në Serbi kjo frymë
liberale tashmë ishte mjaft e zhvilluar që veten ta shprehte
përmes një lëvizjeje qytetare paqësore e cila përpiqej për zgjidhje
demokratike të problemeve politike të imponuara nga regjimi
i tij. Udhëheqësia politike e shqiptarëve të Kosovës në atë kohë
kishte qëllime kombëtare, mirëpo në frymën e vet ajo ishte
demokratike, jo ksenofobike, duke e patur një përkushtim për
demokracinë si zgjidhje të problemit kombëtar të shqiptarëve të
Kosovës. Fatkeqësisht, edhe përkundrejt të gjitha përpjekjeve që
i bëri, kjo udhëheqësi në fund dështoi në zgjidhjen e problemit
kombëtar të shqiptarëve të Kosovës, dhe ky dështim ishte në të
njëjtën kohë edhe dështim i ideve dhe idealeve të demokracisë
dhe të shoqërisë civile. Megjithatë, kjo lëvizje paqësore pati sukses
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në shtyerjen e luftës të cilën regjimi i Millosheviqit në një mënyrë
të dëshpëruar përpiqej ta fillonte – një luftë kjo e cila do ta arrinte
atë që regjimi i Millosheviqit vërtet e dëshironte, domethënë,
spastrimin e plotë etnik të shqiptarëve nga Kosova. Rrjedhimisht,
duke e patur parasysh përvojën që bashkësia ndërkombëtare e
kishte fituar nga luftërat në Kroaci dhe në Bosnje e Hercegovinë,
kur filluan përplasjet e para ushtarake në Kosovë në fundin e
vitit 1997, rruga tashmë ishte hapur për intervenimin ushtarak
ndërkombëtar si zgjidhja e vetme e mundshme për të fundit
nga vargu i luftërave të Millosheviqit. Mirëpo, fryma liberale në
Kosovë e kishte pësuar – sipas fjalëve të njërit nga të intervistuarit,
mjaft shpesh viktima e parë e luftës është fryma liberale e njerëzve
të përfshirë në të.
Disa nga të intervistuarit e ofruan edhe një shpjegim tjetër për
fuqinë e shoqërisë civile të Kosovës para luftës. Ashtu siç ata e
shihnin, në kohën kur Millosheviqi ishte duke e marë pushtetin
në Serbi, Kosova ishte tepër e dobët për të filluar çfarëdo qoftë
lufte. Rjedhimisht, në vend se të fillonte të luftonte – diçka që
ndodhi në njësitë e tjera federale të ish-Jugosllavisë – Kosova u
desht të pranonte mënyra më modeste dhe më poshtëruese në
përpjekjet e veta për ta arritur pavarësinë; këto mënyra ishin që
ajo të angazhohej në veprimtari demokratike dhe qytetare, dhe
të shpresonte që veprimtaritë e saj paqësore do të shpërbleheshin
me mëshirë nga kundërshtari i saj i pamëshirshëm. Argumenti që
u përdor më së shpeshti nga përkrahësit e këtij shpjegimi e vë në
dukje dhunën e shqiptarëve të Kosovës kundër serbëve të Kosovës
pas përfundimit të luftës së vitit 1999. Për aq kohë sa shqiptarët
mendonin që nuk ua mbante të luftonin, ata u mbështetën në
demokraci. Një herë pasi që lufta përfundoi, ata e shprehën
natyrën e tyre të mirëfilltë, e cila, në të vërtetë, nuk ishte aspak
demokratike, por tejet ksenofobike. Edhe përkundrejt faktit që ky
shpjegim duket bindës, dhe atë posaçërisht po të merret parasysh
niveli i lartë i dhunës kundër serbëve pas luftës, këtu duhet
theksuar atë që mbetet bindje e fuqishme e ekipit hulumtues që
ky shpjegim nuk është i saktë. Armiqësia e shqiptarëve të Kosovës
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kundër serbëve të Kosovës pas luftës, sipas mendimit të ekipit, nuk
e paraqet “natyrën e tyre të mirëfilltë,” por është më parë shprehje
e dëshpërimit dhe zhgënjimit të shkaktuar nga pasojat e luftës të
cilën shqiptarët nuk e kishin filluar. Në të vërtetë, kjo ndjenjë e
dëshpërimit dhe zhgënjimit ishte aq e lartë, pikërisht për shkak
të asaj që përpjekjet e mëparshme të shqiptarëve për ta shmangur
luftën kishin qenë aq të mëdha. Apo, duke e thënë ndryshe, në
një frymë debati, sikur lufta të mos ndodhte, dhe sikur shqiptarët
e Kosovës do të kishin patur sukses në imponimin e zgjidhjes
demokratike për të cilën u përpoqën aq shumë që nga fillimi, nuk
do të kishte patur asgjë nga mizoritë që disa nga ta më vonë ua
bënë serbëve.
Kishte edhe argumentime të tjera që të intervistuarit e
ndryshëm i bënë për t’i shpjeguar ndryshimet e përmendura
më sipër, nga një mbështetje e plotë në aktivizmin qytetar para
luftës, në një gjendje të zbehtë të shoqërisë civile në ditët e sotme.
Sidoqoftë, temat e shpjegimeve të dhëna më sipër ishin më të
shpeshtat, dhe ato përsëriteshin në shumicën e përgjigjeve të të
intervistuarve.
IV. Përfundim
Në fillimin e librit të tij Political Order in Changing Societies,7
Samuel P. Huntington e thekson dallimin themelor midis
vendeve të ndryshme: “Dallimi më i rëndësishëm midis vendeve,”
shkruan ai, “ka të bëjë jo me formën e tyre të qeverisjes, por me
shkallën e tyre të qeverisjes.”8 Dhe në të njëjtin paragraf, si dhe në
të ardhshmin, ai vazhdon:
Si shtetet totalitare komuniste, ashtu edhe shtetet liberale
perëndimore, përgjithësisht bëjnë pjesë në kategorinë e sistemeve
politike të efektshme, jo të pafuqishme. Shtetet e Bashkuara,
Britania e Madhe dhe Bashkimi Sovjetik kanë forma të ndryshme
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të qeverisjes, por në të tre këto sisteme qeveria qeveris. … Nëse
Politbyroja, Kabineti apo Presidenti e marrin një vendim, gjasa
është shumë e madhe që ky do të zbatohet përmes makinerisë
qeveritare.
Në të gjitha këto karakteristika sistemet politike të Shteteve
të Bashkuara, të Britanisë së Madhe dhe të Bashkimit Sovjetik
dallojnë në një mënyrë domethënëse nga qeverisjet që ekzistojnë
në shumë, nëse jo edhe në shumicën, e vendeve në modernizim
e sipër të Azisë, Afrikës dhe të Amerikës Latine. Këtyre vendeve
u mungojnë shumë gjëra. Këto vuajnë nga mungesa të mirëfillta
të ushqimit, të lexim-shkrimit, arsimimit, mirëqenjes, të të
ardhurave, shëndetësisë dhe produktivitetit, por shumica nga
këto mungesa janë të njohura dhe janë bërë përpjekje të shumta
për t’i zgjidhur. Mirëpo, para dhe mbi të gjitha këto mungesa është
një mungesë edhe më e madhe: mungesa e bashkësisë politike
dhe e një qeverisjeje të efektshme, autoritative dhe legjitime.
“Unë e di,” kishte vërejtur Walter Lippmann, “që për njerëzit që
jetojnë në bashkësi nuk ka domosdoshmëri më të madhe se që
ato të qeverisen, të vetëqeverisen po të jetë e mundshme, të mirëqeverisen po të jenë me fat, por, sido që të jetë, të qeverisen.”9

Këtë fragment e kam cituar më gjerësisht meqë ky
përqendrohet në konceptin e qeverisjes, i cili është thelbësor për
t’i kuptuar ndryshimet në gjendjen e Kosovës, e të cilat, më tutje,
na mundësojnë t’i kuptojmë edhe ndryshimet brenda shoqërisë
civile kosovare. Para vitit 1989, Kosova ishte një njësi federale në
kuadrin e ish-Jugosllavisë në të cilën qeveria kosovare qeveriste,
dhe e cila e kishte bashkësinë e vet politike. Në përpjekjet
për ta imponuar sundimin e vet, që nga viti 1989 regjimi i
Millosheviqit filloi t’i shpërbënte të gjitha institucionet kosovare,
dhe posaçërisht strukturat qeveritare. Mirëpo, edhe përkundrejt
kësaj, bashkësia politike kosovare vazhdoi të këmbëngulte,
por duke patur parasysh që nuk kishte forcë ushtarake për
ta përmbysur sundimin e këtij regjimi, kjo përpjekjet e veta i
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vazhdoi si një bashkësi shoqërore, duke marrë trajtën e shoqërisë
civile që angazhohej për padëgjueshmëri qytetare dhe refuzim të
qeverisjes që Millosheviqi përpiqej ta impononte. Kësisoj, regjimi
i Millosheviqit, nga njëra anë, arriti të sundonte përmes një force
të lakuriquar ushtarake dhe policore, por jo edhe të qeveriste. Nga
ana tjetër, elita politike kosovare që u shfaq si reagim ndaj këtij
regjimi, e cila ishte duke vepruar nga një bazë shoqërore, ia doli të
udhëhiqte, por as kjo nuk ia doli të qeveriste. Millosheviqi i kishte
zaptuar institucionet, por ai nuk kishte legjitimitet; elita kosovare
kishte legjitimitet, por nuk i kishte institucionet. Kësisoj, Kosova
mbeti pa qeverisje, e sunduar nga Millosheviqi, e udhëhequr
nga lëvizja e vet e rezistencës paqësore, por pa u qeverisur nga
ndokush.
Në vazhdim, që të dyja palët ranë viktima të zhvillimeve
që pasuan. Pasi që e çmontoi të tërë sistemin institucional të
Kosovës, regjimi i Millosheviqit ra viktimë e shkatërrimit të plotë
të shtetit jugosllav të cilin vetë e nxiti. Ndërkaq, lëvizja kosovare e
rezistencës paqësore, e cila angazhimin qytetar e kishte mënyrën
e vet të preferuar të veprimtarisë, ra nën trysninë që vinte nga
brendia e shoqërisë kosovare, si pasojë e dështimit të vet për ta
rindërtuar bashkësinë politike nga bashkësia shoqërore në të
cilën në ndërkohë ishte zmbrapsur.
Zhvillimet që e vijuan përfundimin e luftës u shënuan
nga përpjekjet, si të bashkësisë ndërkombëtare, ashtu edhe të
shoqërisë kosovare, për ta kthyer qeverisjen. E qartë, cilësia e
qeverisjes së rindërtuar është e diskutueshme, posaçërisht kur të
merret parasysh dualiteti tashmë i shqyrtuar i saj. Mirëpo këtu
vazhdimisht duhet mbajtur ndër mend që këto përpjekje u bënë
pas një periudhe të stërzgjatur gjatë të cilës në Kosovë qeverisje nuk
kishte fare. Është ky fakt ai që, sipas mendimit tim, e shpjegon në
një masë të madhe topitjen e angazhimit qytetar pas luftës. Cilësia
e qeverisjes është e një rëndësie të jashtëzakonshme, dhe kjo është
në veçanti e tillë për shoqërinë civile; mirëpo, çështja e cilësisë
së dobët të qeverisjes zbehet po të krahasohet me alternativën e
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mungesës së plotë të saj. Për një periudhë shumë të gjatë shoqëria
kosovare ka vuajtur nga mungesa e plotë e qeverisjes, prandaj
edhe nuk ka kërkesa për qeverisje të mirë që këtë shoqëri do të
mund ta detyronin ta pranonte rrezikun e kthimit të sërishëm në
gjendjen e anarkisë. Në një mënyrë paradoksale, ky pranim i një
niveli të ulët të demokracisë nga shoqëria kosovare dëshmon se sa
traumatike kanë qenë përvojat që kjo shoqëri i ka patur. Arsyetimi
më i shpeshtë i shqiptarëve të Kosovës shkon disi si në vijim: “Për
të na rrahur, nuk na rrah askush; për të na burgosur, nuk na burgos
askush; për të na vrarë, nuk na vret askush – përgjithësisht, kjo
është një gjendje e mirë. E qartë, mund të kemi nivele të larta të
korrupsionit brenda strukturave qeveritare, mund të kemi nivele
të larta të krimit të organizuar në të cilin mund të jenë të përfshira
edhe pjesë të qeverisjes, e kështu me radhë, por, fundja, politika
dhe politikanët gjithmonë janë shoqëruar nga gjëra të tilla.”
Kjo na sjell në disa tipare themelore të shoqërisë civile, por
të cilat mjaft shpesh shpërfillen nga ata që do të donin ta kenë
atë, dhe që mendojnë se një vendim i thjeshtë politik është i
mjaftueshëm për krijimin e saj. Shoqëria civile mund të jetë
një entitet politik, dhe në rrethanat bashkëkohore kjo është një
entitet politik i pazëvendësueshëm. Mirëpo, sado e madhe që të
jetë rëndësia politike e shoqërisë civile, si konstrukt, shoqëria
civile, aty ku ekziston, është gjithmonë konstrukt shoqëror. Kur
njeriu laik mendon për shoqërinë civile, një nga gjërat e para që
atij i shkon ndër mend është që shoqëria civile është diçka midis
shoqërisë dhe politikës. Arsyeja për këtë vendosje, thjesht, bazuar
në gjykimin e shëndoshë, të shoqërisë civile diku midis shoqërisë
dhe politikës qëndron në atë që shoqëria civile është e ndërlidhur
për të dyjat: funksionimi i saj ndodh brenda fushës së politikës,
ndërkaq, forcat e saj nxitëse vijnë nga brendia e shoqërisë. Ky
fakt, pra, shoqëria civile si një konstrukt shoqëror, jo politik,
shpjegon mjaft nga problemet me të cilat shoqëria civile kosovare
u përball pas vitit 1999. Shoqëria civile gjithmonë përpiqet të
zgjidhë probleme politike, por asnjë herë nuk ka ekzistuar ndonjë
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shoqëri civile e cila është përpjekur t’i zgjidhë problemet politike
të aktorëve politikë, thjesht, meqë çdo shoqëri civile vepron
politikisht në emër të shoqërisë, jo në emër të aktorëve politikë.
Kështu, kur institucionet qeveritare të Kosovës u shfuqizuan
nga regjimi i Millosheviqit gjatë viteve 1990, Kosova e filloi një
periudhë pa qeverisje; i vetmi shteg që i mbetej shoqërisë kosovare
në një kësi situate ishte që zhvillimin e jetës publike dhe politike
ta mirrte në duart e veta. Si rezultat, pothuaj të gjitha funksionet
e rëndësishme të shtetit dhe të qeverisjes filluan të kryhen
nga shoqëria. Gjatë kësaj periudhe, për shqiptarët e Kosovës
angazhimi qytetar ishte e vetmja mënyrë për ta ndikuar bërjen
e politikës, në një situatë kur ishte një nevojë e jashtëzakonshme
– nëse jo edhe, thjesht, një domosdoshmëri – për ta ndikuar
bërjen e politikës. Megjithatë, ky angazhim nuk i dha rezultatet e
dëshiruara politike, kështu që kjo u vijua me luftë.
E padyshimtë, nevoja për artikulimin politik të shoqërisë
kosovare vazhdoi edhe pas luftës, kur qeverisja filloi të rivendosej
gradualisht. Mirëpo ishin disa faktorë serioz që në periudhën
pas luftës e penguan këtë artikulim. Së pari, nevoja për këtë
artikulim nuk ishte aq urgjente sa ishte gjatë viteve 1990, thjesht,
meqë qeverisja po rivendosej, dhe kësisoj trysnia politike në
shoqërinë kosovare po zvogëlohej. Nga ana tjetër, strukturat
qeverisëse kosovare nuk kishin nevojë për ndonjë shoqëri civile
fare, meqë fryma e korrupsionit i mbërtheu këto struktura
vrullshëm. Natyrisht, këto struktura do ta mirëprisnin një pamje
të një kinse shoqërie civile, mirëpo, pa përmbajtjen e saj, thjesht,
si një makiazh për ta mashtruar bashkësinë ndërkombëtare e
cila e kërkonte një shoqëri civile të shëndetshme. Ndërkaq, vetë
bashkësia ndërkombëtare e dëshironte shfaqjen (apo rishfaqjen)
e shoqërisë civile, mirëpo, qëllimet e saj politike nuk ishin
gjithmonë në pajtim me qëllimet politike të shoqërisë kosovare,
dhe, për këtë arsye, kjo bashkësi nuk ishte e gatshme që edhe
vetë ta pranonte kundërbalancimin e shoqërisë civile kosovare.
Dhe pos kësaj, duke i patur parasysh prioritetet e saj, qëllimet e
bashkësisë ndërkombëtare nuk ishin në gjendje të shndërroheshin
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në një burim frymëzimi për shoqërinë kosovare. Si rezultat i të
gjitha fakteve të sipërpërmendura, Kosova u gjet përnjëherësh në
një situatë në të cilën pjesë të mëdha të shoqërisë së saj filluan,
thjesht, të abstenonin nga politika.
Të gjitha këto rrethana e krijuan një gjendje në të cilën një
numër i madh i OJQ-ve, apo, më saktësisht, i organizatave që do
t’u pëlqente të ishin të shoqërisë civile, lulëzonte, por fryma e
shoqërisë së vërtetë civile vyshkej. Këto organizata kishin përplot
ambicje politike dhe financiare, por fare pak nga entuziazmi
shoqëror. Këto janë ende, siç u përmend më sipër, të ndara në
mënyra të ndryshme, dhe numri i organizatave që frymën e të
mirës publike e kanë parim udhërrëfyes është i vogël. Natyrisht,
në një gjendje të tillë politikanët kosovarë do t’i manipulojnë jo
vetëm çështjet madhore kombëtare, por edhe çkado qoftë që ju del
përpara, vetëm për të mbijetuar dhe, po të jetë e mundshme, për
t’u harlisur. Dhe, për momentin, kjo është e mundshme. Shoqëria
civile e mirëfilltë është e dobët dhe shumica e organizatave të
saj janë shndërruar në shërbëtorë, qoftë të partive të veçanta
politike, qoftë të bashkësisë ndërkombëtare. E vetmja që mund
të pritet në një gjendje të tillë është që bashkësia ndërkombëtare
do të vazhdojë të shpresojë për përmirësim, që strukturat politike
kosovare do të vazhdojnë të manipulojnë, dhe që shoqëria
kosovare do të vazhdojë të shikojë. E ajo se edhe për sa kohë
shoqëria kosovare do të vazhdojë vetëm të shikojë mbetet për t’u
parë.

Shënime:
1 12 – 19 qershor, 1999.
2 Kjo ishte një shprehje që u përdor nga autoritetet serbe të asaj kohe. Shqiptarëve
të Kosovës u pëlqen ta theksojnë atë që shteti i Serbisë, së bashku me strukturat
dhe institucionet që i imponoi, ishte ai që ishte “paralel,” një pohim ky që në
vete ka shumë nga e vërteta, duke e patur parasysh që ardhja e Millosheviqit në
pushtet u shoqërua me shkelje të shumta të hapura si të Kushtetutës së Kosovës,
ashtu edhe të Kushtetutës së Jugosllavisë.
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3 17 shkurt 2008.
4 De jure, si pasojë e trysnive politike të ushtruara nga Serbia, EULEX-i nuk e
zëvendësoi UNMIK-un, por u bë vetëm një shtesë e tij. Megjithatë, në pjesën më
të madhe të territorit të Kosovës (pos në veriun e saj) kompetencat e UNMIK-ut
u zhdukën pothuaja në tërësi. Ndërkohë që ky punim është duke u përfunduar
(nëntor-dhjetor 2011), në veri janë duke ndodhur përplasje të hapura midis
KFOR-it dhe EULEX-it, nga njëra anë, dhe serbëve lokalë, nga tjetra, lidhur me
imponimin e lirisë së lëvizjes për të gjithë qytetarët e Kosovës edhe në këtë pjesë
(domethënë, për shqiptarët e Kosovës).
5 Numri i shteteve që e kanë njohur këtë pavarësi e kalon tetëdhjetëshin,
përfshirë këtu edhe Shtetet e Bashkuara dhe vendet kryesore të UE-së.
6 Këtu duhet përmendur përsëri se duke e patur parasysh karakterin jokushtetutar të masave të Millosheviqit, shqiptarëve të Kosovës u pëlqen të
theksojnë që ky “sistem paralel” ishte në të vërtetë sistemi zyrtar, jo paralel,
duke e vënë në dukje që sistemi i Millosheviqit ishte paralel dhe jo-kushtetues.
Sidoqoftë, edhe përkundrejt faktit që ky argument është i qëndrueshëm, duke e
patur parasysh shfrytëzimin e mëparshëm, shprehjet “sistemi paralel” dhe “shteti
paralel” do t’i shfrytëzojmë për sistemin e krijuar nga shqiptarët e Kosovës.
7 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven and
London: Yale University Press, 2006).
8 Ibid., 1.
9 Ibid., 1-2. Citati në kuadër të këtij pasusi është marrë nga Walter Lippmann,
New York Herald Tribune, Dec. 10, 1963, 24.
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SHOQËRIA CIVILE DHE POLITIKA E
KUNDËRSHTIMIT NË KOSOVËN E PASLUFTËS
Pëllumb KELMENDI

I. Hyrje
Që nga viti 1999, kur Misionit të Kombeve të Bashkuara në
Kosovë (UNMIK) iu dha autoriteti për ta administruar Kosovën
e pasluftës dhe për t’i ndërtuar institucionet e saj politike dhe
administrative, shoqëria civile e Kosovës ka qenë një nga çështjet
më të rëndësishme të vëmendjes ndërkombëtare. Sipas bashkësisë
ndërkombëtare në Kosovë, një shoqëri civile e fuqishme dhe
vitale është e domosdoshme për paqe, demokratizim dhe zhvillim
shoqëror dhe ekonomik.1 Si pasojë e kësaj, shoqërisë civile i janë
ndarë resurse të konsiderueshme ndërkombëtare. Megjithatë,
rezultatet e këtij intervenimi, në rastin më të mirë, kanë qenë të
paqarta.2 Në veçanti, organizatat e shoqërisë civile (OSHC-të) të
sponsorizuara ndërkombëtarisht janë treguar të dobëta dhe të
paafta për ta nxitur aktivizmin qytetar dhe për ta bërë qeverisjen
llogaridhënëse.3 Në një mënyrë ironike, Lëvizja Vetëvendosje,
një organizatë kjo që nuk është përkrahur nga bashkësia
ndërkombëtare dhe që, në fakt, e ka kundërshtuar administrimin
dhe mbikëqyrjen ndërkombëtare, është dëshmuar shumë më
e suksesshme në mobilizimin e qytetarëve, në organizimin
e protestave dhe në ushtrimin e trysnisë shoqërore, si ndaj
institucioneve kombëtare, ashtu edhe ndaj atyre ndërkombëtare.
Ky kapitull përpiqet për ta ofruar një shpjegim fillestar për këtë
enigmë empirike. Çfarë e shpjegon këtë larmi dhe variacion në
mobilizimin dhe aktivizmin qytetar në Kosovën e pasluftës? Kur
dhe në çfarë rrethanash janë angazhuar qytetarët e Kosovës së
pasluftës në aktivizmin qytetar dhe në politikën kundërshtuese?4
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Pse Lëvizja Vetëvendosje ka qenë aq e suksesshme në mobilizimin
e aktivizmit politik ndërkohë që OSHC të shumta të Kosovës kanë
dështuar? Dhe si e formëson trajektorja e politikës kundërshtuese
në Kosovë të kuptuarit tonë të përcaktuesve të mobilizimit
qytetar në mjediset e pasluftës, dhe posaçërisht në ato në të cilat
aktorët e jashtëm kanë pushtet ekzekutiv? Këto janë pyetjet që do
t’i shqyrtoj në këtë kapitull.
Duke ndërtuar mbi një rrymë të re të literaturës që kërkon një
të kuptuar më të stërholluar konceptual të shoqërisë civile5 dhe
metoda të reja të hetimit të pjesëmarrjes dhe aktivizmit masiv në
Evropën Qendrore dhe Lindore,6 do t’i bëj dy argumente kryesore
dhe të ndërlidhura.
Argumenti i parë është që studimet që bëjnë pohime
gjithëpërfshirëse për dobësinë e shoqërisë civile në Kosovë nuk
janë në gjendje ta dallojnë dhe shpjegojnë, si variacionin kohor,
ashtu edhe atë ndërmjet rasteve të ndryshme, në mobilizimin
dhe aktivizmin qytetar në Kosovë. Çështja fare lehtë mund të
jetë në atë që shumica e OSHC-ve në Kosovën e pasluftës kanë
qenë të varura nga donatorët, të shkëputura nga shoqëria, dhe
përgjithësisht të paafta për të formuar koalicione dhe për t’u
angazhuar rreth çështjeve të veçanta. Megjithatë, ka patur raste
të shumta kur OSHC-të janë dëshmuar mjaft të suksesshme
në mobilizimin e qytetarëve dhe në angazhimin në politikat e
kundërshtimit. Lëvizja Vetëvendosje, për shembull, ia ka dalur
të organizojë qindra protesta anembanë Kosovës, mjaft shpesh
duke e arritur një pjesëmarrje domethënëse, dhe duke tërhequr
vëmendjen kombëtare dhe ndërkombëtare. Për këtë arsye, çfarëdo
studimi i shoqërisë civile të Kosovës që nuk i merr parasysh këto
raste të mobilizimit qytetar është, në rastin më të mirë, i mangët.
Prandaj, për t’i kuptuar përcaktuesit e aktivizmit dhe mobilizimit
qytetar në Kosovë, duhet të shkojmë përtej të dhënave të
përmbledhura në nivelin individual për pjesëmarrjen dhe për
qëndrimet qytetare, dhe t’i analizojmë rrethanat në të cilat disa
OSHC ia dalin të formojnë koalicione dhe të mobilizojnë veprim
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kolektiv, ndërkohë që tjerat dështojnë.
Argumenti i dytë i këtij studimi është që përqendrimi në
variacion na ndihmon po ashtu edhe në vlerësimin më të mirë
të kontekstit më të gjerë politik që i ka trajtësuar modelet e
mobilizimit dhe aktivizmit qytetar në Kosovë. Bazuar në të
dhënat që i kam grumbulluar dhe në rastin studiues që e shqyrtoj,
do të argumentoj në veçanti që kapaciteti i OSHC-ve kosovare
për ta ndikuar bërjen e politikës dhe për ta forcuar aktivizmin
qytetar ka qenë i përcaktuar në masë të madhe nga marrëdhënia
e tyre me mbikëqyrësit ndërkombëtarë të Kosovës, në njërën anë,
dhe nga statusi i pasigurtë politik i Kosovës dhe shtetësia e saj e
pazgjidhur, në tjetrën.
Pjesa e ardhshme e këtij kapitulli vazhdon si në vijim. Titulli II
jep një shqyrtim të domosdoshëm konceptual të shprehjes shoqëri
civile, ashtu siç kjo përdoret në literaturë, dhe ashtu siç kuptohet
në këtë studim. Titulli III ofron një vështrim të përgjithshëm dhe
një shqyrtim të treguesve kryesorë të kapacitetit për aktivizmin
shoqëror dhe politik në Kosovë. Titulli IV e shqyrton dhe e
analizon rastin studiues të Lëvizjes Vetëvendosje. Përfundimi
vijon në Titullin V.
II. Drejt një konceptualizimi më të gjerë të shoqërisë civile
Shoqëria civile ka patur domethënie të ndryshme, si për ata
që e kanë studiuar, ashtu edhe për ata që e kanë ushtruar.
Përkufizimi i saj, dobia konceptuale, dhe joshja normative, kanë
qenë dhe mbeten çështje mospajtimesh të shumta. Si pasojë,
kuptimet e ndryshme dhe shfrytëzimi i gjerë i konceptit kanë
çuar në përfundime kontradiktore analitike dhe politike. Në të
njëjtën kohë, ky koncept ka luajtur një rol qendror në studimin
e politikës. Literatura për këtë temë është e gjerë, dhe ky kapitull
nuk do të përpiqet që ta japë një përshkrim të hollësishëm të saj.7
Në vend të kësaj, këtë diskutim do ta përqendroj para së gjithash
në literaturën e cila është posaçërisht e rëndësishme në trajtimin
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e rolit të shoqërisë civile në vendet pas konfliktit dhe në politikën
e Evropës Qendrore dhe Lindore.
Për qëllimet e këtij studimi, koncepti i shoqërisë civile do të
kuptohet gjerësisht si “veprime të organizuara kolektive që nuk
janë pjesë e familjes, tregut (apo, më përgjithësisht, të prodhimit
ekonomik), dhe të shtetit.”8 Ky përkufizim, si edhe shumica e
përkufizimeve të tjera që hasen në literaturë, shoqërinë civile e
dallon nga shteti, familja dhe tregu. Megjithatë, përkufizimet e
këtij koncepti dallojnë në një masë të madhe, dhe shpesh herë janë
tre karakteristika të tjera të shoqërisë civile në të cilat këto thirren
në mënyrë eksplicite apo implicite. Së pari, sipas disa autorëve,
shoqëria civile është e ndryshme dhe duhet të dallohet nga
shoqëria politike.9 Së dyti, mendohet se shoqëria civile e forcon
demokracinë, dhe, edhe pse jo e mjaftueshme, argumentohet që
është e domosdoshme për zhvillimin e demokracisë.10 Dhe, së
treti, shoqëria civile, posaçërisht ashtu siç kuptohet nga aktorët
ndërkombëtarë që punojnë në mjediset që kanë dalë nga konflikti,
“ka të bëjë me ‘mirësjelljen,’ përmbajtjen dhe tolerimin.”11 Prandaj,
OSHC-të apo lëvizjet që nuk pajtohen me rregullat e vendosura
dhe të cilave u mungon mirësjellja, rëndom, ose shpërfillen, ose
merret se nuk i takojnë fushës së shoqërisë civile.12
Megjithatë, nuk është e qartë pse këto tre kualifikime shtesë
do të duhej zbatuar për konceptualizimin tonë të shoqërisë
civile. Së pari, nuk është e qartë pse shoqëria civile do të duhej
të dallohej në një mënyrë të ngurtë nga shoqëria politike, apo,
lidhur me këtë, edhe nga shoqëria ekonomike. Më e pakta fare,
siç e vëren Howard, “është një ndërhyrje e vogël por domethënëse
ndërmjet këtyre tre fushave.”13 Partitë politike mjaft shpesh
shfaqen nga lëvizjet shoqërore dhe mund të jenë thellësisht të
rrënjosura në to. Ky është rasti me Lëvizjen Vetëvendosje në
Kosovë, e cila filloi si një OSHC dhe tash është partia e tretë për
nga madhësia në Parlamentin e Kosovës.14 Ngritja dhe ruajtja e
një kufiri të qartë midis këtyre dy koncepteve në këtë rast mund
të jetë kundërproduktive dhe e dëmshme për analizën. Së dyti,
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edhe ideja që një shoqëri civile e fuqishme dhe vitale është e
përcaktuar për të qenë e mirë për demokracinë ka dështuar t’i
bëjë ballë testimit të hetimit empirik. Në punimin e saj themelor
mbi lidhjen midis shoqërisë civile dhe shembjes së Republikës
së Weimarit, Sheri Berman tregon se si prirja e fuqishme për të
bërë shoqata e ka grimcuar shoqërinë gjermane, ia ka shkatërruar
themelet stabilitetit të saj dhe, në fund, e ka ndihmuar dorëzimin
e demokracisë gjermane.15 Berman argumenton që në vend
të kësaj “prirja për të bërë shoqata duhet të konsiderohet si një
faktor politikisht neutral – as i mirë, as i keq prej natyre, por më
parë i varur për pasojat e veta nga konteksti më i gjerë politik.”16
Dhe, së treti, të paktën për qëllimet e një hetimi empirik dhe
krahasues të shoqërisë civile, nuk është e qartë pse OSHC-të që u
mungon “mirësjellja” do të duhej të përjashtoheshin nga ombrella
e kategorisë së shoqërisë civile.
Duke u bazuar në intuita të ngjashme, Kopecky dhe Mudde
pohojnë që konceptualizimet mbizotëruese të shoqërisë civile,
posaçërisht ashtu siç ato zbatohen në studimin e Evropës Lindore
dhe të Ballkanit, janë pa nevojë të ngushta në fushën e tyre dhe
kanë anime me përkushtime normative.17 Për këtë arsye ata
argumentojnë që me qëllim të hulumtimit shkencor shoqëror,
koncepti i shoqërisë civile duhet të shfrytëzohet më tepër si
një mekanizëm orientues, dhe që konceptualizimi i fushës së
shoqërisë civile si i tillë duhet ta lejojë një ndërhyrje me “sferat”
e politikës dhe të ekonomisë. Për më tepër, ata argumentojnë
që kategoria e “shoqërisë jocivile,” e ngarkuar siç është me
domethënie normative, nuk është e dobishme për hulumtim
empirik, dhe posaçërisht jo për atë krahasues. Grupet që për
shkak të qëllimeve, veprimeve apo ideologjive të veta, dikujt
mund t’i duken si “jocivile,” megjithatë duhen përfshirë dhe
studiuar nën ombrellën e shoqërisë civile. Prandaj edhe supozimi
i nënkuptuar që shoqëria civile është e mirë për demokracinë
duhet zëvendësuar me hulumtim empirik që e heton ndikimin e
përpiktë të OSHC-ve në demokratizim. Së fundi, dhe si rezultat
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i të gjithave që u përmendën më sipër, lëvizjet e ashtuquajtura
“jocivile” dhe politika e kundërshtimit duhet të përfshihen në
studimin e shoqërisë civile (në Evropën post-komuniste).18
Këto depërtime janë posaçërisht të dobishme për studimin e
shoqërisë civile në Kosovë, ku mund të argumentohet që protestat
dhe format e tjera të politikës së kundërshtimit e kanë paraqitur
dimensionin më vital dhe më autentik në fushën e shoqërisë
civile. Shumica e studimeve të deritashme janë përqendruar
para së gjithash në OJQ-të, dhe posaçërisht në ato të përkrahura
ndërkombëtarisht, dhe rrjedhimisht në masë të madhe e kanë
shpërfillur një dimension të rëndësishëm të zhvillimit shoqërorpolitik të Kosovës. Duke e përfshirë politikën e kundërshtimit në
diskutimet më të gjera studiuese për shoqërinë civile kosovare,
ky kapitull e bën përpjekjen e parë dhe nismëtare për ta plotësuar
këtë boshllëk.

III. Shoqëria “e dobët” civile?
Shoqëria civile në Kosovën e pasluftës në mënyrë konsistente
karakterizohet si “e dobët,” si nga studiuesit, ashtu edhe nga ata që
kanë qenë të përfshirë në të.19 Kështu, për shembull, Demjaha dhe
Peci argumentojnë që “parakushtet tradicionale për një shoqëri
civile të fuqishme në Kosovë praktikisht mungojnë.”20 Është një
pajtim i gjerë në literaturë, në komunitetin e donatorëve dhe në
mesin e vetë udhëheqësve të OSHC-ve që, edhe përkundrejt një
përkrahjeje të rëndësishme nga një numër i madh organizatash
ndërkombëtare që veprojnë në vend, OSHC-të e Kosovës vuajnë
nga dobësitë organizative, varshmëria financiare, nivelet e ulëta të
pjesëmarrjes dhe mobilizimit, dhe nga një e kaluar përgjithësisht
e pasuksesshme sa i përket përpjekjeve për ta bërë qeverisjen
llogaridhënëse dhe për të ndikuar në politikat e saj.
Një shikim i përciptë në të dhënat dhe studimet e deritashme
e ofron një përkrahje fillestare për këtë pikëpamje të zymtë. Të
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dhënat e grumbulluara për nivelet e pjesëmarrjes individuale në
shoqërinë civile në përgjithësi janë pesimiste. Sipas një analize
të kohëve të fundit, vetëm 15,5 përqind të kosovarëve i takojnë
ndonjë OSHC-je, përfshirë këtu organizatat fetare, sportive dhe
kulturore.21 Një analizë tjetër e bërë më heret, më 2008, gjeti që
vetëm 10 përqind të kosovarëve i takojnë ndonjë OSHC-je.22 Për
më tepër, e njëjta analizë gjeti që vetëm 2 përqind të qytetarëve
të Kosovës ishin të punësuar në sektorin e shoqërisë civile. Këto
studime shpeshherë e vejnë në dukje mungesën e përfytyruar të
besimit ndërpersonal në Kosovë si më vendimtaren nga pengesat
serioze për aktivizmin dhe mobilizimin qytetar. Sipas njërës nga
analizat e përmendura më sipër, vetëm 9,1 përqind të kosovarëve
mendojnë që shumicës së njerëzve mund t’u besohet.23 Qytetarët
e Kosovës janë madje edhe më mosbesues ndaj udhëheqësve dhe
institucioneve të tyre.24
Edhe përfundimet që burojnë nga studimet e OSHC-ve
në Kosovë janë, përgjithësisht, në pajtim me këto pikëpamje
konvencionale.25 Edhe pse numri i OSHC-ve gjatë dekadës së
kaluar është rritur në një mënyrë dramatike, nga 400 OJQ të
regjistruara në vitin 2000, deri në rreth 5.000 OJQ të regjistruara
në vitin 2009, vetëm 150-200 nga këto organizata janë të
ngritura siç duhet dhe aktive.26 Sipas shumicës së studimeve,
OSHC-të në Kosovë vuajnë nga struktura organizative të dobëta
dhe jofunksionale, nga mungesa e resurseve financiare dhe e
pavarësisë, rrjetet dhe kapacitetet e dobëta për t’i bashkuar forcat
në koalicione, dhe nga imazhi i dobët publik.27
Duke patur parasysh nivelin e lartë të vëmendjes që
administrata ndërkombëtare e pasluftës në Kosovë e ka
përqendruar në shoqërinë civile, këto rezultate duken befasuese
dhe shkojnë kundër intuitës. Pamja e shoqërisë civile që del
nga to duket e mjerë. Edhe përkundrejt përpjekjeve serioze të
bashkësisë ndërkombëtare, shoqëria civile kosovare ka zhvilluar
fare pak nga kapacitetet e domosdoshme për ta përkrahur
shtetin dhe ndërtimin e demokracisë. Sipas kësaj pikëpamjeje,
kosovarët politikisht mbeten të plogësht dhe dyshues, si ndaj
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bashkëqytetarëve, ashtu edhe ndaj institucioneve të veta. Për më
tepër, ata shprehin fare pak aftësi apo gatishmëri për ta kontrolluar
qeverisjen e tyre dhe për t’u organizuar në ndonjë veprim
kolektiv. Në të vërtetë, një studim i kohëve të fundit përfundon
që “sfida vendimtare për shtet-ndërtuesit [ndërkombëtarë] është
që ta rrisin kapacitetin e shoqërisë kosovare që qeverisjen e vet ta
detyrojë të japë llogari, si përmes shfrytëzimit të kontrollimeve
dhe balancimeve formale dhe të institucionalizuara, ashtu edhe
përmes lobimit dhe mobilizimit politik jo të dhunshëm.”28
Rrymat ekzistuese të literaturës për shoqërinë civile i ofrojnë
disa sugjerime fillestare për këtë dobësi të qartë të shoqërisë
civile në Kosovë. Për shembull, studime të shumta përqendrohen
në përcaktuesit e niveleve të ulëta të prirjes për t’u lidhur në
shoqata në Evropën Qendrore dhe Lindore në përgjithësi, duke
theksuar në veçanti ndikimin negativ të së kaluarës komuniste të
rajonit. Howard argumenton që “dobësia e shoqërisë civile është
një element i dallueshëm i demokracisë post-komuniste.”29 Ai
identifikon tre faktorë kryesorë që e shpjegojnë mosangazhimin
qytetar në Evropën post-komuniste. Mosangazhimi qytetar, sipas
Howardit, mund të shpjegohet përmes trashëgimisë së mosbesimit
në organizatat komuniste, njësoj si dhe me këmbënguljen e
rrjeteve të miqësisë dhe me zhgënjimet me rendet e reja postkomuniste.
Disa nga këta faktorë duket se mbështesin dinamikën e
shoqërisë civile në Kosovë, edhe pse arsyet këtu janë paksa të
ndryshme, meqë trashëgimia komuniste e Kosovës u vijua nga
një periudhë e rezistencës civile të organizuar rreth shtetit paralel
të Kosovës, heret në vitet 1990.30 Në të vërtetë, arsyeja kryesore
e përmendur nga pjesëmarrës të shumtë të grupit të fokusit në
një studim të kohëve të fundit ishte trashëgimia e solidaritetit
dhe e vullnetarizmit gjatë periudhës së rezistencës në Kosovë
në vitet 1990. Sipas këtyre pjesëmarrësve, “motivi i lartë politik
i asaj kohe nuk ekziston më pas çlirimit dhe pas pavarësisë, dhe
resurset dhe energjia e asaj kohe janë shpenzuar qëmoti.”31 Një
arsye tjetër e përmendur në po të njëjtin studim është zhgënjimi
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me politikën e pasluftës dhe mungesa e përgjithshme e besimit
në politikanët dhe në politikën në përgjithësi.32 Kjo ndjenjë duket
se do të ishte në pajtim me gjetjen e Howardit për ndikimin
negativ të zhgënjimit me rendin e ri post-komunist. Intervistat
që i kam bërë me udhëheqësit e shoqërisë civile tregojnë po
ashtu që këmbëngulja dhe vazhdimësia e rrjeteve miqësore dhe
familjare në Kosovë paraqet njërën nga arsyet e mosangazhimit
të përhapur.
Ndërkohë që studimet që i shpjegonin përcaktuesit e niveleve
të ulëta të pjesëmarrjes dhe mobilizimit qytetar në vendet postkomuniste e japin një pikënisje të mirë për fillimin e analizës së
shoqërisë civile në Kosovë, dobia e tyre, megjithatë, mbetet e
kufizuar për disa arsye. Së pari, siç u përmend, qasja që bazohet
në argumentit e trashëgimisë komuniste nuk i përshtatet mirë
përvojës së Kosovës në vitet 1990. Për dallim nga vendet e tjera
post-komuniste, ku lëvizjet anti-komuniste u tërhoqën pas një a
dy vitesh,33 trashëgimia komuniste e Kosovës u ndërpre për një
periudhë më të gjatë të mobilizimit dhe rezistencës qytetare, një
periudhë kjo që zgjati të paktën nga viti 1989 deri në atë 1998.34
Për më tepër, siç dëshmohet nga gjetjet e analizës së mësipërme,
përvoja e rezistencës qytetare duket se ka më tepër ndikim në
trajtësimin e qëndrimeve të qytetarëve ndaj pjesëmarrjes në
shoqërinë civile se trashëgimia komuniste.
Mirëpo, edhe më e rëndësishme, ashtu siç e vërejnë Petrova
dhe Tarrow, shumica e studimeve për shoqërinë civile në vendet
post-komuniste e vejnë një “theks të tepruar në përmasën e
aktivizmit individual dhe grupor, dhe tepër pak në raportet
faktike ndërmjet grupeve të shoqërisë civile, në ato midis tyre dhe
partive politike, si dhe në raportet e tyre me zyrtarët shtetërorë.”35
Me fjalë të tjera, duke u përqendruar në tregues të tillë si nivelet
e tërësishme të pjesëmarrjes individuale, apo të mosbesimit
ndërpersonal, këto studime dështojnë në shpjegimin e potencialit
të plotë të mobilizimit dhe aktivizmit qytetar. Për më tepër, ashtu
siç do të tregohet në vijim, këto studime nuk mund t’i shpjegojnë
ndryshimet në aktivizëm dhe mobilizim përmes OSHC-ve
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përbrenda të njëjtit vend. Prandaj, për t’i kuptuar përcaktuesit e
pjesëmarrjes dhe të mobilizimit qytetar në Kosovë, na nevojitet të
shqyrtojmë edhe strukturën më të gjerë sociopolitike në kuadrin
e së cilës janë të rrënjosura OSHC-të, dhe t’i hetojmë, në veçanti,
raportet që këto i kanë me njëra-tjetrën, me shoqërinë dhe me
autoritetet.
Drejt mënyrave të reja për vlerësimin e shoqërisë civile kosovare
Një mënyrë për ta korrigjuar përqendrimin e tepruar në
dëshmitë e nivelit individual ofrohet nga Petrova dhe Tarrow.36
Ata sugjerojnë që, të paktën në rastin e vendeve post-komuniste,
është e dobishme të bëhet dallimi midis aktivizmit individual dhe
aktivizmit transaksional. Aktivizmi transaksional, sipas tyre, i
mbërthen dimensionet e marrëdhënieve të pjesëmarrjes – “lidhjet
– të qëndrueshme dhe të përkohshme – ndërmjet aktorëve të
organizuar joshtetërorë, dhe ato midis tyre dhe partive politike,
bartësve të pushtetit dhe institucioneve të tjera.”37 Analiza e
shoqërisë civile e cila përqendrohet në aktivizmin transaksional,
sipas këtyre autorëve, e mbërthen më mirë aftësinë e shoqërisë
për të krijuar koalicione dhe rrjete rreth çështjeve të veçanta,
për të ushtruar trysni dhe për t’i përmbajtur elitat, dhe për ta
ndikuar suksesshëm bërjen e politikave, madje edhe përkundrejt
niveleve të ulëta të pjesëmarrjes së tërësishme. Petrova dhe
Tarrow e vërejnë, po ashtu, që të dhënat nga Studimet e Indeksit
të Qëndrueshmërisë së OJQ-ve [NGO Sustainability Index] për
Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Euroazinë, të zhvilluara nga
Agjensioni i Shteteve të Bashkuara për Zhvillimin Ndërkombëtar
[USAID], janë më të mira në përmbledhjen e praktikave të
formimit të koalicioneve të OSHC-ve dhe të potencialit avokues
të shoqërisë civile, sesa që janë vlerësimet e pjesëmarrjes
individuale.
Për këtë arsye, duke ndërtuar mbi depërtimet e Petrovas dhe të
Tarrowit, në këtë pjesë i shfrytëzoj të dhënat e ofruara nga Indeksi
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i Qëndrueshmërisë së OJQ-ve për të: (a) vlerësuar aftësinë gjatë
kohës të OSHC-ve kosovare për të krijuar koalicione dhe për t’u
mobilizuar rreth çështjeve të veçanta; (b) krahasuar Kosovën me
vendet e tjera në rajon; dhe, (c) identifikuar disa nga shtrëngesat
strukturale që e kanë penguar potencialin e OSHC-ve kosovare
për një veprim kolektiv të bashkërenditur. Këtu, po ashtu, do
t’i kombinoj informatat e dhëna në Raportet e USAID-it me
përvojën e udhëheqësve të OSHC-ve që i kam intervistuar, për të
ardhur në disa përfundime paraprake rreth këtyre shtrëngesave.
Dy tabelat e mëposhtme përmbledhin pamjen e përgjithshme që
shfaqet nga këto të dhëna. Tabela 1 e krahason aftësinë avokuese
dhe atë për formimin e koalicioneve të shoqërisë civile kosovare
me ato të vendeve të tjera në rajon. Nga ana tjetër, Tabela 2 i
ofron rezultatet për dimensionet e ndryshme të shoqërisë civile
në Kosovë, përfshirë këtu edhe avokimin, gjatë periudhës midis
viteve 1999 dhe 2009.
Dy gjetje kyçe dalin nga analiza e të dhënave të USAID-it.
Së pari, në pothuaj të gjitha dimensionet e qëndrueshmërisë
së OSHC-ve, Kosova me kalimin e kohës e ka përjetuar
një përmirësim që meriton të përmendet. Për shembull,
zbatueshmëria financiare dhe aftësia avokuese e OSHC-ve kanë
lëvizur nga faza e “tranzicionit të hershëm” në atë të “tranzicionit
të mesëm,” duke treguar një përmirësim të shënuar që nga viti
1999. Kjo don të thotë që, edhe pse OSHC-të e Kosovës kanë
nivele të ulëta të anëtarësisë dhe të pjesëmarrjes organizative,
këto me kalimin e kohës janë duke e rritur aftësinë e tyre për
të formuar koalicione rreth çështjeve të veçanta, dhe për t’i
ndërthurur lidhjet me OSHC-të e tjera, me partitë politike dhe
me marrësit e vendimeve. Së dyti, aftësia avokuese dhe ajo për
formimin e koalicioneve e shoqërisë civile të Kosovës, ndërkohë
që në shumë aspekte është e prapambetur, është ende në po të
njëjtën kategori, në atë të “tranzicionit të mesëm,” me shumicën e
vendeve të tjera të rajonit, pos Bullgarisë. Dhe ndërkohë që është
në fundin e këtij grupi, kjo këtë vend e ndan me Serbinë.
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Tabela 1: Aftësia avokuese e shoqërisë civile në Ballkan (1999-2009)
Vendi

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Kosova

5

4.5

5

4.1

3.8

3.5

3.4

3.6

3.9

3.9

3.8

Shqipëria

4

4

3

3.9

3.6

3.4

3.3

3.3

3.3

3.4

3.4
3.1

Bos. & Herc.

2009

5.5

4.5

4.2

3.9

3.6

3.3

3.3

3.1

3.1

3.1

Bullgaria

3

3

3

2.5

2.5

2.5

2.5

2.4

2.4

2.6

2.6

Kroacia

4

2.5

3

3

3

3.4

3.5

3.4

3.2

3.2

3.2

Maqedonia

4.5

4.5

4

3.6

3.3

3.1

3.1

3

3

3.1

3.2

Mali i Zi

3.5

3.5

4.5

4.7

4.3

4

3.8

3.7

3.6

3.6

3.5

Rumania

4

3.5

4.5

4

3.8

3.6

3.4

3.4

3.3

3.4

3.4

Serbia

6

4

3.5

3.3

3.2

3.8

3.8

4

4

3.9

3.8

Tabela 2: Qëndrueshmëria e shoqërisë civile të Kosovës përmes shtatë dimensioneve (1999-2009)
Dimensionet:
Qëndrueshmëria
Mjedisi ligjor
Aftësia
organizative
Zbatueshmëria
financiare
Avokimi
Ofrimi
shërbimeve
Imazhi publik

i

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

4.4

4.6

4.6

4.3

4.2

3.8

3.8

3.8

3.9

3.9

2009
3.9

3

3

4

3.3

3.2

3

3

3.2

3.3

3.4

3.5

4.5

4.5

5

4.2

4.3

4

3.9

3.8

3.8

3.7

3.7

6

6

6

6

5.6

5.3

5.2

5

4.8

4.7

4.8

5

4.5

5

4.1

3.8

3.5

3.4

3.6

3.9

3.9

3.8

5

5

4

3.7

3.5

3.4

3.6

3.5

3.4

3.5

3.6

3.5

4

4.5

3.9

3.9

3.7

3.7

3.8

3.8

3.8

3.7

Shënim: Indeksi i Qëndrueshmërisë së OJQ-ve i Agjensionit të Shteteve të Bashkuara për Zhvillim

Ndërkombëtar
e mat forcën
dhe qëndrueshmërinë e së
sektorëve
të OJQ-ve
në çdo vend. Ky
i analizon
Shënim:
Indeksi
i Qëndrueshmërisë
OJQ-ve
i Agjensionit
të indeks
Shteteve
të
shtatë dimensione
sektorit: qëndrueshmërinë,
mjedisin
aftësinë
zbatueshmërinë
Bashkuara
për tëZhvillim
Ndërkombëtar
e matligjor,
forcën
dheorganizative,
qëndrueshmërinë
e
financiare, avokimin, ofrimin e shërbimeve dhe imazhin publik. (Për një shqyrtim të hollësishëm të çdo
sektorëve
OJQ-ve
në çdo
vend. Ky tëindeks
shtatë sëdimensione
dimensioni, tëtëmatjes,
rangimit
dhe interpretimit
Indeksiti tëanalizon
Qëndrueshmërisë
OJQ-ve, shih, të
për
sektorit:
qëndrueshmërinë,
mjedisin
ligjor,
aftësinë
organizative,
shembull, USAID,
“The 2009 NGO
Sustainability
Index
for Central
and Easternzbatueshmërinë
Europe and Eurasia”
(United States Agency
for International
Bureau for
Europe
and Eurasia,
2009) 12-20.)
financiare,
avokimin,
ofriminDevelopment,
e shërbimeve
dhe
imazhin
publik.
(Për një
shqyrtim të hollësishëm të çdo dimensioni, të matjes, rangimit dhe interpretimit
të Indeksit të Qëndrueshmërisë së OJQ-ve, shih, për shembull, USAID, “The
2009 NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia”
(United States Agency for International Development, Bureau for Europe and
Eurasia, 2009) 12-20.)
Konsolidimi (1-3): Sektori i OJQ-ve shpreh mundësi dhe aftësi për të reaguar
ndaj nevojave, çështjeve dhe interesave të bashkësisë dhe vendit, që janë në
ndryshim e sipër. Ndërkohë që OJQ-të e sigurojnë bazën e tyre institucionale dhe
politike, ato fillojnë të: 1) formojnë koalicione për të ndjekur çështje të interesit
të përgjithshëm, përfshirë këtu edhe legjislacionin e OJQ-ve; 2) mbikëqyrin dhe
lobojnë partitë politike; dhe 3) mbikëqyrin dhe lobojnë legjislaturat dhe organet
ekzekutive. OJQ-të shprehin aftësi për të mobilizuar qytetarët dhe organizatat
e tjera për të reaguar ndaj nevojave, çështjeve dhe interesave në ndryshim. Në
këtë shkallë të zhvillimit OJQ-të i rishqyrtojnë strategjitë e tyre, dhe kanë aftësi
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për t’iu përshtatur dhe për të reaguar ndaj sfidave të sektorit. Nxitësi parësor
për bashkëpunim është interesi vetjak: OJQ-të mund të formojnë aleanca për
çështjet e përbashkëta duke u përballur me to si organizata jo-për-përfitim dhe
joqeveritare.
Tranzicioni i mesëm (3-5): Sipas një përkufizimi të ngushtë organizatat e
avokimit shfaqen dhe bëhen politikisht aktive si reagim ndaj çështjeve të veçanta.
Organizatat në nivelin e tranzicionit të mesëm të zhvillimit shpesh herë mund
t’ia shprehin brengat e tyre niveleve jo të përshtatshme të qeverisjes (nivelit lokal
në vend se atij qendror, dhe anasjelltas). Në shesh mund të dalin dobësi të degës
legjislative, ndërkohë që aktivistët, në vend të kësaj, zgjedhin të takohen me
zyrtarët e degës ekzekutive (“ku pushteti vërtet ndodhet”). Fillimet e analizave
alternative të politikave gjenden në universitete dhe në qendrat kërkimore.
Fillon të zhvillohet ndarja e informatave dhe krijimi i rrjeteve brenda sektorit
të OJQ-ve, për t’i bërë të ditura dhe për t’i mbrojtur nevojat e veta në kuadër të
qeverisë.
Tranzicioni i hershëm (5-7): Lëvizjet e gjera mbrojtëse, të përbëra nga aktivistët
që interesohen për një numër më të madh sektorësh, dhe të bashkuara në
kundërshtimin e tyre ndaj regjimit të vjetër grimcohen apo zhduken. Në këtë fazë
disa vende ende nuk e kanë përjetuar ndonjë shpërthim fillestar të aktivizmit.
Interesat ekonomike bëhen mbizotëruese për shumicën e qytetarëve. Mund
të ketë rritje të pasivitetit, cinizmit, apo të frikës në publikun e përgjithshëm.
Aktivistët e OJQ-ve frikohen të angazhohen në dialog me qeverinë, ndjehen të
papërshtatshëm për t’i ofruar pikëpamjet e veta, dhe/ose nuk besojnë që qeveria
do t’i dëgjojë rekomandimet e tyre. OJQ-të nuk e kuptojnë rolin që mund ta
luajnë në politikën publike, ose nuk e kuptojnë fare konceptin e politikës
publike. Burimi: USAID (2009) “The 2009 NGO Sustainability Index for
Central and Eastern Europe and Eurasia”, United States Agency for International
Development, Bureau for Europe and Eurasia: fq. 17-18).

Të dhënat nga indeksat e qëndrueshmërisë së OJQ-ve,
të kombinuara me analizat e intervistave që i kam bërë me
udhëheqësit e OSHC-ve, i zbulojnë disa arsye parësore që i
shpjegojnë pengesat dhe shtrëngimet vendimtare strukturale
që e kanë kufizuar aftësinë e OSHC-ve kosovare për të formuar
koalicione dhe rrjete dhe për ta ndikuar bërjen e politikave. Në
pasqyrat vendore të USAID-it për Kosovën janë përmendur
vazhdimisht tre shtrëngime kryesore. Shtrëngimi i parë është
ai i qëndrueshmërisë financiare, që është i përbashkët edhe për
sektorët e shoqërisë civile në të tërë rajonin. Kjo është nënvizuar
edhe nga shumica e personave të intervistuar. Mirëpo dy
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shtrëngimet e tjera strukturale janë në masë të madhe specifike
për natyrën e veçantë të kontekstit më të gjerë politik të Kosovës.
Një çështje që vazhdimisht theksohet në raportet e USAIDit, dhe që përmendej pandërprerë edhe në intervistat që i kam
zhvilluar me aktivistët e shoqërisë civile, është ajo e sistemit
të qeverisjes shumështresore në Kosovën e mbikëqyrur
ndërkombëtarisht si dhe mungesa e reagimit nga ana e UNMIKut. Pushtetet më të rëndësishme për bërjen e politikave fillimisht
ishin të rezervuara për administratën e UNMIK-ut, dhe këto
më vonë vetëm gradualisht u bartën në qeverinë e Kosovës.
Megjithatë, UNMIK-u u dëshmua botërisht si jollogaridhënës
dhe i pandjeshëm ndaj OJQ-ve.38 Sipas këtyre raporteve,
“bashkëpunimet e suksesshme në nivelin kombëtar ishin të
kufizuara në çështjet […] ku nuk pengoheshin, as autoriteti,
as interesat e UNMIK-ut.”39 Kështu, për shembull, Kornizën
e Përkohshme Kushtetuese të Kosovës UNMIK-u e shkroi pa
kurfarë pjesëmarrjeje publike dhe pa ndonjë ndikim nga ana e
shoqërisë civile.40
Pos kësaj, bartja graduale e pushteteve për bërjen e politikave
nga UNMIK-u në autoritetet vendëse çoi në një ngatërrim të
konsiderueshëm rreth vendndodhjes së saktë të pushtetit për
bërjen e politikave në Kosovë, dhe në një pasiguri rreth asaj
se kë duhej ta synonin OSHC-të në pretendimet e veta. Të
ashtuquajturat “zonat e zbehta të përgjegjësisë,” që përfshinin
sektorë të rëndësishëm të jetës politike, të tillë si siguria, sundimi
i ligjit dhe politikat makroekonomike, i vështirësonin përpjekjet
e OSHC-ve për t’i angazhuar autoritetet, qoftë kombëtare, qoftë
mbikombëtare, rreth çështjeve të veçanta. Nga ana tjetër, sistemi
i qeverisjes shumështresore dhe procesi i ngatërruar i bartjes
së pushtetit, ua ofruan, si autoriteteve lokale, ashtu edhe atyre
ndërkombëtare, një mekanizëm mjaft të efektshëm për shmangien
e fajësimeve dhe për t’ia lënë fajin tjetërkujt.41
Çështja e dytë që nënvizohej është ajo e statusit të pazgjidhur
të Kosovës. Edhe pse aparati shtetëror serb u tërhoq nga Kosova
më 1999, statusi përfundimtar politik i vendit mbeti i paqartë dhe
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i kontestuar deri më 2008, përkundrejt preferencës së fuqishme
të shumicës së popullatës shqiptare për pavarësi (shih Tabelën 3).
Sipas disa raporteve, që nga viti 1999, dhe posaçërisht nga fillimi
i vitit 2004, çështja e statusit përfundimtar i la në hije të gjitha
çështjet dhe interesimet e tjera avokuese. “Në raste të shumta,
madje edhe OJQ-të që merreshin me çështje jo-politike ishin
pasive sa i përket avokimit, dhe atë me qëllimin e “unitetit më
të lartë të shoqërisë” dhe të kanalizimit të energjisë në vetëm një
drejtim.”42 Gjatë nëntë viteve midis 1999 dhe 2008, çështja e vetme
më e rëndësishme për të gjithë qytetarët e Kosovës ishte statusi i
pazgjidhur politik i vendit (shih Tabelën 3 më poshtë). Frika rreth
statusit përfundimtar të Kosovës në një mënyrë të qëndrueshme i
lente në bisht brengat rreth zhvillimit, korrupsionit dhe varfërisë.
Si pasojë, aktivistë të shumtë të OSHC-ve janë të bindur që
paqartësia e bashkësisë ndërkombëtare rreth shtetësisë e dëmtoi
seriozisht aftësinë e OSHC-ve kosovare për të ndërtuar koalicione
dhe për t’u mobilizuar për ndikim në bërjen e politikave në fushat
që nuk ishin të ndërlidhura me çështjen e statusit përfundimtar.
Nga ana tjetër, raportet e USAID-it për vitet 2008 dhe 2009
tregojnë që, tash pasi që çështja e statusit (në një masë të madhe)
është zgjidhur me Deklaratën e Pavarësisë në shkurt 2008, OSHCtë janë duke ushtruar trysni më të madhe në qeverinë qendrore.43
Në të vërtetë, raporti i fundit i USAID-it për sektorin e OJQ-ve
në Kosovë vëren që gjatë vitit 2009 OJQ-të ishin tejet aktive në
organizimin e protestave, peticioneve dhe të mosbidnjes qytetare
kundër rritjes së çmimeve të energjisë, planeve të privatizimit,
etj.44
Duke e zhvendosur përqendrimin e analizës përtej niveleve
të ulëta të mobilizimit dhe besimit individual, drejt aktivizmit
transaksional të OSHC-ve më përgjithësisht, jemi në gjendje t’i
vështrojmë disa nga shtrëngimet kryesore strukturale që ndikojnë
në ndërtimin e koalicioneve të OSHC-ve, formimin e rrjeteve
dhe mobilizimin e trysnive rreth çështjeve të veçanta kundrejt
autoriteteve. Variacioni midis mobilizimit të suksesshëm në
Kosovën e para-pavarësisë dhe të pas-pavarësisë tregon që
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struktura e mundësive për t’u mobilizuar për veprim kolektiv
ishte shumë më e shtrënguar në Kosovën e para-pavarësisë.
Megjithatë, kjo analizë mbetet e pamjaftueshme në kuptimin që
kjo nuk ia del të shpjegojë se kur, pse dhe si mobilizimi ndodhte
në Kosovë midis viteve 1999 dhe 2008. Analiza e rastit studimor
në seksionin në vijim përpiqet të merret më drejtpërdrejtë me
këtë problem.
IV. Rasti i Lëvizjes Vetëvendosje
Lëvizja Vetëvendosje deri më tash ka qenë OSHC-ja më
e suksesshme kosovare në mobilizimin e aktivizmit, duke
organizuar protesta dhe duke ushtruar trysni në autoritete. Ka
dëshmi domethënëse për një përkrahje të qartë të këtij pohimi,
dhe ky është forcuar vazhdimisht në intervistat e zhvilluara për
këtë hulumtim. Edhe pse është vështirë të gjenden të dhëna
sistematike për protestat në Kosovë, një shikim i përciptë i
raportimeve të ngjarjeve kryesore në Kosovë është i mjaftueshëm
për ta miratuar përfundimin që Vetëvendosja ka qenë një
nga OSHC-të më aktive dhe që e ka mbizotëruar politikën e
kundërshtimit në Kosovë. Duke marrë nga raportimi i UNDP-së
për ngjarjet kryesore në Kosovë midis viteve 2002 dhe 2009, e kam
përpiluar një listë të të gjitha protestave dhe veprimeve të tjera të
politikës kundërshtuese dhe të ngjarjeve të nxitura nga OSHC-të,
të përcjellura nga UNDP-ja gjatë kësaj periudhe. Nga 57 rastet
e rëndësishme të protestave, grevave, apo të ngjarjeve të tjera të
organizuara nga OSHC-të në të tërë vendin, të cilat u mbuluan
nga Raportet e Paralajmërimit të Hershëm të UNDP-së midis
viteve 2002 dhe 2009, 20 ishin protesta apo aksione të organizuara
nga Vetëvendosja – numri më i madh ky për cilëndo OSHC të
vetme deri më tash.45 Duke e patur parasysh që Vetëvendosja
u themelua në vitin 2005, pjesa e saj relative e protestave dhe e
aksioneve është madje edhe më domethënëse.46 Për më tepër,
edhe më e rëndësishme se vetë numri i protestave, pjesëmarrja
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në disa prej tyre ka qenë shumë e madhe. Për shembull, protesta e
organizuar nga Vetëvendosja më 10 shkurt, 2007, grumbulloi me
dhjetra mija kosovarë, dhe tërhoqi më tepër përkrahje popullore
se çdo demostratë tjetër në Kosovën e pasluftës.
Vetëvendosja doli nga Kosova Action Network (KAN), një OJQ
kjo që ishte themeluar në vitin 1997, dhe që veprimtaritë e veta i
kishte të përqendruara në përparimin e të drejtave të njeriut, të
drejtësisë dhe të barazisë shoqërore. Mirëpo, duke filluar nga viti
2005, KAN u shndërrua në Lëvizjen Vetëvendosje, e cila më pas
themeloi qendra të veta anembanë Kosovës si dhe në disa qytete
të Evropës. E udhëhequr nga ish studenti aktivist dhe i burgosuri
politik i mirënjohur dhe karizmatik Albin Kurti, Vetëvendosja që
nga fillimi kundërshtoi përfshirjen e bashkësisë ndërkombëtare
në Kosovë, duke ngulmuar në të drejtën e kosovarëve për
vetëvendosje dhe sovranitet. Si e tillë, Vetëvendosja ka qenë
aktive edhe në protestat kundër përpjekjeve për decentralizim në
baza etnike, planit të Ahtisaarit për pavarësinë e mbikëqyrur të
Kosovës, korruptimit të politikanëve kosovarë, dhe çështjeve të
tjera. Që nga viti 2005 me qindra aktivistë të saj janë burgosur,
dhe policia e UNMIK-ut i vrau dy kosovarë që morën pjesë në
protestën e 2007-it të organizuar nga Vetëvendosja.
Si të gjitha lëvizjet, Vetëvendosja i ka shfrytëzuar repertoaret
modulare, rrjetet shoqërore dhe kornizat kulturore për ta
koordinuar dhe ruajtur veprimin kolektiv.47 Mirëpo, për dallim
nga shumica e lëvizjeve, Vetëvendosja ka qenë më e bashkuar
dhe më e definuar në aspektin organizativ, ka vepruar për një
periudhë të gjatë kohore, dhe në vitin 2010 ka bërë fushatë të
suksesshme zgjedhore, duke u bërë forca e tretë politike në
parlamentin e Kosovës. Fushata e saj zgjedhore është mbështetur
në një platformë të sovranitetit të plotë, të shtetndërtimit dhe
të zhvillimit.48 Që atëherë, Vetëvendosja i ka kombinuar me
shkathtësi mënyrat paraprake të veprimit kolektiv kundërshtues
me një politikë tejet aktive kundërshtuese në parlament. Në të
vërtetë, një studim i kohëve të fundit përfundon që “Vetëvendosja
duket se është në një masë të konsiderueshme më e efektshme
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në zbatimin e trysnisë shoqërore në autoritete se organizatat e
shoqërisë civile të përkrahura ndërkombëtarisht.49
Trajektorja dhe evoluimi i Vetëvendosjes parashtrojnë disa
pyetje tejet interesante për shqyrtimin tonë të shoqërisë civile në
Kosovë. Së pari, duke patur parasysh nivelet e ulëta të angazhimit
qytetar në Kosovë, si duhet shpjeguar aftësia e Vetëvendosjes
për t’i mobilizuar kosovarët me sukses dhe për ta shndërruar
këtë mobilizim në një veprim të mirëfilltë politik me pasoja
domethënëse? Së dyti, si e trajtëson rasti i Vetëvendosjes të
kuptuarit tonë të shoqërisë civile të Kosovës në përgjithësi, dhe
përcaktuesit e mobilizimit dhe aktivizmit qytetar në Kosovën e
pasluftës në veçanti?
Dikush mund t’i bëjë vërejtje diskutimit të Vetëvendosjes në
këtë kapitull. Fundja, kjo është përshkruar si një lëvizje radikale
nacionaliste, dhe veprimet e saj shpesh herë janë kthyer në
konfrontime të dhunshme, “jocivile,” me autoritetet. Për më tepër,
tash, pasi që është shndërruar në parti politike, njeriu mund të
argumentojë që Vetëvendosja nuk duhet shqyrtuar si pjesë e
shoqërisë civile. Mirëpo, këto vërejtje, ashtu siç tashmë u diskutua,
nuk i qëndrojnë analizës teorike dhe empirike. Është e vërtetë
që ideologjia nacionaliste e Vetëvendosjes dhe repertori i saj i
veprimeve kundërshtuese mund t’i duken “jocivile” shumëkujt.
Sidoqoftë, ky përkufizim, atëherë, e parandalon analizën e pjesës
më të madhe të shoqërisë civile në historinë e Kosovës, meqë
nacionalizmi ishte gjithashtu në masë të madhe pjesë e lëvizjes së
rezistencës në vitet 1990.50 Po ashtu, lëvizjet nacionaliste mund të
ndryshojnë51 dhe këto janë të prirura të angazhohen në veprimtari
të shumëfishta njëkohësisht, dhe jo të gjitha nga këto nxiten nga
dimensioni nacionalist i ideologjisë së tyre. Vetëvendosja, për
shembull, një pjesë të madhe të aktiviteteve të veta ia kushton
përpjekjeve për ta bërë qeverinë llogaridhënëse, duke protestuar
kundër korrupsionit (si në protestën shumë të madhe “kundër
hajnisë” në qershor 2011), dhe duke e çuar përpara vizionin e vet
të një shtegu më egalitar dhe zhvillimor të prosperitetit shoqërorekonomik. Vërejtja që Vetëvendosja tash është parti politike,
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kështu që nuk bën të vështrohet përmes thjerrëzës së shoqërisë
civile, është posaçërisht e dobët kur te merret parasysh historia
e saj si OSHC dhe aktivitetet e saj të tashme jashta parlamentit.52
Madje edhe po ta pranohej dallimi midis shoqërisë politike dhe
civile, njeriu do të mund të argumentonte që Vetëvendosja, si
organizatë, ende e zë “mbivendosjen” e njërës në tjetrën.
Pavarësisht nga vërejtjet, përvoja e Vetëvendosjes është
një rast që e paraqet një dallim të theksuar që është kyç për të
kuptuarit tonë të mobilizimit dhe aktivizmit qytetar në Kosovë.
Së pari, ky është një ilustrim i sugjerimit tim të mëhershëm
që të dhënat e përmbledhura që tregojnë nivele të ulëta të
pjesëmarrjes individuale në Kosovë nuk e mbërthejnë në tërësi
përmasën, shumëllojshmërinë dhe kompleksitetin e mobilizimit
dhe aktivizmit qytetar në Kosovë. Shqyrtimi im i lartpërmendur
i protestave dhe i veprimtarive të OSHC-ve në Kosovën pas
vitit 1999 tregon që kosovarët janë të gatshëm dhe të aftë për t’u
mobilizuar për veprim kolektiv, vetëm se çështjet që ata i vejnë në
lëvizje janë tejet të veçanta, dhe në përgjithësi nuk janë në pajtim
me çështjet që përkrahen nga donatorët ndërkombëtarë të OSHCve kosovare. Vetëvendosja është një shembull i kësaj dukurie, por
edhe OSHC të tjera, të tilla si Thirrjet e Nënave dhe Shoqata e
Veteranëve të UÇK-së janë po ashtu shembuj të spikatur për këtë.
Shqyrtimi im i trajtimit nga ana e UNDP-së të ngjarjeve kryesore
në Kosovë midis viteve 2002 dhe 2009 tregon që çështjet kyçe që
i mobilizonin kosovarët gjatë kësaj periudhe përfshinin statusin
përfundimtar dhe pavarësinë, zgjidhjen e çështjes së personave
të zhdukur në luftë, rrogat e ulëta dhe sigurinë publike. Këto
çështje mobilizuese janë në një masë të madhe në pajtim me ato
që analizat e opinionit i tregojnë vazhdimisht si brengat parësore
të qytetarëve të Kosovës (shih Tabelën 3 në vijim).
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Tabela 3: Pikëpamjet mbi 5 problemet më të mëdha me të cilat përballet Kosova (% shqiptarë)
Dhjetor, 2002

Dhjetor, 2003

1

Papunësia: 21.8

Pasiguria rreth statusit përfundimtar: 34.9

2

Pasiguria rreth statusit përfundimtar: 20.4

Papunësia: 29.2

3

Furnizimi me energji: 16.3

Varfëria: 16.8

4

Varfëria: 11.2

Furnizimi me energji: 7.3

5

Fati i të zhdukurve: 8.0

Fati i të zhdukurve: 4.4
Dhjetor, 2004

Dhjetor, 2005

1

Pasiguria rreth statusit përfundimtar: 33.8

Papunësia: 30.7

2

Papunësia: 33.6

Pasiguria rreth statusit përfundimtar : 29.3

3

Varfëria: 14.3

Varfëria: 15.6

4

Fati i të zhdukurve: 5.7

Furnizimi me energji: 5.0

5

Furnizimi me energji: 4.1

Problemet sociale: 2.
Shtator, 2006

Tetor, 2007

1

Pasiguria rreth statusit përfundimtar: 40.5

Pasiguria rreth statusit përfundimtar: 44.89

2

Papunësia: 34.3

Varfëria: 21.67

3

Varfëria: 14.7

Papunësia: 13.93

4

Zgjidhja e padëshiruar e statusit: 1.9

Furnizimi me energji elektrike: 4.64

5

Problemet sociale: 0.6

Krimi i organizuar: 2.79
Tetor, 2008

Dhjetor, 2009

1

Varfëria: 28

Papunësia: 46.7

2

Papunësia: 25

Varfëria: 25.4

3

Sjellja antishoqërore: 14

Korrupsioni: 7.4

4

Furnizimi me energji elektrike: 12

Furnizimi me energji elektrike: 5.4

5 Infrastruktura rrugore: 11
Infrastruktura rrugore: 1.8
Burimi: Raportet e Paralajmërimit të Hershëm të UNDP-së 2002-2009

Së dyti, përfundimet e mia të mëhershme rreth shtrëngimeve
strukturale të mobilizimit të OSHC-ve përkrahen edhe nga
rasti i Vetëvendosjes. Për dallim nga OSHC-të e përkrahura
ndërkombëtarisht, Vetëvendosja nuk ka qenë e shtrënguar nga
qëndrimi i paqartë i bashkësisë ndërkombëtare rreth shtetësisë.
Në fakt, kjo e shfrytëzoi këtë ambiguitet si burim të mundësive
politike rreth të cilave mund të mobilizonte përkrahje. Për më
tepër, për dallim nga shumica e OSHC-ve të tjera, çështja e
varshmërisë nga donatorët nuk ka qenë asnjëherë problem për
Vetëvendosjen, meqë qëndrimet e saj në masë të madhe nuk
u përshtateshin programeve të donatorëve, kështu që kjo nuk
merrte financime prej tyre. Në këtë mënyrë Vetëvendosja ishte
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e detyruar t’i shmangej grackës së varshmërisë nga donatorët
dhe të gjente mënyra alternative për t’i përkrahur veprimtaritë
e veta.53 Dhe, së fundi, Vetëvendosja nuk ka qenë e shtrënguar
nga çështja e sistemit të qeverisjes shumështresore. Përkundrazi,
çështja e sistemit të qeverisjes shumështresore, si dhe qëndrimi
i paqartë i bashkësisë ndërkombëtare rreth shtetësisë, e kanë
paraqitur njërin nga përqendrimet kryesore të kritikave të saj.
Sidoqoftë, Tabela 3 më sipër, sugjeron edhe atë që, tash pasi
që çështja e statusit përfundimtar është zgjidhur, çështje të tjera
të tilla si varfëria dhe papunësia mund të shndërrohen në burime
të mobilizimit për OSHC-të kosovare. Në të vërtetë, në Kosovën
pas pavarësisë ka ende konfuzion rreth ndarjes së pushtetit midis
Misionit të UE-së të Sundimit të Ligjit (EULEX) dhe mbetjeve të
UNMIK-ut, nga njëra anë, dhe qeverisë së Kosovës, nga tjetra.
Mirëpo, ka po ashtu shenja që, tash, pasi që çështja e statusit
përfundimtar, pak a shumë është zgjidhur, kosovarët janë të
gatshëm të protestojnë rreth çështjeve që nuk kanë të bëjnë
me statusin. Ashtu siç vërehet në raportin e fundit të USAIDit për sektorin e OJQ-ve, në vitin 2009 “OJQ-të u angazhuan në
protesta, peticione dhe në strategji të mosbindjes qytetare duke
reaguar në rritjen e çmimit të energjisë elektrike, privatizimin e
termocentralit Kosova C, dhe faturën në importet e mishit.”54
V. Përfundim
Edhe pse në shikim të parë kundër-intuitive, rezultatet e
zgjedhjeve të vitit 2010 ofrojnë një pamje të fuqishme të evoluimit
të shoqërisë civile në Kosovë dhe të rrethanave strukturale në të
cilat ajo është trajtësuar. Dy entitete politike që dolën drejtpërdrejt
nga shoqëria civile morën pjesë në këto zgjedhje. Njëra nga to ishte
Vetëvendosja, dhe tjetra partia “Fryma e Re” (FER), një koalicion
i gjerë ky i individëve të shumtë që karrierat dhe reputacionet
e tyre i kishin ndërtuar duke punuar në OSHC-të e përkrahura
ndërkombtarisht, të tilla si institutet GAP dhe KIPRED dhe CB
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Mitrovica. Gjatë këtyre zgjedhjeve, Vetëvendosja ishte në gjendje
të merrte nga rrjeti i vet i gjerë i aktivistëve, resurset e veta
modeste, por vendimtare, financiare, dhe reputacioni i themeluar
mirë i një OSHC-je të besuar kundër establishmentit, me një bazë
domethënëse përkrahëse dhe një program të çiltër të përcaktuar
nga një qëndrim i qartë rreth shtetësisë dhe pikëpamjeve
zhvillimore mbi ekonominë. FER-i e zhvilloi fushatën e vet në një
platformë shumë më teknokratike dhe liberale, duke propozuar
zgjidhje centriste të përkufizuara mirë për problemet ekonomike
dhe politike me të cilat përballet Kosova. Fushata e FER-it zgjoi
kurreshtje të gjerë kombëtare. Megjithatë, suksesi i FER-it u
kufizua, në mes tjerash, nga pamundësia e saj për t’u mbështetur
në resurset financiare të OSHC-ve nga të cilat dolën udhëheqësit
e saj. (Në të vërtetë, udhëheqësit e GAP-it dhe të KIPREDit u desht të jipnin dorëheqje nga këto OSHC që të mund t’i
bashkangjiteshin FER-it, në pajtim me kushtet e përpikta të
financuesve ndërkombëtarë të këtyre OSHC-ve.) Për dallim nga
Vetëvendosja, FER-i po ashtu nuk ishte në gjendje të mbështetej
në një rrjet domethënës të aktivistëve, meqë OSHC-të nga të
cilat dolën merreshin me çështje të veçanta dhe ishin kryesisht
të vogla në anëtarësi. Dhe ndërkohë që prapavijat teknokratike
të kandidatëve të FER-it shikoheshin pozitivisht, rezultatet e tyre
të dykuptimta paraprake në angazhimin, edhe me bashkësinë
ndërkombëtare në Kosovë, edhe me elitat politike lokale, e hodhën
një hije të skepticizmit rreth tyre. Në fund, Vetëvendosja i fitoi
12,2 përqind të votave dhe u bë partia e tretë për nga madhësia
në parlamentin e Kosovës. FER-i, nga ana tjetër, i fitoi më pak se
3 përqind, duke mos e kaluar pragun prej 5 përqind për t’u bërë
parti parlamentare, dhe, duke e befasuar shumëkë, pas një kohe
të shkurtër vendosi t’i bashkohej Vetëvendosjes.
Ky episod është i rëndësishëm për tre arsye. Së pari, dështimi
i FER-it tregon se sa e hollë ka qenë baza shoqërore e OSHC-ve
të përkrahura ndërkombëtarisht në Kosovën e pasluftës. Mirëpo,
vendimi i FER-it për t’u bashkuar me Vetëvendosjen, tregon,
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po ashtu, që disa nga udhëheqësit e shoqërisë civile kosovare
janë duke mësuar ta gjejnë zërin e tyre, dhe që ky zë mund të
jetë më afër atij të popullit të Kosovës sesa që përkrahësit e tyre
ndërkombëtarë do të dëshironin. Së dyti, vendimi i Vetëvendosjes
për ta pranuar në radhët e veta FER-in më liberal tregon që kjo
është në gjendje dhe e gatshme t’i zbusë disa nga qëndrimet e
veta, posaçërisht ato lidhur me qëndrimin e saj, të paramenduar
si nacionalist dhe anti-ndërkombëtar. Kjo po ashtu tregon që
dikotomia e shoqërisë “civile” dhe “jocivile” është e rremë, dhe
që edhe ato OSHC që nga disa konsiderohen si “jocivile” mund ta
luajnë një rol pozitiv në demokratizim dhe në shtetndërtim. Dhe,
përfundimisht, ky episod tregon që shoqëria civile e Kosovës,
edhe përkundrejt të gjitha kontradiktave dhe dobësive të veta,
është, edhe më e gjallë, edhe më e fuqishme, se që duket në shikim
të parë. Fakti që dy nga garuesit elektoral dolën drejtpërdrejt nga
shoqëria civile, dhe ia dolën t’i fitojnë pothuaj 15 përqind të votës
së tërësishme, madje edhe përballë partive politike të dëshmuara
dhe të financuara mirë, këtë e dëshmon më së miri.
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NDËRTIMI I PAQES QË FUNKSIONON:
A KA SJELLUR NDRYSHIM
NDËRTIMI I KOMUNITETIT NË MITROVICË?
Remzije ISTREFI, Valdete IDRIZI

I. Hyrje
Njëmbëdhjetë vjet pas konfliktit të përgjakshëm në Kosovë ndarjet
midis bashkësisë shqiptare dhe asaj serbe janë të dukshme dhe të
pranishme më tepër se kurrë.1 Vlerësohet se në periudhën midis
marsit dhe qershorit 1999 janë vrarë 12,000 shqiptarë të Kosovës,
dhe se më tepër se 850,000 prej tyre janë dëbuar në vendet fqinje.2
Duke patur parasysh që ndarjet dhe tendosjet e larta etnike
midis shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës kanë ekzistuar për një
kohë të gjatë para vitit 1999, fundi i luftës dhe dëbimi i trupave
serbe nga Kosova u përcollën me krime të shumta të kryera nga
shqiptarët kundër serbëve të Kosovës, përfshirë këtu në raste të
shumta edhe vrasje.3 Si rezultat, serbët që mbetën në Kosovë pas
luftës u përqendruan në disa enklava dhe në pjesën veriore të saj,
kryesisht në rajonin e Mitrovicës.
Madje edhe një dekadë pas konfliktit, armiqësitë midis
bashkësisë serbe dhe asaj shqiptare mbeten më të dukshmet
në qytetin e ndarë të Mitrovicës.4 Pjesa veriore administrohet
bashkarisht nga Administrata e Kombeve të Bashkuara –
Mitrovicë (UAM)5 dhe komuna e saj e zgjedhur, e cila në instancë
të fundit udhëhiqet nga Beogradi.6 Pjesa jugore qeveriset nga
institucionet e veta komunale në pajtim me Prishtinën, dhe
kjo qeverisjen e komunës veriore e konsideron si të paligjshme
dhe pretendon jurisdiksionin de jure mbi të gjithë territorin e
komunës. Në përgjithësi, shqiptarët kosovarë i frikësohen ndarjes
së qytetit dhe mundësisë që qeveria serbe do të përpiqet ta ndajë
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pjesën veriore të Kosovës dhe ta integrojë atë në Serbi.7 Ndërkaq,
serbët e Kosovës i frikësohen integrimit në qytetin e kontrolluar
nga shqiptarët e Kosovës, dhe shndërrimit të tyre në një grup të
vogël dhe të margjinalizuar në Kosovën e pavarur, që kërcënon
me zhdukjen e ngadalshme të gjuhës dhe të kulturës së tyre.8
Bashkësia ndërkombëtare ka provuar strategji dhe
mekanizma të ndryshëm me qëllim të urëzimit të ndarjes midis
komuniteteve në Mitrovicë.9 Pos institucioneve qeveritare lokale
dhe ndërkombëtare, edhe një numër i madh i OJQ-ve kanë
ndërmarrë aktivitete të shumta për tejkalimin e hendekut në dukje
të pakapërcyeshëm midis dy palëve kundërshtuese. Megjithatë,
përpjekjet e pasluftës për pajtim etnik në Kosovë, dhe në veçanti
në Mitrovicë, nuk kanë qenë të suksesshme dhe nuk është gjetur
ndonjë zgjidhje që do ta siguronte ndonjë bashkëjetesë paqësore.
Edhe pse janë testuar dy modelet më të përdorura për ndryshimin
e paradigmës mik-armik, ai i “drejtësisë tranzitore” dhe i “trajtimit
të së kaluarës,”10 ndarja e dy komuniteteve në Mitrovicë është aq
e thellë sa që në horizont nuk shihet ndonjë e ardhme kur do të
fillojë ndonjë punë serioze për tejkalimin e saj. Sfida e tejkalimit
të ndarjes përgjatë vijave kombëtare dhe etnike duket pothuaj
e pakapërcyeshme. Megjithatë, OJQ-ja lokale CBM, Ndërtimi
i Komunitetit në Mitrovicë [Community Building Mitrovica],
është duke e sfiduar këtë ndarje të ngurtë, dhe me nismat dhe
aktivitetet e veta është duke e tejkaluar urën dhe duke i sjellur
në kontakt komunitetin serb dhe atë shqiptar për të punuar për
të mirën e të gjithëve. Qëllim i këtij punimi është të analizojë
se si nismat e CBM-it kanë qenë në gjendje të sjellin sukses në
ndryshimin e dinamikës shoqërore të Mitrovicës së pasluftës, si
dhe vetë nismat drejt pajtimit të komuniteteve dhe ribashkimit
të Mitrovicës që kanë patur sukses që këto dy komunitete t’i bëjë
bashkë.

64

SHOQËRIA CIVILE DHE NDËRTIMI I PAQES

II. Konteksti i Mitrovicës
Komuna e Mitrovicës ndodhet rreth 40 km në veri të Prishtinës.
Kjo përbëhet nga qyteti dhe nga katërdhjetë e nëntë fshatra.11
Që nga viti 1999, përmes lumit Ibër qyteti ka qenë i ndarë në
pjesën veriore dhe jugore. Mitrovica e ka një histori të dhunës
midis komuniteteve. Pas fundit të luftës, shpërthime të ashpra të
dhunës në vitet 200012 dhe 200413 e vështirësuan situatën edhe
ashtu të brishtë ndëretnike. Kjo i shtyri dy komunitetet të lëvizin
në drejtime të kundërta: serbët e Kosovës që jetonin në bregun
jugor të lumit u bartën në pjesën veriore të Mitrovicës, dhe
shqiptarët e Kosovës që jetonin në veri kaluan në pjesën jugore.
Tash, pjesa veriore e komunës ka shumicë serbe dhe pjesa jugore
ka shumicë shqiptare.
Vetë Mitrovica ka më pak se tre kilometra katrorë madhësi
me një popullatë prej rreth 85.000 banorësh. Në pjesën veriore
të lumit serbët e Kosovës vlerësohen në rreth 16.000 banorë,14
dhe në pjesën jugore janë mbi 66.000 banorë, kryesisht shqiptarë
të Kosovës. Në qytet dhe në fshatrat përreth jetojnë edhe disa
komunitete të tjera etnike: boshnjakë, turq, romë, ashkalinjë,
egjiptianë, dhe një komunitet i vogël i goranëve. Para luftës, mbi
50% e popullatës në veri të Mitrovicës ishin shqiptarë të Kosovës;
sot atje nuk ka mbetur as çereku i saj. Sipas Komisionerit të Lartë
të KB për Refugjatë (UNHCR) në Kosovë janë 19.695 persona
të zhvendosur të brendshëm (PZHB).15 Shumica e PZHB-ve të
Kosovës banojnë në rajonin e Mitrovicës. Numrin e PZHB-ve të
Kosovës në rajonin e Mitrovicës UNHCR-i e vlerëson në 15.170.
Nga këta 7.004 janë serbë të Kosovës, të shpërndarë në komunat
veriore të Kosovës: Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveqan. Në
Mitrovicë janë po ashtu edhe 7.439 PZHB shqiptarë të Kosovës
që vijnë nga pjesa veriore e Mitrovicës, Zveqani, Zubin Potoku
dhe Leposaviqi.16 Ndërkohë që ekziston një ndarje e fortë etnike
midis veriut dhe jugut, ka po ashtu edhe lagje dhe fshatra etnikisht
të përziera, të tilla si lagjja e Mahallës së Boshnjakëve dhe fshati
i Suhodollit. Dy bashkësitë më të mëdha jetojnë në sisteme
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të ndryshme, me gjuhë, valuta, telekomunikime, dhe sisteme
energjetike të ndryshme. Në veriun e Mitrovicës vlerësohet se
jetojnë 18% e serbëve të Kosovës. Tendosjet midis komuniteteve
të serbëve dhe të shqiptarëve të Kosovës mbeten të larta, duke e
shndërruar këtë në njërin nga vendet më të vështira për zhvillimin
e veprimtarive zhvillimore dhe të atyre për ndërtimin e paqes,
pavarësisht nga ajo se për cilën anë të lumit bëhet fjalë.
III. Strukturat qeverisëse të Mitrovicës
Pas fushatës së vitit 1999 të udhëhequr nga NATO-ja, e cila rezultoi
me tërheqjen e forcave të Ushtrisë Jugosllave dhe të Policisë Serbe
nga Kosova, “Marrëveshja Ushtarako-Teknike e Kumanovës”17 dhe
Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të KB18 e dhanë themelin që
Misioni në Kosovë i KB (UNMIK) të shndërrohet në autoritetin
administrativ, dhe që Forca e Kosovës e udhëhequr nga NATOja (KFOR) të bëhet autoriteti kryesor i sigurisë.19 Administrata e
përkohshme kishte pushtet gjithëpërfshirës mbi misionin në të
gjitha fushat: në qeverisje, në krijimin e administratës civile, në
rivendosjen dhe mbajtjen e shërbimeve publike, në forcimin e
rritës ekonomike, në vendosjen e sistemit juridik dhe të sundimit
të ligjit, dhe, po ashtu, në bashkëveprim me forcat e sigurisë së
NATO-s, në vendosjen e paqes, sigurisë dhe të respektimit të
të drejtave të njeriut.20 I tërë pushteti administrativ, ekzekutiv
dhe ligjvënës i takonte Përfaqësuesit Special të Sekretarit të
Përgjithshëm (PSSP), udhëheqësit të UNMIK-ut, madje edhe pas
themelimit të Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes.21
Për afro një dekadë UNMIK-u efektivisht funksionoi si qeveri
e Kosovës. Gjatë kësaj kohe misioni u kritikua për gabime të
shumta, por më së shumti për dështimin që veten ta vendoste
si një model për praktikat e qeverisjes së mirë.22 UNMIK-u si
administratë luftoi më së shumti në ushtrimin e autoritetit në
Mitrovicë, dhe në çështjet administrative tash është zëvendësuar
pothuaj në tërësi nga institucionet kosovare nën mbikëqyrjen e
66

SHOQËRIA CIVILE DHE NDËRTIMI I PAQES

ICO/PSUE, dhe misionit për sundim të ligjit EULEX të Unionit
Evropian (UE), një operacion ky që ka për qëllim para së gjithash
sigurimin e zbatimit të ligjit në të dyja anët e lumit.23 EULEX-i
që është neutral ndaj statusit të Kosovës24 ofron këshillim dhe
mbikëqyrje të punëve policore në të tërë Kosovën, përfshirë këtu
edhe Mitrovicën. KFOR-i është i pranishëm për siguri. Zyra
Ndërkombëtare Civile (ICO),25 është një organ i vendosur nga
shtetet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, dhe ka po ashtu
zyre në Mitrovicë e cila kundërshtohet fuqishëm nga serbët e
Kosovës, posaçërisht në veri, meqë ICO-ja nuk është neutral ndaj
statusit. Një nga detyrat e ICO-së është zbatimi i propozimit të
Ahtisaarit për decentralizim, i cili komunën e tashme e parasheh
të ndarë në dysh, dhe të qeverisur nga një komision i përbashkët.26
Në Mitrovicë, ICO-ja në bashkëpunim me Ministrinë e
Administrimit të Qeverisjes Lokale (MAQL), e ka themeluar
Ekipin Përgatitor Komunal (EPK), me qëllim të themelimit të
komunës së re të Mitrovicës së Veriut, ashtu siç është paraparë
në Paketin e Ahtisaarit. Themelimi i komunës së re të Mitrovicës
Veriore mbetet një sfidë.
Në fund të korrikut 2011, tendosjet në Kosovën veriore
u përshkallëzuan kur Qeveria e Kosovës vendosi të zbatojë
embargo në të mirat serbe, si shpagim për bllokimin serb të të
mirave kosovare që nga viti 2008, i cili u bë me arsyetimin se
Serbia nuk e pranon vulën me mbishkrimin “Doganat e Kosovës.”
Vendimi për të imponuar embargo erdhi pas dështimit në arritjen
e marrëveshjes për vulat e doganës së Kosovës në kuadrin e
dialogut të ndihmuar nga UE-ja midis Beogradit dhe Prishtinës,27
që filloi pas rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të miratuar
në shtator 2010.28 Vendosja e Policisë së Kosovës në portat 1 dhe
31 në Kosovën veriore rezultoi me dhunë dhe me vrasjen e një
oficeri të policisë.29 Qetësia u rikthye me ndihmën e KFOR-it.
Në shtator, çështja e vulave të doganave u zgjidh përmes dialogut
Beograd/Prishtinë. Zbatimi i marrëveshjes rezultoi me bllokada
të shumta të rrugëve në veri, përfshirë këtu edhe portat 1 dhe 31,
dhe kanë ndodhur incidente të shumta të dhunshme.
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Kështu, sfida kryesore për autoritetet e Kosovës lidhur me
komunat e rajonit të Mitrovicës, mbetet gjetja e një orientimi
të ri për këtë rajon që do t’i eliminojë ndarjet dhe përjashtimin
shoqëror, që do ta përmirësojë gjendjen e sigurisë, dhe që do ta
ndihmojë reintegrimin dhe zhvillimin e ekonomisë lokale. Kjo
do të kontribuojë në ndërtimin e besimit tek komunitetet në
autoritetet e Qeverisë së Kosovës, si dhe në bashkë-ekzistencën
dhe bashkëjetesën paqësore të të gjitha komuniteteve në
Mitrovicë.
IV. Historik i shkurtër i Ndërtimit
të Komunitetit në Mitrovicë (CBM)
Ndërtimi i Komunitetit në Mitrovicë është një organizatë lokale
joqeveritare (OJQ), që është aktive që nga marsi i vitit 2001, së
pari në pjesën veriore të Kosovës, dhe më pas në të tërë rajonin
e Mitrovicës. Nisma për krijimin e CBM është dhënë nga IKV
Pax Christi30 nga Holanda, që vazhdoi ta përkrahte atë gjatë
dhjetë viteve të fundit. Roli i CBM është ta ndihmojë kontaktin
dhe dialogun midis qytetarëve në të tërë komunën e Mitrovicës.31
Duke përkrahur projekte të shumta konkrete dhe duke përhapur
qasje praktike ndaj problemeve të qytetarëve të Mitrovicës, CBM i
kontribuon këtij qëllimi dhe vazhdimisht përpiqet t’i depolitizojë
problemet e qytetarëve të Mitrovicës. Si një organizatë lokale
bazë me mision të identifikimit dhe të përparimit të interesave të
përbashkëta të qytetarëve të Mitrovicës, CBM përpiqet t’i fuqizojë
bashkësitë për të punuar bashkë dhe për të krijuar mënyra për një
bashkëjetesë paqësore.32 CBM ofron ndihmë dhe ndërmjetësim
për dialogun ndëretnik, si dhe përkrahje për ata që e përhapin
paqen dhe integrimin shoqëror. Si e tillë, CBM ka fituar respekt
dhe besim të komuniteteve të Mitrovicës gjatë historisë së vet
dhjetëvjeçare në rajon.33 CBM ka punuar në të tërë rajonin dhe ka
nisur lidhje të shumta midis njerëzve, e ka fuqizuar pozitën e grave,
është duke e përkrahur lirinë e fjalës, dhe ka ndihmuar projekte të
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shumta të vogla “të kthimit të PZHB-ve.” Në mesin e përpjekjeve
të shumta, CBM përkrah transparencën dhe llogaridhënien
e institucioneve qeveritare të Kosovës duke e krijuar grupin
përkrahës EMM (Ekipi Mbikëqyrës i Mitrovicës), ka punuar me
rininë në adresimin e brengave dhe të problemeve të tyre, të tilla si
dhuna nëpër shkolla, në reforma, në të drejtat e njeriut, ndërkaq,
kohëve të fundit ka qenë aktive në infrastrukturë. CBM ka marrë
po ashtu pjesë aktive në ndërmjetësimin midis institucioneve
qeveritare nga të dyja anët e Mitrovicës, dhe shërben si një urë
për arritjen e qëllimeve në përmbushjen e nevojave të qytetarëve.
Themelimi i Forumit “Mitrovicasit për Mitrovicën” jep shpresë që
të paktën dialogu teknik do të ndihmohet më lehtë.
Bazuar në njohjen e nevojave faktike të komuniteteve që janë
në gjendje konflikti në Mitrovicë, CBM ka siguruar, jo vetëm që
projektet e jetësuara nën ombrellën e vet të jenë në interesin më të
mirë të komuniteteve përkatëse, por edhe që këto që nga fillimi të
zhvillohen me një pjesëmarrje domethënëse të përfaqësuesve kyç
të këtyre komuniteteve, duke mundësuar që këto të jenë projekte
të tyre. Aktivistët në kuadër të CBM-it pohojnë që zbatimi i
suksesshëm i projekteve të CBM-it i mvishet asaj që veprimtaritë
përkatëse kanë qenë të vetë komuniteteve.
V. Ndërtimi i shtigjeve drejt paqes: Aktivitetet e CBM-it
Që nga themelimi, programet e CBM-it janë përqendruar në
veprimtaritë në vijim: rinia dhe edukimi, gratë, të drejtat e njeriut,
kthimi, komunitetet, mediat dhe mbikëqyrja e tyre, ndërtimi i
kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile, dhe, kohëve të
fundit, përmirësimi i infrastrukturës në bashkësitë etnikisht të
përziera. Çdo fushë e përqendrimit përbëhet nga projekte dhe
veprimtari të veçanta që përpiqen ta kenë një ndikim pozitiv në
shoqëri. Duke punuar në çështjet e një interesi të përbashkët,
CBM ka dëshmuar që është e mundur që grupet nga komunitetet
e ndryshme politike dhe etnike të bëhen bashkë. Ky ia ka arritur
69

REMZIJE ISTREFI & VALDETE IDRIZI

të ndërtojë grupe të interesit, p.sh. grupe të grave dhe rrjete të
shoqërisë civile, të tilla si koalicionin e Qendrës për Resurse, Rini
dhe Media, QRRM, dhe organet e tyre përkatëse, si dhe ato të
rrjeteve dhe projekteve të shumta, të tilla si Forumi për Qytetet
në Tranzicion, FQT, apo Bordi Ndërtues, BN, i projektit Urëzimi
i Ndarjes BtD, dhe që të gjitha këto përbëhen nga përfaqësuesit
e të dyja komuniteteve. Përmes këtyre organizatave CBM-i
synon të lidhet me autoritetet komunale për të gjetur zgjidhje
të përbashkëta për të mirën e të gjitha komuniteteve që jetojnë
në Mitrovicë. Disa nga këto veprimtari që e synojnë urëzimin e
ndarjes ekzistuese në Mitrovicë janë të përshkruara në vijim.
Forumi i Mitrovicës dhe Konferenca Përuruese e Mitrovicës
e Forumit për Qytetet në Tranzicion,
e mbajtur më 24–28 maj, 2010
Forumi për Qytetet në Tranzicion (FQT) është një rrjet
ndërkombëtar i prefektëve, i anëtarëve të këshillave komunalë,
i zyrtarëve komunalë, i biznismenëve dhe i përfaqësuesve të
sektorëve vullnetarë dhe komunalë.34 Forumi nisma për të cilin
është dhënë nga Joseph Moakley, Udhëheqës i Universitetit të
Massachusettsit në Boston, punon sipas parimit që qytetet që janë
në konflikt, apo që kanë dalë nga konflikti janë në pozitën më të
mirë për t’i ndihmuar qytetet që janë në të njëjtën situatë.35 Qytetet
themeluese të këtij Forumi janë Mitrovica, Derry/Londonderry,
Kirkuku dhe Nikozia. Qytetet e tjera partnere janë Mostari, Haifa,
Jerusalemi, Kaduna, Belfasti, Beiruti, si dhe qytetet që Forumit iu
bashkangjitën në Konferencën e vitit 2011 në Irlandën Veriore:
Ramallahu dhe Mitteja (Berlin).36 Pjesëmarrja e çdo qyteti në
FQT përfshin prefektët dhe përfaqësuesit komunalë, pjesëtarët e
shoqërisë civile dhe ekspertët teknikë të të gjitha komuniteteve.
Në Mitrovicë anëtarët kryesorë janë Prefekti i Mitrovicës (jugu),
Udhëheqësi i Administratës së UNMIK-ut – Mitrovica Veriore
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(UAM), Ministri i Administrimit të Qeverisjes Lokale (Republika
e Kosovës), Ministria për Kosovë e Metohi (Republika e Serbisë),
Komuna e Mitrovicës (jugu), CBM-i, Qendra për Zhvillimin e
Shoqërisë Civile (QZHSHC), si dhe shoqëria civile dhe organizatat
mediale lokale që janë të përfshira si partnerë të jashtëm.
Nga 24 deri më 28 maj 2010, Forumi i Mitrovicës organizoi
konferencën përuruese si një shtysë për ta çuar përpara pajtimin
midis qytetarëve në të dyja anët e lumit Ibër, dhe për t’u ndihmuar
qytetarëve të Mitrovicës që të jenë krenarë për qytetin e tyre.37 Kjo
Konferencë i bashkoi tetë përfaqësues nga çdonjëri nga qytetet
themeluese, dhe katër deri në gjashtë përfaqësues nga qytetet
partnere për t’i diskutuar çështjet e ndjeshme të interesit komunal
të tilla si sundimi i ligjit, mjedisi, furnizimi me ujë dhe me energji,
dhe shëndeti mental në periudhën pas konfliktit. U ftuan edhe
ekspertë të këtyre fushave për ta ndihmuar diskutimin teknik të
këtyre çështjeve dhe për zhvillimin e planeve konkrete rreth asaj
se si duhet të trajtohen këto në Mitrovicë dhe në qytetet e tjera.
Konferenca ofroi mundësinë e njohjes së shembujve më të
mirë të projekteve praktike në qytet përmes vizitave në vendet
përkatëse për qytetarët dhe përfaqësuesit e qyteteve të tjera.
Ngjarjet kulturore, vizitat dhe ndërveprimi me qytetarët e
Mitrovicës i kontribuuan programit të shumëllojshëm për
mysafirët ndërkombëtarë. Sesionet kryesore të Konferencës u
mbajtën në Qendrën Kulturore të Mitrovicës, ndërkaq sesione
të tjera të saj u mbajtën rreth qytetit. Për më tepër, delegatët
ndërkombëtarë u vendosën në hotele, edhe në veri, edhe në jug
të qytetit, duke i ndërruar vendet gjatë javës, ashtu që çdonjërit
t’i ofrohej përvoja e qëndrimit në të dyja anët e lumit. Shumica
e sesioneve ishin mbledhje të mbyllura me disa vëzhgues;
kishte, po ashtu, edhe disa sesione të hapura për të gjithë që
ishin të interesuar t’i përcillnin. Kështu, sesionet për zhvillim të
qëndrueshëm dhe për angazhim qytetar, që u mbajtën më 26 maj
ishin të hapura për publikun më të gjerë. Konferenca u përcoll
nga rreth 100 delegatë.
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Urëzimi i ndarjes
Projekti “Urëzimi i ndarjes,” BtD, u zhvillua nga CBM-i në
vitin 2009 nga nevoja për ta tejkaluar ndarjen etnike – si
atë institucionale, ashtu edhe atë fizike – që Mitrovicën e ka
mbajtur në një rrugë qorre për më tepër se një dekadë. Projekti
BtD është rezultat i një bashkëpunimi unik midis CBM-it,
publikimit ndëretnik, bilingual dhe multi-medial ‘M-M@G’
të themeluar së voni, dhe një koalicioni të shtatë organizatave
dhe nismave të shoqërisë civile (OSHC-ve) të Mitrovicës
Veriore të grumbulluara rreth Qendrës së Resurseve, Rinisë
dhe Mediave, QRRM. BtD-ja përpiqet t’i trajtojë drejtpërdrejt
problemet dhe mundësitë që kanë të bëjnë me infrastrukturën,
mediat, zhvillimin e shoqërisë civile, përkujdesin ndaj rinisë dhe
mungesën e bashktëpunimit ndëretnik institucional dhe qytetar
përgjatë ndarjes, ku të gjitha këto shihen si pengesat kryesore për
tejkalimin e tendosjeve ekzistuese etnike. Projekti BtD i bashkon
tre komponente të ndryshme: Komponenten Infrastrukturale,
Uebzajnin M-M@G dhe Portalin Rinor Mi2, si dhe QRRM-në.
Komponenta Infrastrukturale ofron mundësi për zbatimin e
intervenimeve infrastrukturale që kanë dukshmëri dhe ndikim
të lartë në të dyja anët e ndarjes, me një përqendrim të veçantë në
zonat multietnike.38 Kjo bëhet në një përpjekje për ta themeluar
një bashkëpjesëmarrje domethënëse dhe të qëndrueshme midis
bashkësive lokale, OSHC-ve dhe institucioneve komunale lokale,
për ta forcuar qytetarizmin aktiv dhe për ta zbutur ndjenjën dhe
realitetin e shpërfilljes së komuniteteve të Mitrovicës veriore
nga ana e donatorëve ndërkombëtarë. Këto intervenime janë
të bashkërenditura ngushtë me prioritetet e autoriteteve dhe të
bashkësive lokale, dhe këto përzgjidhen nga një bord ndëretnik
që i përfaqëson ato, ashtu që ta ndihmojë një trajtë të një
bashkëpunimi themelor ‘përgjatë urës,’ ndërkohë që sjell rezultate
të shumëpritura dhe të prekshme për qytetarët.
M-M@G – si Uebzajni, ashtu edhe Portali Rinor – u drejtohet
nevojave urgjente për media lokale, ndëretnike, bilinguale,
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objektive dhe profesionale me ekipe redaktuese etnikisht të
përziera, që do t’i kundërvihen raportimit të jashtëm të orientuar
kah konflikti që bazohet në senzacionalizëm dhe politizim.39
M-M@G përqendrohet në gazetari relevante hulumtuese dhe
shoqërore dhe e merr rolin e një kujdestari lokal. Magazini
e zbaton një veprimtari multimediale të qëndrueshme dhe
bashkëkohore, duke e botuar edhe një tremujor të shtypur dhe
duke e vënë uebzajnin e vet mujor në portalin rinor (Mi:2),
ndërkohë që të gjithat i ndërlidh ngusht me radio-stacionin e
vet kryesor lokal ‘Kontakt Plus’ dhe me Qendrën për Resurse,
Rini dhe Media QRRM, dhe Qendrën e vet Mediale Mitrovica,
QMM. Duke kërkuar audiencë të gjerë në të dyja anët e lumit,
duke raportuar në një mënyrë kritike, por konstruktive, për
çështjet e rëndësishme lokale, dhe duke kërkuar llogaridhënie të
autoriteteve, M-M@G ofron një informim objektiv, të orientuar
kah zgjidhjet, dhe të përgatitur për tejkalimin e ndarjes, jo
nënvizimin e saj.
Qendra për Resurse, Rini dhe Media, QRRM, i përkrah OSHCtë lokale në zhvillimin e kapaciteteve, në bashkëpunim dhe në
përhapjen e tyre në anën tjetër të ndarjes. QRRM-ja parasheh
integrimin dhe fuqizimin e bashkësisë së grimcuar të OJQ-ve në
një shoqëri civile lokale të fuqishme dhe aktive, që grumbullon
resurse, që është energjike dhe llogaridhënëse, dhe që nxitet nga
nevojat lokale, jo nga donatorët. QRRM-ja ofron një platformë
për pjesëmarrje të qytetarëve dhe është një inkubator për nismat
e reja themelore, ndërkohë që e ndihmon koalicionin e formuar
kohëve të fundit të OSHC-ve lokale me objektet e nevojshme për
t’i forcuar organizatat e tyre, për t’i rritur kapacitetet e tyre, dhe
për ta ndihmuar shtrirjen dhe ndikimin e përbashkët. Pos kësaj,
QRRM-ja synon të arrijë deri te nevojat në masën më të madhe
të shpërfillura të grupit më të madh demografik të Mitrovicës,
të rinisë. Kjo e bën këtë përmes një qendre multietnike dhe të
hapur rinore në rritje që e përfshin shkollën e rokut, klubin rinor
dhe programe joformale edukative, kulturore dhe integruese,
dhe e paraqet makinën qendrore të QRRM-së e cila e ka një
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përqendrim dhe rrënjosje të fuqishme në bashkësi. Kohëve të
fundit BtD-ja është duke hyrë në vitin e dytë dhe përfundimtar
të zbatimit të vet. Zbatimi i Komponentes Infrastrukturale
varet në masë të madhe nga situata politike në Mitrovicë, dhe
po ashtu nga institucionet dhe individët që janë të përfshirë në
Bordin Ndërtues, BN, një organ multietnik ky që është themeluar
për të marrë vendime dhe për ta mbikëqyrur zbatimin e kësaj
komponente të BtD-së. Edhe përkundrejt vonesave të vogla
që kishin të bëjnë me nënshkrimin e dokumenteve përkatëse
për zyrtarizimin e punës së BN-së, intensifikimi i punës tij ka
rezultuar me diskutime aktive dhe konstruktive dhe me vendime
konkrete, që, më tutje, rezultuan me jetësimin e intervenimeve
të përzgjedhura infrastrukturale. Anëtarët e BN-së janë treguar
tejet aktiv dhe konstruktiv në të gjitha fazat e zhvillimit, dhe kanë
shprehur gatishmëri për t’i tejkaluar të gjitha pengesat. Duhet
vërejtur që përvoja gjatë punës intensive të BN-së ka treguar që
CBM-ja ia ka dalur ta zhvillojë qëndrimin që BN-ja të shërbejë
si një forum për diskutimin e çështjeve të shumta që janë në
interesin e komuniteteve, pavarësisht nga vetë komponenta
infrastrukturale. Anëtarët e BN-së kanë parashtruar nevojën që
ky të shërbejë si një organ që do t’i ndihmojë të gjitha palët në
zbatimin e projekteve infrastrukturale në rajonin e Mitrovicës.
Sa i përket M-M@G-së dhe Mi2-it, shihet qartë që CBM-ja
ka arritur rezultate të shumta pozitive, posaçërisht në zhvillimin
e aftësive të gazetarëve të rinj nga të gjitha komunitetet. Rritja
e numrit të gazetarëve profesionalë, trajnimi i një numri më të
madh të të rinjëve, tërheqja e një numri më të madh të lexuesve
me qëllim të pasurimit dhe profesionalizimit të M-M@G-së
dhe të Mi2-it, ashtu që këto t’i shërbejnë sa më mirë nevojave
të komuniteteve në urëzimin e boshllëkut ekzistues përmes
informimit dhe komunikimit, mbetet sfidë. Një sfidë tjetër është
edhe qëndrueshmëria e M-M@G-së dhe e Mi2-it në të ardhmen,
edhe përkundrejt faktit që koordinatorët dhe drejtuesit e CBM-it
janë në një gjurmim të vazhdueshëm për zhvillimin e projekteve
të reja.
74

SHOQËRIA CIVILE DHE NDËRTIMI I PAQES

Nga ana tjetër, themelimi i koalicionit QRRM e paraqet një
zhvillim tejet pozitiv në përmirësimin e situatës së cënueshme të
aktivizmit të shoqërisë civile në veriun e Mitrovicës. Formimi i
QRRM-së e ka ndryshuar gjendjen e monopolizimit të shoqërisë
civile në veri, meqë për një periudhë të gjatë kjo ka qenë e
përqendruar në vetëm disa organizata. Themelimi i koalicionit
QRRM i ka fuqizuar disa OSHC dhe e ka ulur monopolin e fuqisë
në organizatat në të cilat ai ka qenë i përqendruar. Funksionimi i
koalicionit QRRM e parashtron një sfidë në disa aspekte. Së pari,
ndërkohë që struktura organizative dhe fuqizimi i marrëdhënieve
brenda koalicionit janë përmirësuar, zhvillimi i aktiviteteve të
përbashkëta të koalicionit QRRM mbetet sfidë. Çdo organizatë
anëtare i zhvillon aktivitetet e veta dhe përpiqet që në ndonjë
mënyrë t’i integrojë organizatat e tjera. Vlerësimi i CBM-it
është që kjo situatë duhet të shihet nga një perspektivë pozitive
në kontekstin e mjedisit ku këto organizata veprojnë në nivelin
e brendshëm të zhvillimit të çdo organizate anëtare. CBM do të
vazhdojë t’i përkrahë dhe t’i nxisë organizatat anëtare të QRRMsë për të zhvilluar projekte të përbashkëta sa herë që këtë ta lejojë
situata politike.
Zhvillimet politike të kohëve të fundit kanë rezultuar në një
ndërprerje të përkohshme të zbatimit të veprimtarive. Është
vlerësuar që është më me vend që veprimtaritë të ndërpriten,
ashtu që të mos rrezikohen jetët e personelit të koalicionit QRRM
dhe të atyre që i përcjellin këto veprimtari. Një pjese të personelit
të CBM-it u pengohet vetë prania fizike në ndërtesën e QRRMsë, meqë vlerësohet që prania në pjesën veriore e individëve nga
pjesa jugore do të shkaktonte tendosje.
Nga jetësimi i BtD-së është e qartë që projekti i kontribuon
informimit pozitiv, aktivizimit dhe fuqizimit të rinisë në adresimin
e çështjeve që janë të rëndësishme për komunitetet e tyre. Të gjitha
këto veprimtari e kanë krijuar një platformë të fuqishme e cila
e ka ndërtuar një partneritet domethënës dhe të qëndrueshëm
ndërmjet bashkësive lokale, OSHC-ve dhe institucioneve lokale
komunale, që e forcojnë drejtpërdrejt qytetarizmin aktiv dhe
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pjesëmarrjen e mirëfilltë të qytetarëve në proceset e vendimmarrjes lidhur me çështjet që janë të një interesi të drejtpërdrejtë
në nivelin lokal.
Shkolla e rokut Mitrovica: Mitrovica – Qyteti që bën rok
Në vitin 2008 u themelua Shkolla multietnike e Rokut e CBM-it.
Në vend të edukimit në muzikën klasike, që ofrohet në shumicën
e shkollave muzikore të Kosovës, kjo shkollë ka plan mësimor të
rok muzikës për përgatitjen e bandave muzikore për trupin e vet
entuziast të studentëve. Aktualisht, shkolla është duke vepruar
në dy degë, në Mitrovicën veriore dhe në atë jugore. Interesimi
i rinisë në Mitrovicë për këtë shkollë është shumë i lartë; lista të
pritjes janë përpiluar për të dyja degët, që e thekson popullaritetin
e madh të kësaj shkolle. Në verën e vitit 2008, Shkolla e Rokut
mori pjesë në programin e shkollës verore multietnike në
Shkup të Maqedonisë. Një autobus përplot me fëmijë entuziastë
të komuniteteve të ndryshme të Mitrovicës interpretuan së
bashku në banda multietnike, të grumbulluar në një koncert të
madh të hapur në Shkup. Shkolla e Rokut Mitrovica vazhdon të
marrë pjesë në Shkollën Verore të Shkupit, dhe kjo interpreton
rregullisht në Qendrën Rinore të QRRM-së. Pos kësaj, Shkolla e
Rokut Mitrovica interpreton vullnetarisht për ngritjen e fondeve
për qëllime humanitare.
Filozofia prapa projektit të Shkollës së Rokut është e thjeshtë
dhe e efektshme: kjo përpiqet ta ringjallë dhe ta ndërtojë më tutje
reputacionin e Mitrovicës si kryeqytet i rokut në Kosovë. Çdokush
e flet gjuhën e muzikës, dhe falë popullaritetit të muzikës rok,
është gjetur një recetë për sukses. Bandat dhe studentët e Shkollës
së Rokut marrin pjesë rregullisht në koncerte dhe gara në të tërë
Mitrovicën dhe anembanë Kosovës.
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Rinia dhe edukimi
Mitrovica e ka një popullatë relativisht të re, ku shumica e
qytetarëve të saj janë në grupmoshën prej 15 deri në 24 vjeç. Kjo
pasqyrohet në politikën e CBM-it për ndërtimin e paqes, e cila
e vë një theks të veçantë në rininë dhe në projektet rinore. Në
qasjen e vet drejt rinisë, CBM-i përpiqet ta rrisë pjesëmarrjen
rinore në përgatitjen dhe zbatimin e projekteve, dhe punon për
së afërmi me vullnetarët e rinj për t’i aftësuar për përmbushjen e
nevojave të tyre. Shkolla e Rokut, Debatuesit Karl Popper, Rinia
për të Drejtat e Njeriut, projektet e trajnimeve për gazetari dhe
fotografi, sa për t’i përmendur vetëm disa, ndërtojnë mbi këto
vlera duke i bashkuar të rinjtë e etnive të ndryshme përmes
muzikës, debatimeve, trajnimeve dhe veprimtarive për ndërtimin
e kapaciteteve, ashtu që të zhvillojnë energji për përmirësimin e
jetës së të rinjëve të Mitrovicës.
Programet multietnike të CBM-it për gra
Qendra multietnike e grave e CBM-it në Kodrën e Minatorëve në
Mitrovicën Veriore dhe projekti Gratë së Bashku për të Drejtat
e Njeriut40 vazhdojnë të jenë elementet bërthamë të strategjisë
së CBM-it lidhur me të drejtat e grave, barazinë gjinore dhe
dialogut ndër-etnik përmes shtrirjes bashkiake. Në qendrën e
grave që ndodhet në zonën multietnike të Kodrës së Minatorëve
në Mitrovicën Veriore, CBM-i ka organizuar veprimtari të
shumta në të cilat kanë marrë pjesë rregullisht më tepër se 100
gra të etnive të ndryshme (së bashku me fëmijët e tyre). Trajnimet
përfshinin mbledhje për të drejtat e grave dhe për shkathtësitë
e përkrahjes, si dhe ngjarje të veçanta të organizuara lidhur me
kancerin e gjirit dhe sëmundjet e tjera të përhapura. Në projektin
Gratë së Bashku për të Drejtat e Njeriut grupe të grave janë
trajnuar për gati dy vjet për të drejtat e njeriut dhe shkathtësitë
e udhëheqjes. Faza përfundimtare e projektit është themelimi i
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Asociacionit multietnik të Grave që do të zhvillojë projekte me
qëllim të përmirësimit të gjendjes së tyre shoqërore. Përmes
të gjitha programeve të veta për gra, CBM-i përpiqet ta rrisë
pjesëmarrjen e femrave në proceset shoqërore dhe në proceset
vendim-marrëse, si dhe t’i rrisë aftësitë në mesin e femrave për
të qenë udhëheqëse në komunitetet e tyre dhe përshpejtuese të
proceseve të dialogut ndëretnik dhe të ndërtimit të paqes. Grupet
e grave kanë treguar një solidaritet të madh në kohët e krizave;
ato ia kanë dalë që qendrën ta mbajnë të hapur madje edhe gjatë
periudhave të trazirave politike apo të mungesave të përkohshme
të financimit. Qendra e grave vazhdon të jetë edhe një vend i
takimit për fëmijët lokalë të etnive të ndryshme, ku ata mund të
ndërveprojnë, të luajnë së bashku, dhe ta mësojnë gjuhën e njëritjetrit.
Veprimtaritë e përqendruara në komunitet
Mitrovica është shtëpi e bashkësive të ndryshme etnike, dhe
CBM-i përpiqet të punojë për të gjithat. Që nga themelimi i vet,
CBM-i ka zhvilluar veprimtari të ndryshme të përqendruara në
bashkësi të veçanta. Për bashkësitë e romëve, të ashkalinjëve dhe të
egjiptasve (RAE), është organizuar trajnimi profesional për vajzat
RAE për thurjen tradicionale të tepihëve. Zotërimi i shkathtësive
të veçanta të tregtueshme i përmirëson gjasat e këtyre vajzave në
tregun e punës, dhe e nxit integrimin e tyre në shoqërinë më të
gjerë, përmes tejkalimit të paragjykimeve për bashkësitë RAE në
përgjithësi, dhe të zbutjes së papunësisë në veçanti. Në vitin 2011,
CBM-i zhvilloi një projekt për rininë RAE me qëllim që ta rrisë
pjesëmarrjen e tyre aktive qytetare.41 CBM-i ka qenë po ashtu
aktivisht i përfshirë në punën me bashkësinë serbe që jeton nëpër
enklava, përmes programeve stabilizuese bashkiake, në të cilën
ky mbante takime të rregullta me pjesëtarët dhe udhëheqësit e
ndryshëm bashkiak të bashkësisë së serbëve të Kosovës, me
qëllim që ta rriste nivelin e ofrimit të shërbimeve publike për
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t’i plotësuar nevojat themelore, të tilla si ndërtimi i rrugëve,
i pajisjeve për furnizim me energji dhe i kanalizimeve. Këto
veprimtari japin një kontribut të mëtutjeshëm për reintegrimin e
bashkësisë së serbëve të Kosovës në rajonin e Mitrovicës dhe në
shoqërinë kosovare në përgjithësi.
Të drejtat e njeriut
Përgjithësisht, gjendja e të drejtave të njeriut në Kosovë është
problematike. Rajoni i Mitrovicës, në veçanti, ka çështje dhe
pabarazi të shumta që duhen trajtuar. Në vitin 2010, CBM-i u
përqendrua kryesisht në pjesëmarrjen e pakicave në shoqëri,
në vendim-marrjen publike, në mbikëqyrjen e sundimit të ligjit
në Kosovë, në shkollat për të drejtat e njeriut, dhe në të drejtat e
njeriut dhe të gruas. Kjo pasqyrohet në programet për të drejtat e
njeriut për të rinjtë dhe gratë e bashkësive të ndryshme, programet
e shkathtësive për bashkësitë RAE dhe në mbledhjet e ndryshme
për të drejtat e njeriut, përfshirë mbledhjet e rregullta për shkollat
fillore dhe të mesme dhe programet e ndryshme për gratë në
Kodrën e Minatorëve me një theks të veçantë në fuqizimin e
gruas dhe në çështjet gjinore, të gjitha këto të organizuara nga
Ekipi Mbikëqyrës i Mitrovicës (EMM).
Shkolla e të Drejtave të Njeriut, një pilot projekt me Komitetin
e Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Banja Llukës (BeH), është
organizuar në Mitrovicë në shtator-tetor 2010. Shtatëmbëdhjetë
të rinj nga të gjitha grupet etnike ishin përftues të drejtpërdrejtë të
një trajnimi intensiv për të drejtat e njeriut. U krijua një grup prej
gjashtë trajnerëve të rinj. Këta do të trajnohen edhe më tutje dhe
do të bëjnë trajnime vetjake për të drejtat e njeriut. Në shkollat e
mesme theksi vehet në trajnimet për të drejtat e njeriut në bazë
të perëve, si dhe në angazhimin kritik rreth të drejtave të njeriut
përmes debatimeve dhe shprehjes dramatike (shfrytëzimit të
teknikave teatrore për t’i mësuar të drejtat e njeriut).
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VI. Përfundimi
Kthesa në situatën politike në Kosovë që filloi në shtator 2010
vazhdoi edhe në vitin 2011. Gjysma e parë e vitit ishte posaçërisht
sfiduese, me fillimin e dialogut të ndihmuar nga UE-ja midis
Prishtinës dhe Beogradit. I ashtuquajturi dialog teknik ka
tërhequr mjaft publicitet dhe e ka patur një ndikim të madh në
marrëdhëniet edhe ashtu të brishta ndëretnike në Mitrovicë.
Dialogu filloi që nga 8 marsi, dhe janë arritur marrëveshje për
çështjet e tilla si pasojat e mospajtimeve në bashkëpunimin
rajonal, komunikimet, lirinë e lëvizjes dhe sundimin e ligjit.
Megjithatë, mediat në Kosovë kanë raportuar me të madhe për
rezultatet potenciale të diskutimeve për integritetin territorial
dhe çështjen politike të Mitrovicës. Edhe përkundrejt faktit që
autoritetet ndërkombëtare dhe lokale e kanë theksuar fuqimisht
që nuk do të ketë ndarje të Kosovës, këto lloje të pohimeve
megjithatë i ndikojnë të gjitha zhvillimet në Mitrovicë.
Arrestimi në Serbi i kriminelit të luftës Ratko Mlladiq, i
kërkuar për masakrën e myslimanëve boshnjakë në Srebrenicë,
krahas arrestimit nga Policia e EULEX-it dhe ajo e Kosovës të disa
individëve të përfshirë në krim dhe të atyre me ndikim kriminal
në veri, kanë shkaktuar protesta të qytetarëve të Mitrovicës dhe
të qyteteve të tjera në veri. Nga ana tjetër, Gjykata Kushtetuese e
Kosovës i ka zhvleftësuar dy presidentë, dhe janë mbajtur zgjedhje
të jashtëzakonshme. Pos kësaj, në prill 2011 është bërë regjistrimi
i popullatës, i vendbanimeve dhe i ekonomive familjare. Ky
proces është kritikuar për së tepërmi, për shkak të mungesës
së pjesëmarrjes. Çështja kryesore e kritikave ka qenë që serbët
e Kosovës në veri e kanë bojkotuar këtë regjistrim meqë është
organizuar nga qeveria e Prishtinës. Nuk është caktuar ndonjë
datë për organizimin e sërishëm të regjistrimit në veri.
Aktivistët e shoqërisë civile që bashkëpunojnë me institucione
vazhdojnë të kërcënohen dhe të rrezikohen nga eksplodimet që u
kurdisen në veri, ndërkohë që zhvillimet politike të përmendura
më sipër tendosjen e mbajnë të lartë.
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Zyra Ndërkombëtare Civile (ICO) ka qenë e përqendruar
në profesionalizimin e Ekipit Përgatitor Komunal (EPK) dhe në
punën drejt themelimit të komunës së re në Mitrovicën e Veriut.
EPK-ja është përkrahur nga USAID-i dhe MAQL-ja. Megjithatë,
themelimi i komunës së re është zgjatur meqë EPK-ja nuk është
duke u pranuar nga grupe dhe nga qytetarë në veri.
Të gjitha këto zhvillime politike kanë ndikuar negativisht në
strategjinë e integrimit në pjesën veriore të Kosovës, e cila, edhe
pa këtë, ka shënuar fare pak përparim. Në Mitrovicën jugore
autoritetet lokale i kanë vazhduar veprimtaritë e tyre me fare pak
mbikëqyrje dhe analizë të organizatave të shoqërisë civile. E njëjta
vlen edhe për mbikëqyrjen e ushtrimit të autoritetit në komunat
veriore. CBM-i vazhdon të jetë i bindur që mbikëqyrja, si e
autoriteteve komunale në jug dhe në veri, ashtu edhe e ndikimit
të tyre në jetët e të gjithë qytetarëve duhet të jetë parësore për
shoqërinë civile.
Zhvillimet e fundit në Mitrovicën e Veriut lidhur me
vendosjen e Policisë dhe të zyrtarëve të Doganave të Kosovës në
portat 1 dhe 31 i kanë ngritur tendosjet ndëretnike dhe e kanë
rritur zemërimin e komunitetit serb ndaj autoriteteve kosovare.
Bllokadat e rrugëve, si dhe rreziqet dhe mungesa e sigurisë në
Mitrovicën e veriut kanë patur ndikim negativ në projektet dhe
veprimtaritë e CBM-it.
UE-ja është duke vazhduar me zbatimin e misionit të vet
mbikëqyrës, EULEX-it, ndërkohë që UNMIK-u vazhdon të
funksionojë në pjesën veriore të rajonit të Mitrovicës, përfshirë
këtu Zveqanin, Leposaviqin dhe Zubin Potokun, edhe përkundrejt
ndërprerjes së mandatit të dhënë nga Rezoluta 1244 e Këshillit
të Sigurimit të KB. Kjo situatë vazhdon të krijojë ngatërresë të
madhe në terren sa i përket legjitimitetit të aktorëve të ndryshëm
të sigurisë dhe zbatimit të sundimit të ligjit.
Pavarësisht nga të gjithat që u përmendën këtu, përmes
zbatimit të veprimtarive të veta CBM-i ka treguar që edhe
përkundrejt tendosjeve të larta dhe situatës kritike në qytet,
individët e përfshirë në projekte si dhe qytetarët e rëndomtë janë
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të interesuar për tejkalimin e ndarjes dhe për të punuar drejt
riabilitimit të jetës normale në qytet.
Përmes veprimtarive të veta CBM-i ia doli jo vetëm t’i
rindërtojë marrëdhëniet njerëzore midis komuniteteve të
ndryshme etnike të Mitrovicës, por edhe t’i sjellë këto komunitete
më afër autoriteteve përkatëse ashtu që ato të dëgjohen dhe t’i
ndryshojnë politikat drejt zgjidhjeve me qëllim të sjelljes së
normalitetit edhe në këtë pjesë të Kosovës.
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PËRKRAHJA E PAJTIMIT NË KOSOVËN E PASLUFTËS
Gjylbehare Bella MURATI

I. Hyrje
E kaluara kosovare përbëhet nga shtresa të shumta, që përmbajnë
shtypje, përplasje ndëretnike dhe luftra. Vuajtjet që i ka shkaktuar
kjo e kaluar nuk janë pranuar asnjë herë siç duhet, qoftë nga palët
e përfshira në këto konflikte, qoftë nga bashkësia ndërkombëtare.
Si pasojë, kjo e kaluar ka shkaktuar zmbrapsje, mostolerancë
dhe një ndarje të thellë midis popullatës shqiptare dhe asaj
serbe. Konflikti i armatosur i viteve 1998-1999 solli valë të reja
të dhunës dhe thelloi edhe më tutje shkëputjen midis shqiptarëve
dhe serbëve. Mija njerëz u vranë, më tepër se 4,000 u zhdukën,
dhe më tepër se 2,000 u mbajtën në arrest.
Shtypja, dhuna dhe vuajtjet kanë rrënjosur dyshim, mosbesim
dhe frikë në shoqërinë kosovare. Këto ndikojnë negativisht në të
gjitha aspektet e shoqërisë, përfshirë edhe mënyrat në të cilat sot
ndërveprojnë “armiqtë” e mëparshëm.
Ka shumë njerëz që nuk e kanë të vështirë të flasin për dhembjet
e të kaluarës, posaçërisht gjatë viteve të tmerrshme të regjimit
të Millosheviqit; mirëpo, këto biseda zhvillohen vetëm brenda
mjediseve të grupeve të veçanta etnike. Dy bashkësitë kryesore
etnike, serbët dhe shqiptarët, mbeten në tërësi të shkëputura dhe
të izoluara nga njëra-tjetra.
Nën përkujdesjen e Shtyllës së vet të Tretë, Organizatës për
Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSCE), Administrata e
Përkohshme e Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK),
është fuqizuar për përkrahjen dhe zhvillimin e institucioneve
demokratike, shoqërisë civile dhe sundimit të ligjit. Edhe pse
kjo e ka dhënë një kontribut të konsiderueshëm për ringjalljen
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dhe zhvillimin e institucioneve demokratike, si dhe për forcimin
e frymës së shoqërisë civile të bashkësisë, përfshirja e saj në
drejtësinë tranzicionale mbetet bishtnuese. Nga ana tjetër, edhe
shoqëria civile, që njihet si përkrahësja më e zëshme e drejtësisë
tranzicionale, posaçërisht në kontekstin e përshpejtimit të
llogaridhënies për shkeljet e kaluara, ka dështuar në përmbushjen
e detyrës së saj.
Ky punim e trajton rolin që e luan pajtimi në procesin e
ndërtimit të paqes. Në këtë kontekst, punimi i identifikon pengesat
dhe kufizimet që e vështirësojnë drejtpërsëdrejti procesin e
pajtimit në shoqërinë kosovare, të ndarë, ashtu siç është, midis të
kaluarës së dhunshme dhe të ardhmes së pasigurtë.
Punimi fillon me një përshkrim të shkurtër të rregullimeve
strukturale të qeverisjes së Kosovës, dhe të asaj se si këto dallojnë
nga strukturat qeverisëse gjetkë. Në këtë nivel, ky i ndriçon
përgjegjësitë e UNMIK-ut lidhur me drejtësinë ndëshkuese.
Më tutje, ky e trajton rolin e shoqërisë civile në përhapjen e
bashkëjetesës paqësore, duke e ofruar një vlerësim të aftësisë
së shoqërisë civile për ta ndihmuar procesin e pajtimit. Ky
argumenton që dështimi i UNMIK-ut për t’u marrë në mënyrën
e duhur me drejtësinë retributive të pasluftës i ka zvogëluar gjasat
e përgatitjes për fazën e ardhshme të drejtësisë tranzicionale,
d.m.th. për drejtësinë reparative.
Në fund punimi vie në përfundimin që ndërtimi i suksesshëm
i paqes varet nga përkrahja e kundërshtarëve në lënien e të
kaluarës së tyre të dhunshme prapa vetes. Megjithatë, ky e tërheq
vëmendjen që një ndërmarrje e tillë kërkon angazhimin, si të
qeverisë vijuese, ashtu edhe të shoqërisë civile.
II. Të dhëna themelore
Pas qershorit të vitit 1999, territori i Kosovës u administrua nga
UNMIK-u, i cili u angazhua në detyrën komplekse të ndërtimit
të paqes së pasluftës. I themeluar në pajtim me Rezolutën 1244
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të Këshillit të Sigurimit të KB, UNMIK-u ishte i autorizuar që
përkohësisht ta ushtronte sovranitetin e plotë mbi të gjithë
territorin e Kosovës, përfshirë këtu kryerjen e funksioneve
administrative themelore civile, mbikëqyrjen e zhvillimit të
institucioneve të përkohshme vetëqeverisëse demokratike
dhe autonome (në pritje të zgjidhjes politike), dhe mbrojtjen
dhe avancimin e të drejtave të njeriut. Deri në vitin 2005,
struktura e tij përbëhej nga katër shtylla, ku çdonjëra e kishte
detyrën e vet:1 Shtylla I në krye të Policisë dhe Drejtësisë, dhe
Shtylla II, që e përmbante Administratën Civile, ishin që të
dyjat nën udhëheqjen e drejtpërdrejtë të Përfaqësuesit Special
të Sekretarit të Përgjithshëm të KB (PSSP), i cili përfaqësonte
Kombet e Bashkuara në Kosovë. Shtylla III ishte përgjegjëse
për Demokratizim dhe Ndërtim të Institucioneve, dhe ishte
e udhëhequr nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në
Evropë (OSBE). Shtylla IV, e udhëhequr nga Unioni Evropian
(UE), ishte në krye të rindërtimit dhe të zhvillimit ekonomik.2
Së shpejti pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008,3 pritej
që UNMIK-u t’ia dorëzonte në tërësi pushtetin UE-së, mirëpo
mungonin bazat ligjore për një tranzicion të strukturuar.
Dështimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për
ta përkrahur rezolutën e re që do t’i krijonte bazat ligjore për
vendosjen e misionit të ri të UE-së në Kosovë solli një grumbull të
ri problemesh për shtetin e sapokrijuar. Megjithatë, përderisa të
mos gjendet një zgjidhje e përhershme, Sekretari i Përgjithshëm
i KB e ka marrë një vendim në bazë të Rezolutës 1244 të Këshillit
të Sigurimit të KB për ta ritrajtësuar praninë e KB në Kosovë,
dhe për ta mundësuar vendosjen e misionit të ri të UE-së nën
mbështetjen e KB.4
Në dritën e krejt asaj që u tha më sipër, Misioni i Sundimit
të Ligjit i Unionit Evropian (EULEX) joformalisht vepron nën
autoritetin e misionit të ritrajtësuar të KB në Kosovë (UNMIK),
dhe në të njëjtën kohë e mban një qëndrim neutral ndaj statusit
të Kosovës.5 Në vijim të mandatit të vet, ky u ofron autoriteteve
kosovare asistencë dhe përkrahje teknike në fushën e sundimit të
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ligjit, në veçanti në çështjet juridike, policore dhe doganore. Edhe
pse konsiderohet se është një mision teknik, ky e mban një mori
pushtetesh të kufizuara ekzekutive.6
III. Sistemi i drejtësisë në Kosovën e pasluftës
Pos ushtrimit të autoritetit legjislativ dhe ekzekutiv, Këshilli i
Sigurimit UNMIK-ut ia dha edhe përgjegjësinë e administrimit
të drejtësisë.7 Një nga risitë më interesante të UNMIK-ut është
themelimi i sistemit hibrid të gjykatave, që karakterizohet nga një
përzierje e komponenteve kombëtare dhe ndërkombëtare.8 Ideja
fillestare për themelimin e Gjykatës së Kosovës për Krimet e Luftës
dhe ato Enike (GJKKLE), një tribunal ad-hoc ky i udhëhequr
ndërkombëtarisht, doli gjatë negociatave që u mbajtën midis
bashkësisë ndërkombëtare dhe përfaqësuesve kosovarë. Ideja në
themel të GJKKLE-së është që kjo do ta kishte një jurisdiksion
bashkëveprues, parësor, mbi shkeljet serioze të së drejtës
ndërkombëtare humanitare, përfshirë krimet e luftës, gjenocidin,
krimet kundër njerëzimit dhe krimet e tjera serioze të kryera në
baza politike, etnike apo fetare gjatë konfliktit të armatosur në
Kosovë, duke filluar nga 1 janari i vitit 1998.9 Kjo ide u pranua
me një dozë skepticizmi, edhe nga bashkësia vendëse, edhe nga
bashkësia ndërkombëtare.10
Më 27 maj të vitit 2000, u zgjodh sistemi i gjykatave hibride
dhe ky filloi të përhapej në mënyrë sistematike,11 duke mundësuar
emërimin e gjykatësve dhe prokurorëve ndërkombëtarë në gjykatat
vendëse në Kosovë. Ata e krijonin një pjesë të gjyqësorit vendës,
dhe si të tillë, ata iu shtuan sistemit gjyqësor vendës, duke zbatuar
një përzierje të së drejtës substantive dhe procedurale kombëtare
dhe ndërkombëtare. Përfshirja e gjykatësve ndërkombëtarë erdhi
si rezultat i dështimit të vazhdueshëm të gjykatësve vendës për të
zhvilluar gjykime të paanshme, posaçërisht në rastet serioze që
përfshinin krime të luftës,12 dhe kësisoj ato u panë si mekanizma
të duhur për t’i trajtuar krimet e luftës dhe rastet që përfshinin
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krime etnike. Pas ngritjes së pranisë së re ndërkombëtare në vitin
2008, gjykatësit dhe prokurorët e UNMIK-ut u zëvendësuan nga
gjykatës të EULEX-it që vepronin nën ombrellën e Kuvendit të
gjykatësve të EULEX-it.13
IV. Kush e bën pajtimin?
Këtu, që në fillim është e rëndësishme të kihet parasysh që rrethanat
e pasluftës ndryshojnë nga njëri vend në tjetrin. Megjithatë,
duket që mjedisi i pasluftës i shkaktuar nga konflikti i armatosur
i brendshëm është më i ngatërruari. Shoqëritë e pasluftës e kanë
një karakteristikë të përbashkët në fazat e tyre fillestare, përfshirë
kontrollin e shtetit nga një elitë, që rëndom përfaqësohet nga
(ish) ushtarakët, një proces i brishtë për konsolidimin e paqes,
rivalitetet midis armiqve të mëparshëm që e nxisin jostabilitetin
politik, dhe mungesën e masave të mjaftueshme të sigurisë, që
e parandalon ngritjen e sërishme të ekonomisë, dhe posaçërisht
investimet e jashtme. Për më tepër, edhe dobësia e sistemeve
juridike, fiskale dhe administrative është dëshmuar si një
karakteristikë e përbashkët e shoqërive të pasluftës.14
Një situatë e tillë kërkon reagim të menjëhershëm, me masa
të tilla si krijimi i sigurisë në terren, çarmatosja e luftëtarëve, dhe
rivendosja e sundimit të ligjit përfshirë këtu edhe themelimin e
një mekanizmi të duhur të drejtësisë kriminale për t’u marrë me
autorët e krimeve të luftës dhe të shkeljeve të tjera të të drejtave
të njeriut.
Prandaj, pas konfliktit, vende të shumta e marrin si obligim
themelimin e një skeme të paanshme të sistemit të drejtësisë për
sigurimin e ndjekjes të të gjithë atyre që janë përgjegjës për shkelje
të rënda të të drejtave të njeriut dhe të ligjit humanitar.15 Skema në
fjalë rëndom kërkon themelimin e institucioneve të duhura dhe
të procedurave të paanshme me një qasje të duhur ndaj krimeve.
Kjo është e ashtuquajtura drejtësia tranzicionale, e cila përfshin
dimensione të ndryshme të drejtësisë – edhe aspektet juridike,
91

GJYLBEHARE BELLA MURATI

edhe ato jo-juridike – që merren me trashëgimitë e konfliktit të
dhunshëm.16 Drejtësia tranzicionale është përkufizuar si:
një përgjigje ndaj shkeljeve sistematike dhe të gjera të të drejtave
të njeriut. Kjo kërkon njohjen e viktimave dhe përhapjen
e mundësive për paqe, pajtim dhe demokraci. Drejtësia
tranzicionale nuk është një lloj i veçantë i drejtësisë, por drejtësi
që i përshtatet shoqërive që janë duke u transformuar pas një
periudhe të shkeljeve të gjera të të drejtave të njeriut. Në disa
raste, këto transformime ndodhin përnjëherësh; në të tjerat, këto
mund të ndodhin vetëm gjatë disa dekadave.17

Drejtësia tranzicionale i ka dy vlera themelore, vetë drejtësinë18
dhe pajtimin e armiqve të mëparshëm.19 Këto duhen parë si
qëllime konkurruese, të mbyllura në kuadrin e një ndërvarësie
të ndërsjellë.
Mekanizmi më i shpeshtë i drejtësisë tranzicionale është
drejtësia retributive, e cila e përfshin vendosjen e drejtësisë
përmes ndjekjes së atyre që janë përgjegjës për shkeljet e rënda
të të drejtave të njeriut. Pas Luftës së Dytë Botërore, drejtësia
retributive është parë si një vlerë universale e një rëndësie
parësore.20
Mirëpo, kohëve të fundit janë zhvilluar mekanizma të ri të
drejtësisë tranzicionale, të kundërt me paradigmën e përpiktë
ndëshkuese, d.m.th. drejtësia restauruese, që është e prirur
që drejtësinë ta barazojë me dënimin, duke u përqendruar në
viktimat dhe në autorët e krimeve, si dhe në marrëdhënien midis
tyre.21
Duke patur parasysh që këto kanë natyra dhe qëllime të
ndryshme, drejtësia restaurative mund ta plotësojë drejtësinë
retributive, meqë të dyja këto modele të drejtësisë janë të
interesuara në arritjen e pajtimit. Sa i përket kësaj, duket që
qëllimi i përgjithshëm i drejtësisë tranzicionale është “arritja e
ekuilibrit midis kërkesave të drejtësisë dhe të paqes, me synim
parësor arritjen e pajtimit dhe të paqes së qëndrueshme.”22
92

SHOQËRIA CIVILE DHE DREJTËSIA E PASLUFTËS

Kjo trajtë e drejtësisë është e rëndësishme edhe për ata që
janë ndikuar drejtëpërdrejt nga krimet, domethënë, viktimat
dhe familjet e tyre, edhe për ata që i kanë kryer ato krime, apo
që i kanë lejuar të ndodhin. Kjo publikut ia jep mundësinë për
ta ditur përmasën e mizorive të shkaktuara përmes veprimeve
të caktuara që janë kryer gjatë konfliktit, ndërkaq, autoriteteve
përkatëse shtetërore u mundëson identifikimin e autorëve të
krimeve dhe sjelljen e tyre para drejtësisë. Ky model rëndom
kërkon intervenimin e një pale të tretë, meqë palët që janë të
përfshira drejtpërdrejt në konflikt zakonisht nuk kanë aftësi apo
gatishmëri për ta bërë reagimin e duhur lidhur me mizoritë që
janë bërë me vullnetin e tyre.23 Në këtë kontekst janë themeluar
disa tribunale ndërkombëtare dhe gjykata hibride, detyrë
kryesore e të cilave është të sigurojnë që ata që janë të dyshuar për
përgjegjësi kriminale të hetohen, të ndiqen dhe të ndëshkohen.
Këto në një masë të madhe kanë kontribuuar në përfundimin e
mosndëshkueshmërisë, në rivendosjen e respektimit të sundimit
të ligjit dhe janë shndërruar në gurthemel për një paqe të
qëndrueshme dhe tranzicion demokratik.24 Këto e bënë të qartë
që ndjekja penale e personave përgjegjës për shkeljet e të drejtave
të njeriut është një element i rëndësishëm, legjitim dhe thelbësor
për ripërtëritjen e viktimës.25
Megjithatë, duke patur parasysh kompleksitetin e procesit,
shumica e krimeve të kryera gjatë luftës kapërcejnë të
pandëshkuara.26 Kjo e shtron pyetjen nëse ndjekjet penale janë
mënyra më e mirë për korrigjimin e shkeljeve të kaluara në
kontekstin e drejtësisë tranzicionale, dhe nëse ka ndonjë mundësi
alternative e cila do ta plotësonte ndjekjen penale.
Në këtë kontekst është shfaqur procesi i “të kuptuarit të së
vërtetës,” dhe ky zbatohet mjaft shpesh nga komisionet e të vërtetës
qëllimi parësor i të cilave është “që ta tregojnë apo ta nënvizojnë
një shkëputje me faktet e kaluara për shkeljet e të drejtave
njerëzore, ta përhapin pajtimin kombëtar, dhe/ose ta arrijnë
dhe ta ruajnë legjitimitetin politik.”27 Kjo qasje përqendrohet në
veçanti në njohjen, reparimin dhe kompensimin për mizoritë, që
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kanë për synim rivendosjen e marrëdhënieve, si midis viktimave
dhe autorëve të krimeve, ashtu edhe midis komuniteteve të cilave
ato u takojnë.
Duhet theksuar që komisionet e të vërtetës themelohen
gjithnjë me kërkesën e shoqërisë civile.28 Duke qenë përfaqësuesi
kryesor për problemet dhe nevojat e komuniteteve, shoqëria
civile është në një pozitë të përshtatshme për ngritjen e zërit për
shërimin e plagëve.
Shoqëria civile mund ta luajë një rol jetik në fazën përgatitore
para themelimit të komisioneve të së vërtetës duke grumbulluar
dokumentacion për shkeljet e kaluara, duke bërë hulumtime dhe
duke përkrahur llogari-dhënien, duke ofruar asistencë ligjore për
viktimat, duke kërkuar themelimin e komisioneve të së vërtetës,
etj., dhe posaçërisht në vlerësimin e kërkesës publike për një
komision të së vërtetës, që paraqet një element të rëndësishëm
para se të fillohet me këtë proces.29
Diskutimi në rrjedhje e sipër tregon që pajtimi është një proces
gjithëpërfshirës që e përmban instrumentin kyç të drejtësisë, të së
vërtetës, të shërimit dhe të riparimit, të ndryshimit të qëndrimeve,
bindjeve dhe emocioneve, dhe e kërkon faljen, asnjëra nga të cilat
nuk mund të arrihet për një periudhë të shkurtër kohore.30
Në kohën e tashme metodat e përmendura më sipër shërbejnë
si ura që ndërlidhin të kaluarat e kombeve thellësisht të ndara të
karakterizuara nga konflikti, vuajtja dhe padrejtësitë, e ardhmja
e të cilëve mbështetet në një reagim të duhur ndaj shkeljeve,
në rivendosjen e nderit dhe të dinjitetit për viktimat, dhe në
sigurimin e pranimit të të drejtave të njeriut dhe të mundësisë
së bashkëekzistencës, ku, marrë në përgjithësi, që të gjitha këto
ndihmojnë në ndërtimin e një shtegu që çon kah pajtimi.
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V. Shoqëria civile e pasluftës në Kosovë
Është thelbësore të vërehet që shoqëria e shqiptarëve të Kosovës
ka qenë tradicionalisht e vetëorganizuar përmes këshillave të
qytetarëve dhe këshillave të lagjeve dhe të fshatrave. Trajtat e tjera
përfshinin mbledhjet tradicionale në shtëpitë private ku krerët
meshkuj të familjeve diskutonin interesat e përbashkëta.31 Edhe
pse këto nuk mund të merren si ekuivalent i shoqërisë civile të
sotme, nga një këndvështrim historik këto shërbenin si themel
për një trajtë të re të organizimit.
Gjatë viteve të shtypjes nga regjimi autoritar i Millosheviqit,
u shfaq një trajtë e re e organizimit qytetar, që përbëhej nga
organizatat politike joformale, mediat, sindikatat, shoqatat e
studentëve dhe OJQ-të. Kjo periudhë nisi garat spontane të
aktivizmit politik në mesin e grupeve qytetare shqiptare, që
u shndërruan në vendndodhjen kritike të rezistencës kundër
regjimit. Qytetarët mobilizoheshin në jetën politike deri në një
shkallë të paprecedent, dhe si të tillë ata u shndërruan në një
rrjedhë të rëndësishme për përhapjen e mesazheve politike, për
grumbullimin dhe raportimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut,
për dhënien e përkrahjes financiare për institucionet paralele, etj.
Duhet theksuar që angazhimi i komunitetit serb në shoqërinë
civile në atë kohë nuk ishte i dukshëm, meqë ata ishin të përfshirë
në vetë institucionet shtetërore që e përfaqësonin regjimin e
Millosheviqit.
Si pasojë e luftës, ndodhi një zgjerim i qarkut të shoqërisë civile.
Në veçanti, numri i OJQ-ve filloi të rritet shpejtë. Gjatë periudhës
midis vitit 1999 dhe 2010 u regjistruan me qindra OJQ.32 Shumë
nga to u themeluan nga organizatat donatore ndërkombëtare, të
cilat u shndërruan në burimin e tyre kryesor të financimit.
Që nga fillimi u bë e qartë që çfarëdo procesi i qëndrueshëm
i demokratizimit e kërkon një shoqëri civile të efektshme, të
gatshme për të shkuar “në fushëbetejë” për t’i bërë sfidë autoritetit
qeveritar.
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Në Kosovën e sotme, shoqëria civile përmban aktorë të
shumtë: shoqata të ndryshme, organizata të biznesit, fetare,
këshilla bashkiakë, organizata joqeveritare të organizuara
zyrtarisht, media private, shoqata studentore, lëvizje politike, etj.
Megjithatë, edhe përkundrejt rritjes së vrullshme të OJQ-ve,
vetëm një numër i vogël prej tyre pati sukses për t’u angazhuar në
një dialog konstruktiv me autoritetet qeveritare.33 Disa analistë
vërejnë që këto “ende nuk e kanë bërë kalimin nga të qenit të
nënshtruar në të qenit qytetarë.”34
Është një bindje e përgjithshme që pasiguria rreth statusit
politik të Kosovës e ka patur një ndikim të drejtpërdrejtë në
shoqërinë civile. Sipas pikëpamjeve të disa analistëve, vetë ky
proces kërkon unifikimin e të gjithë aktorëve, dhe çkado qoftë
tjetër konsiderohet se është e një rëndësie më të ulët. Pos kësaj,
pritej që shoqëria civile të vepronte me dëgjueshmëri.35 Shumica e
të intervistuarve pajtohen që dëgjueshmëria e tillë ka lënë pasoja
negative, meqë kjo i ka dobësuar kapacitetet e shoqërisë civile për
ta forcuar një program të qeverisjes së mirë.36
Mungesa e qartësisë që buron nga përfshirja e një morie
autoritetesh, përfshirë këtu UNMIK-un, institucionet e
përkohshme të vetëqeverisjes (IPVQ) dhe strukturat paralele
serbe, e ka krijuar një konfuzion të konsiderueshëm përbrenda
shoqërisë. Krahas autoriteteve lokale komunale, komunat
kryesore të Kosovës janë bashkë-udhëhequr nga administratorët
ndërkombëtar rajonalë, që emëroheshin nga PSSP-ja,37 dhe
si të tillë e gëzonin një diskrecion të konsiderueshëm për të
mbikëqyrur, për t’i kontrolluar funksionet e besuara shërbimeve
publike dhe autoriteteve lokale, dhe, në disa raste, madje edhe
për t’i shkarkuar këto autoritete lokale nga detyrat e tyre.38 Duhet
theksuar se edhe pse është pretenduar që do të ketë ushtrim të
përbashkët të funksioneve ekzekutive, administratorët e PSSP-së
e mbajtën pushtetin e plotë për kryerjen e detyrave të shumta të
administratës publike.39

96

SHOQËRIA CIVILE DHE DREJTËSIA E PASLUFTËS

Autoritetet lokale komunale mbetën të nënshtruara ndaj
përfaqësuesve të PSSP-së, dhe duhej ta kërkonin miratimin e tyre
paraprak për vendime apo nisma të veçanta.40 Administratorët
ndërkombëtarë e mbajtën autoritetin për të anashkaluar çfarëdo
vendimesh të IPVQ-së nëse këto merreshin në mënyrë të
pavarur.41
Megjithatë, pos të gjitha këtyre gjërave, regjimi i vetëthemeluar
i imunitetit atyre u mundësoi t’i shmangeshin llogaridhënies dhe
përgjegjësisë ndaj shoqërisë. Rrjedhimisht, kjo e tëra e bëri të
vështirë për shoqërinë që ta caktojë se për çfarë është përgjegjës
cili institucion.42
Megjithatë, pavarësisht nga të gjitha këto kufizime, shoqëria
civile duhet ta japë kontributin e vet maksimal për të kuptuarit
gjithëpërfshirës të problemeve dhe për një kërkim sistematik të
zgjidhjeve.
VI. Çfarë shkoi keq në Kosovë?
Drejtësia përballë pajtimit
Nuk është e lehtë të arrihet deri te e vërteta për krimet e kryera gjatë
konfliktit të armatosur, jo për shkak të mungesës së dëshmive, por
për shkak të mungesës së gatishmërisë së palëve përgjegjëse për
t’i kërkuar dëshmitë dhe për t’i dhënë informatat e nevojshme.
Konfliktet mjaft shpesh përcillen nga një masë e mosdijes, që
rëndom përligjet me besime nacionaliste dhe mitologji.
Mungesa e interesimit e palëve përgjegjëse për t’u marrë me të
kaluarën në mënyrën e duhur e ka një ndikim jashtëzakonisht të
madh në përpjekjet për t’i shëruar plagët e së kalurës.
Ashtu siç tashmë është përmendur, gjatë luftës së viteve 19981999 në Kosovë janë kryer mizori në një shkallë të gjerë edhe
nga forcat militare, edhe nga ato paramilitare të Republikës
Federale të Jugosllavisë (RFJ), që përmblidhen në krime të luftës,
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krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Pas arritjes së forcave të
NATO-s, makineria e RFJ-së është dashur të tërhiqet, përfshirë
këtu edhe ata që ishin më përgjegjësit për shkeljet e rënda të të
drejtave njerëzore gjatë luftës.
Pas themelimit të tij, UNMIK-u u përball me sfida të shumta.
Në mesin e hapave të parë të ndërmarrë ishin çarmatosja,
demobilizimi dhe reintegrimi i ish-luftëtarëve dhe strehimi
dhe reintegrimi i refugjatëve dhe i personave të zhvendosur të
brendshëm. Pos kësaj, ky u përqendrua posaçërisht në rivendosjen
e gjyqësorit dhe në ndërtimin e forcës së re policore. Në kuadër
të një strukture të tillë, u themelua sistemi i ashtuquajtur i
ndërkombëtarizuar i gjykatave, i autorizuar për t’i trajtuar
keqtrajtimet e bëra gjatë luftës. Megjithatë, edhe përkundrejt
ambientit të duhur institucional, ky u përball me vështirësi të
shumta në sigurimin e dhënies së llogarisë për shkeljet e kaluara,
përfshirë këtu edhe shkeljet e rënda dhe sistematike të të drejtave
të njeriut.
Në të vërtetë, mungesa e jurisdiksionit ndaj autorëve të
krimeve në vetë Serbi, si dhe vështirësitë në sigurimin e dëshmive
lidhur me krimet e pretenduara të ish-pjesëtarëve të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës, e kanë zvogëluar suksesin e gjykatave për
t’i sjellur autorët e dyshuar të krimeve në gjykim.
Presioni i jashtëm politik ndaj gjykatësve, së bashku me një
sistem të padobishëm të mbrojtjes së dëshmitarëve, janë elemente
shtesë që e vështirësojnë procesin e drejtësisë.43
Si pasojë, në gjykatat e ndërkombëtarizuara në Kosovë u bënë
fare pak gjykime që kishin të bënin me krimet e luftës.44 Deri
më sot, gjykatat nuk kanë qenë në gjendje ta sigurojnë praninë
e autorëve të supozuar të krimeve. Shumica prej tyre, thjesht,
u janë kthyer jetëve dhe profesioneve të tyre normale në Serbi.
Në momentin e tashëm, janë në rrjedhje e sipër disa gjykime
që përfshijnë ish pjesëtarët e UÇK-së. Megjithatë, në saje të
paaftësisë së prokurorive për të siguruar dëshmi të mjaftueshme,
si dhe për ta ofruar sigurinë fizike të dëshmitarëve, ka gjasë që
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shumica e krimeve të supozuara mund të mbeten të pazgjidhura
dhe pa dënime.
Nga ana tjetër, disa zyrtarë të lartë të Serbisë janë gjykuar para
Tribunalit Ndërkombëtar Kriminal për ish Jugosllavinë (TNKJ), i
cili ka parësi ndaj gjykatave vendëse.45
Megjithatë, ngjashëm me gjykatat hibride, efektshmërisë së
ndjekjeve penale kriminale ndërkombëtare i ka munguar përkrahja
nga qeveria shtetërore, e cila ka refuzuar ta përkrahë ndjekjen
e përftuesve dhe komandantëve të vet luftarakë. Fatkeqësisht,
të gjitha qeveritë e njëpasnjëshme serbe e kanë shprehur një
qëndrim dyfytyrësh kur çështja vinte te bashkëpunimi i plotë me
TNKJ-në, dhe kjo disa herë i është raportuar Këshillit të Sigurimit
për mosbindje.46
Rrjedhimisht, demokracitë perëndimore bashkëpunimin me
TNKJ e kanë shndërruar në sine qua non për Serbinë, dhe në
këtë mënyrë këtë e kanë pranuar si një kusht të domosdoshëm
për anëtarësinë në UE. Tash, ky kusht për anëtarësinë në UE e ka
një rol instrumental për nxitjen e bashkëpunimit të Serbisë me
TNKJ-në.
Si edhe qeveria e tyre, shumica e popullatës serbe vazhdon
të mbajë qëndrim negativ ndaj ndjekjeve për krimet e luftës.
Rrethanat historike, dhe në veçanti efektet e kundërta të
intervenimit të NATO-s në vitin 1999, e kanë krijuar një
atmosferë të dyshimit, të mosbesimit dhe të mosrespektimit të
institucioneve ndërkombëtare.47
Besimi në TNKJ-në është duke rënë gradualisht edhe në
mesin e popullatës shqiptare, posaçërisht pas ekstradimit të ish
oficerëve të UÇK-së.48 Pjesë të mëdha të popullatës shqiptare
besojnë që TNKJ është duke u përpjekur për ta vendosur një lloj
balanci politik midis Beogradit dhe Prishtinës me qëllim të rritjes
së reputacionit të vet në mesin e popullatës serbe. Ata mendojnë
që përmes ndjekjes së ushtarakëve të UÇK-së, TNKJ-ja është
duke u përpjekur për ta kriminalizuar luftën çlirimtare në Kosovë
duke i vendosur çlirimtarët dhe pushtuesit në të njëjtën shportë.49
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Megjithatë, debatimi në rrjedhje e sipër shpalos atë që aftësia e
mekanizmave të drejtësisë së pasluftës për t’u marrë me shkeljet e
të drejtave të njeriut të një shkalle të gjerë është jashtëzakonisht e
dobët. Kjo, më tutje, tregon edhe paaftësinë e qeverisë së pasluftës
për t’i trajtuar siç duhet mizoritë e kryera në të kaluarën, që i
zvogëlon gjasat për pajtim në shoqërinë e ndarë. Duke dështuar
në përhapjen e një mesazhi të fuqishëm për dhënien e llogarive
për krimet e luftës, qeveria ua ka vështirësuar aktorëve të tjerë
angazhimin në përhapjen e pajtimit në shoqëri.
Angazhimi i shoqërisë civile në pajtim
Sektori i shoqërisë civile duhet ta luajë një rol të rëndësishëm
në përhapjen dhe përkrahjen e eksperimenteve të drejtësisë
tranzicionale. Roli i tij parësor është ta përkrahë llogaridhënien
për shkeljet e kaluara të të drejtave njerëzore përmes mobilizimit
të pjesëve të gjera të shoqërisë për grumbullimin e dëshmive,
ngritjes së vetëdijes për shkeljet, dhe përhapjes së mësimeve
të përvojës së drejtësisë tranzicionale për publikun më të gjerë
kombëtar.50 Për më tepër, ky mund të ushtrojë trysni shtesë në
autoritetet relevante për t’i bërë hetimet mbi krimet e kaluara,
si dhe ta ndihmojë qeverinë me propozime për zhvillimin e
mekanizmave që kanë të bëjnë me drejtësinë tranzicionale.51
Për shkak të së kaluarës së dhunshme, në të cilën individët
e grupeve të ndryshme etnike kanë qenë të mobilizuar kundër
njëri-tjetrit, e tërë shoqëria kosovare ka qenë e ndarë përgjatë
vijave të forta etnike. Dështimi i prokurorive për t’i sjellur personat
përgjegjës para drejtësisë i ka zvogëluar gjasat e tejkalimit të
një ndarjeje të tillë dhe të rivendosjes së sigurisë politike dhe
ndëretnike në shoqëri.
Prandaj edhe nuk është për t’u befasuar që përfshirja e shoqërisë
civile në procesin e drejtësisë tranzicionale është tejet e kufizuar.
Në vijim të konfliktit të armatosur janë ndërmarrë veprime të
caktuara përkrahëse që përfshinin grumbullimin e dëshmive nga
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viktimat e supozuara. Fatkeqësisht, asnjëri nga këto grupe nuk e
shqyrtonte mundësinë e ngritjes private të akuzave me Zyren e
Prokurorit Publik kundër autorëve të supozuar të krimeve.52
Rrjedhimisht, viktimat janë përballur me vështirësi të
konsiderueshme në nxitjen e autoriteteve publike për të filluar
hetime, dhe barra e gjetjes dhe e zënies së të dyshuarve i është
lënë autoriteteve të UNMIK-ut. Edhe pse janë bërë disa përpjekje
në të kaluarën, këto janë parë si të pamjaftueshme, dhe janë
kundërshtuar së tepërmi nga UNMIK-u.
Për shembull, më 27 prill të vitit 2000, gazeta ditore kosovare
“Dita” e ka botuar një artikull me fotografinë e Petar Topolskit,
i punësuar lokal i UNMIK-ut i etnisë serbe, së bashku me
pohime serioze që ai ka qenë i përfshirë në veprimtari kriminale
gjatë luftës. Dy javë më vonë, Topolski është gjetur i vdekur.
Kryeredaktori i “Ditës” deklaroi që para kësaj ata janë përpjekur t’i
informojnë joformalisht autoritetet e UNMIK-ut për prapavijën
e të punësuarit të tyre, por UNMIK-u me sa duket nuk bëri asgjë
lidhur me shqetësimet e tyre. Ai theksoi se është “detyrë dhe
obligim i çdo shqiptari për t’i zbuluar kriminelët e luftës. Nëse
këtë nuk e bëjmë tash, gjeneratat e ardhshme nuk do të na falin
kurrë.”53 Shumë shpejt pas kësaj, Bernar Kushner, PSSP, e mori
një vendim ekzekutiv që e urdhëronte mbylljen e gazetës për tetë
ditë,54 me arsyetim se kjo e kishte shkelur frymën e Rezolutës
1244.55 Në vijim hyri në fuqi një ligj i ri që përfshinte grumbuj
dispozitash kundër nxitjes apo përhapjes publike të urrejtjes apo
të dhunës midis grupeve kombëtare, etnike, racore, fetare e të
tjera, që jetojnë në Kosovë.56 Kjo Rregullore iu nënshtrua kritikave,
edhe brenda, edhe jashtë Kosovës, meqë prekte drejtpërdrejtë në
standardet e lirisë së shprehjes duke shkuar përtej kufizimeve të
lejuara të lirisë së shprehjes që pranohen sipas ligjit ndërkombëtar
për të drejtat e njeriut.57
Gjatë periudhës midis viteve 2004 dhe 2006, OJQ-ja Kosova
Action Network (KAN)58 i ndërmori disa veprime për t’i nxitur
autoritetet për të ndërmarrë masa lidhur me fatin dhe mbetjet e
personave të zhdukur në Kosovë. Në kuadër të tyre, kjo e organizoi
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një peticion në përkrahje të qartësimit të fateve të personave të
zhdukur, duke grumbulluar 236.311 nënshkrime. Për më tepër,
së bashku me shoqatat për personat e zhdukur kjo e nisi fushatën
“Të gjithëve na mungojnë” dhe i bllokoi rrugët dhe udhëkryqet,
duke i vendosur fotografitë e personave të zhdukur në kangjellat
e ndërtesës së qeverisë dhe të kuvendit.59 Pos kësaj, në çarçafe
të mëdhenj të bardhë kjo i zbuloi emrat e autorëve të supozuar
të krimeve përgjegjës për një mori masakrash, përfshirë ato në
Krushë të Vogël, në Gjakovë dhe në Reqak, dhe ata i paraqiti në
ndërtesën përballë selisë së UNMIK-ut, duke i thirrur autoritetet
e UNMIK-ut për ta siguruar përgjegjësinë. Duke u frikësuar që
një veprim i tillë mund të ketë rezultat të ngjashëm me atë të rastit
Topolski, policia e UNMIK-ut i konfiskoi çarçafët.60
Edhe shoqatat serbe të personave të zhdukur kanë organizuar
një mori protestash, shumica sosh në vetë Serbi, para ambasadave
të ndryshme, institucioneve shtetërore, dhe organizatave
qeveritare dhe joqeveritare, duke thirrur për një intervenim të
jashtëm për të ndërmjetësuar me autoritetet kosovare.61
Është e spikatur ajo që çdo veprim i veçantë e pasqyron
ndarjen etnike, duke u kryer brenda domenit të dominionit të
veçantë politik, duke përfshirë akuza dhe kundër-akuza, duke i
përsëritur faktet që i zgjojnë armiqësitë e vjetra dhe që i rindezin
pasionet, gjëra këto që, së fundi, pajtimin e bëjnë tejet të vështirë.
Fatkeqësisht, ndarja etnike e ka një ndikim të dëmshëm në
organizatat joqeveritare që konsiderohet se potencialisht kanë
aftësi për t’i hyrë një ndërmarrjeje të tillë. Nuk është detyrë e
lehtë të kundërshtohet diskursi afatgjatë që është mbajtur në
kuadrin patriotik “ata kundër nesh,” të mbushur me një ndjenjë të
fuqishme të të paturit të drejtë, apo të të qenit viktimë e gabimeve
të tjerëve.
Megjithatë, edhe në këto rrethana, disa organizata të shoqërisë
civile ia kanë dalur të mbajnë lidhje brenda dhe jashtë kufijve dhe
të punojnë drejt dialogut ndëretnik.
Për shembull, në qershor 2011, Nisma Rinore për të Drejtat e
Njeriut organizoi një dialog joformal midis të rinjëve shqiptarë
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dhe serbë që jetojnë në Kosovë, duke i sfiduar pjesëmarrësit me
grumbuj çështjesh që burojnë nga tema të ndryshme, të tilla si
liria e shprehjes, liria e lëvizjes, paragjykimet ndëretnike, etj.62 Për
më tepër, OJQ-ja e Mitrovicës Community Building Mitrovica
ka kohë që punon në disa projekte për ta ndihmuar dialogun
ndëretnik.63
Kohëve të fundit, është filluar anembanë ish Jugosllavisë
një nismë e përbashkët e një numri të OJQ-ve, e organizatave
të veteranëve dhe e shoqatave të viktimave, dhe kjo thërret për
themelimin e një komisioni për konstatimin e së vërtetës. Ideja
është që të themelohet një organ ekstra-gjyqësor, me mandat të
krijimit të fakteve historike për shkeljet dhe abuzimet e të drejtave
njerëzore që kanë ndodhur në territorin e ish Jugosllavisë, për t’iu
përgjigjur nevojave të viktimave, dhe për ta ndihmuar qetësimin
dhe pajtimin.64
Megjithatë, për shkak të dëshirës së fuqishme për drejtësi
ndëshkuese, nisma e mësipërme nuk ka nxitur përkrahje të
mjaftueshme të shoqërisë. Shkeljet skandaloze të të drejtave të
njeriut që kanë ndodhur në të kaluarën janë të ruajtura thellë
në kujtesën e shumicës në Kosovë, dhe, fatkeqësisht, çdo lëvizje
e mundshme që çon drejt çfarëdo qoftë dialogu me bashkësinë
serbe shikohet me mosbesim dhe dyshim. Fatkeqësisht, paaftësia
e qeverive të njëpasnjëshme për t’i trajtuar siç duhet mizoritë
e kryera në të kaluarën i ka zvogëluar gjasat për pajtim të kësaj
shoqërie të ndarë. Përmes dështimit për ta përhapur një mesazh
të fuqishëm për përgjegjësi, qeveritë ua kanë vështirësuar edhe
aktorëve të tjerë angazhimin për ta ndihmuar pajtimin në shoqëri.
VII. Përfundim
Ky diskutim shpalos atë se sa e rëndë është detyra e pajtimit në
shoqërinë e pasluftës, si për qeveritë e pasuese, ashtu edhe për
shoqërinë civile.
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Ky e nënvizon atë që drejtësia retributive e luan një rol
mbizotërues në dhënien e llogarive për të kaluarën, dhe si e tillë
kjo shërben si burim themelor që e fuqizon shoqërinë civile për
t’u angazhuar në ndërtimin e urave midis komuniteteve të ndara.
Kjo shërben si një nxitje për shoqërinë për t’ia hapur një derë
debatit publik rreth padrejtësive të kaluara.
Fatkeqësisht, puna e qeverive të njëpasnjëshme në udhëheqjen
e ndjekjeve penale të besueshme në Kosovë nuk ka krijuar ndonjë
ndjenjë të drejtësisë, dhe si e tillë ka dështuar të veprojë si një
vegël “ndërthurëse të kufinjve” për lidhjen e pjesëve të ndryshme
të shoqërisë. Ritmi i ngadalshëm i gjykimeve ia ka rrënuar në
një masë të konsiderueshme themelet perceptimit që drejtësia
është duke u kryer. Rrjedhimisht, e tërë shoqëria ka anuar kah
mendimi i polarizuar dhe ankesat e ndërsjella.
Në vend të kërkimit të zgjidhjeve, sektori i shoqërisë civile u
gjet i humbur në “procesin tranzicional të pasluftës.” Ky, thjesht,
u dëshmua si tejet i dobët që në një mënyrë të suksesshme ta
merr mbi vete rolin e një aktori të rëndësishëm dhe qendror në
ndikimin e drejtësisë së pasluftës.
Megjithatë, është plotësisht e qartë që pa u marrë me krimet e
kryera në të kaluarën, nuk është e mundur të ndërtohet e ardhmja.
Çdo dështim për t’iu përgjigjur siç duhet mizorive të kaluara
masive e forcon qarkun e urrejtjes, dhe njerëzit vazhdojnë ta
shohin njëri-tjetrin si armiq. Fantazma e të kaluarës së patrajtuar
do të vazhdojë t’i ndjekë gjeneratat e ardhshme. Plagët, dhimbja,
zhgënjimi dhe zemërimi do të vazhdojnë të rriten, dhe këto nuk
do të zhduken vetvetiu.65

Shënime:
1 Sipas R KS KB numër 1244, detyrat kryesore të UNMIK-ut përfshinin:
“Kryerjen e funksioneve administrative themelore civile aty ku kërkohen dhe
për aq sa kërkohen; Organizimin dhe mbikëqyrjen e zhvillimit të institucioneve
të përkohshme për vetëqeverisje demokratike dhe autonome në pritje të
104

SHOQËRIA CIVILE DHE DREJTËSIA E PASLUFTËS

zgjidhjes politike, përfshirë mbajtjen e zgjedhjeve; Transferimin, ndërkohë që
këto institucione do të themelohen, e përgjegjësive të veta administrative, në të
njëjtën kohë kur do të mbikëqyret dhe përkrahet konsolidimi i institucioneve
të përkohshme të Kosovës dhe veprimtaritë e tjera paqendërtuese; Përkrahjen e
rindërtimit të infrastrukturës kyçe dhe të rindërtimit tjetër ekonomik; Mbajtjen
e rendit të të drejtës civile, përfshirë themelimin e forcave policore lokale, dhe,
në ndërkohë, përmes vendosjes së personelit ndërkombëtar policor për të
shërbyer në Kosovë; Mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave njerëzore.”
2 Në pajtim me Rregulloren 2001/9 të UNMIK-ut për Kornizën Kushtetuese
për Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë, të 15 majit 2001, një numër
kompetencash u transferuan ne institucionet e qeverisjes lokale. Megjithatë,
PSSP-ja (Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm, që e udhëhiqte
UNMIK-un) vazhdoi t’i ushtronte pushtetet dhe përgjegjësitë në fushën ligjore,
në institucionet për zbatimin e ligjit dhe në shërbimin korrektues, si dhe ato
për të bërë marrëveshje me shtete dhe organizata ndërkombëtare në të gjitha
çështjet në kuadër të fushës së R KS KB 1244 (1999).
3 Në vitin 2005, Sekretari i Përgjithshëm i KB emëroi ish Presidentin finlandez,
z. Martti Ahtisaari si Përfaqësues Special për procesin e statusit të Kosovës, me
mandat të përcaktimit të statusit të ardhshëm politik të territorit të administruar
nga KB. Më 15 mars 2006, z. Ahtisaari e propozoi një zgjidhje e cila e përfshinte
pavarësinë e mbikëqyrur ndërkombëtarisht të vendit. Pothuaj një vit më vonë, më
17 shkurt 2008, Parlamenti i Kosovës e shpalli pavarësinë. Zgjidhja e propozuar
e vë Kosovën nën mbikëqyrjen e UE-së, që përbëhet nga Zyra Ndërkombëtare
Civile (ICO) përgjegjëse për jetësimin e planit të sipërpërmendur, dhe EULEX-i,
mision i rendit dhe ligjit, përgjegjës për administrimin dhe zhvillimin e sundimit
të ligjit në vend.
4 Vetë procesit të ritrajtësimit të UNMIK-ut i mungon transparenca dhe
qartësia. Më 18 gusht 2008, është nënshkruar një marrëveshje midis UNMIK-ut
dhe EULEX-it për bartjen e pjesëve të caktuara të pronës së misionit të KB-së
tek EULEX-i. Kjo kishte të bënte me transfer apo shitje të pasurive të caktuara,
të makinave dhe objekteve që shfrytëzoheshin nga UNMIK-u. Për shkak të
mungesës së transparencës, publiku e ka ende të paqartë përmbajtjen e kësaj
marrëveshjeje. Shumica e njerëzve këtë e kuptojnë si një dokument që i përcakton
hollësitë e procesit të ritrajtësimit; megjithatë, nga zëdhënësi i UNMIK-ut është
theksuar që kjo është një marrëveshje e pastër teknike dhe që nënshkrimi i
Memorandumit të Mirëkuptimit midis UNMIK-ut dhe EULEX-it për bartjen
e kompetencave është një çështje e veçuar dhe se nuk është përcaktuar ende.
5 Kështu, Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të KB-ve, e cila e ka krijuar
UNMIK-un, mbetet në fuqi, dhe mbetet për t’u parë se çfarë veglash do të
shfrytëzohen për t’i zbatuar kërkesat ligjore të Rezolutës. Misioni i ri i UE-së
refuzohet me të madhe nga pakica serbe e cila përnjëherësh tregoi gatishmëri
për ta pranuar autoritetin e UNMIK-ut.
6 Për informata shtesë lidhur me mandatin e EULEX-it në Kosovë, shih:
www.eulex.eu.org.
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7 Shih Rregulloren Nr. 1999/1 të UNMIK-ut, op. cit. shënimi 3, para. 1.1: “i tërë
autoriteti legjislativ dhe ekzekutiv lidhur me Kosovën i jipet UNMIK-ut dhe
ushtrohet nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm.”
8 Gjykimeve vendëse në shoqëritë e pasluftës rëndom u mungon legjitimiteti
meqë sistemet gjyqësore nuk shihen si të pavarura dhe të paanshme, dhe si
të tilla janë të paafta për t’i zhvilluar rastet komplekse dhe ato të krimeve të
organizuara. Nga ana tjetër, tribunalet ndërkombëtare ad hoc janë kritikuar
që e ndërtojnë vetëm të drejtën e rasteve ndërkombëtare por nuk u japin jetë
kapaciteteve vendëse, meqë pasojat e tyre pozitive nuk e arrijnë shoqërinë e
ndikuar. Si pasojë, gjykatat hibride janë paraqitur si trajtë e përshtatshme për t’i
gjykuar kryerësit e veprave, duke ofruar legjitimitet përmes dhënies së pronësisë
pa e ndikuar pavarësinë dhe paanësinë, duke i ndjekur më tepër kryerës për një
kohë më të shkurtër dhe me shpenzime më të ulëta, ndërkohë që, po ashtu, i
ndërtojnë kapacitetet vendëse. Lidhur me këtë, jashtë Kosovës modele të tilla
janë përhapur në Timorin Lindor në Panelet e Krimeve të Gjykatës së Qarkut
në Dili, dhe në Sierra Leone, në Gjykatën për Sierra Leonen. Për më tepër për
modelin e gjykatave hibride, shih Sarah M.H Nouwen, “Hybrid Courts, The
hybrid category of a new type of international crimes court,” Utrecht Law
Review, Vol. 2, Issue 2 (December 2006). Shih po ashtu, “Rule of Law Tools
for Post-Conflict States, Maximising Legacy of Hybrid Courts,” (Zyra e
Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut, Raporti 2008).
9 L. Tom Perriello dhe Marieke Wierda, “Lessons from the Deployment of
International Judges and Prosecutors in Kosovo” (The International Centre for
Transitional Justice, mars 2006), 11. Shih po ashtu Shelley Inglis dhe David
Marshall, “The Disempowerment of Human Rights-Based Justice in the United
Nations Missions in Kosovo,” Harvard Human Rights Journal, Vol. 16 (2003),
95. Sisteme të ngjashme janë përhapur në Timorin Lindor, Panelet e Krimeve
të Gjykatës së Qarkut në Dili, dhe në Sierra Leone, Gjykata për Sierra Leonen.
10 Ndërkohë që bashkësia vendëse frikësohej kryesisht nga ngatërrimet
potenciale të ekzistencës së një shtrese gjyqësore shtesë midis sistemit vendës
dhe Tribunalit Ndërkombëtar Kriminal për Ish Jugosllavinë, e cila merrej se
do të ishte më me gjasë që do të fillonte hetime kriminale kundër shqiptarëve
që kanë marrë pjesë në konfliktin e armatosur, bashkësia ndërkombëtare
ishte e brengosur kryesisht lidhur me sigurinë e personelit të gjykatave
dhe me shpenzimet e tyre. L. Tom Perriello, Marieke Wierda, Lessons from
the Deployment of International Judges and Prosecutors in Kosovo (The
International Centre for Transitional Justice, mars 2006), 12.
11 Në pajtim me Rregulloren 2000/6 të UNMIK-ut, Mbi Emërimin dhe Heqjen
nga Posti të Gjykatësve dhe Prokurorëve Ndërkombëtarë, të nxjerrë më 15
shkurt 2000, që e ndryshon Rregulloren 2000/6, Mbi Emërimin dhe Heqjen
nga Posti të Gjykatësve dhe Prokurorëve Ndërkombëtarë, të nxjerrë më 27 maj
2000, dhe Rregulloren 2000/64 të UNMIK-ut Mbi Emërimin e Gjykatësve/
Prokurorëve Ndërkombëtarë dhe/ose Ndryshimin e Vendngjarjes, të nxjerrë
më 15 dhjetor 2000.
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12 William O’Neil, Kosovo: An Unfinished Peace (Boulder, Co: Lynne Reinner
Publisher, 2002), 88.
13 Një organ vetëqeverisës ky që është themeluar në pajtim me Nenin 4 të Ligjit
mbi Jurisdiksionin, 2003/03 L 53.
14 Manuela Mesa Peinado, The Role of NGOs and Society in Peace and
Reconciliation Processes (Centro de Invesigacion para la Paz).
15 Edhe ligji ndërkombëtar edhe ligjet kombëtare i obligojnë shtetet ta bëjnë
ndjekjen e atyre të akuzuar për krime të luftës. Vetë fakti që një numër i madh
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i Nurembergut i mbajtur në vitin 1945 nën të cilin rregullat humanitare të
përfshira në Rregulloret e shtuara në Konventën e Hagës IV të 1907 “ishin
pranuar nga të gjitha kombet e qytetëruara dhe janë konsideruar si shpjeguese
të ligjeve dhe të zakoneve të luftës” (shih Gjykimin e Kriminelëve Kryesorë të
Luftës, Tribunali Ndërkombëtar Ushtarak, 14 nëntor 1945, 1 tetor 1946, Vëll. I,
Nuremberg, 1947, 254. Shih po ashtu Hyrjen e Statutit të Romës, para. 6.
16 Sanam Naraghi Anderlini, Camille Pampel Conaway, dhe Lisa Kays,
“Transitional Justice and Reconciliation, Inclusive Security, Sustainable Peace:
A Toolkit for Advocacy and Action, Justice Governance and Civil Society,
Women Waging Peace” (London: International Alert), 8.
17 International Centre for Transitional Justice, “What is Transitional Justice,”
(International Centre for Transitional Justice, 2008). Listë faktesh, më tepër në:
www.ictj.org.
18 Kur i referohem shprehjes drejtësi, nënkuptohet domethënia e drejtësisë
prokurore.
19 Sanam Naraghi Anderlini, Camille Pampel Conaway dhe Lisa Kays,
“Transitional Justice and Reconciliation, Inclusive Security, Sustainable Peace:
A Toolkit for Advocacy and Action,” Vëll. IV, (London: International Alert),
13.
20 Teitel, R., “Transitional Justice Genealogy,” Harvard Human Rights Journal,
No. 16 (2003), 69-94.
21 Anika May, “Dealing with the past: Experience of Transitional Justice; Truth
and Reconciliation Processes After the Period of Violent Conflict in Africa,”
Conciliation Recourses (maj 2006), 4.
22 Rodrigo Uprimny, Marial Paula Shafon, Transitional Justice, Restorative
Justice and Reconciliation (Working Paper Library, National University of
Columbia), 3.
23 Shih, p.sh. bazën ligjore për themelimin e Gjykatës Ndërkombëtare të
Krimeve (GJNK). Parimi plotësues i mbajtur në Statutin e Romës obligon Palën
Shtet t’i ndjek personat e akuzuar për krime të luftës. Megjithatë, nëse Shteti nuk
është në gjendje apo nuk është i gatshëm ta përmbush këtë detyrë, GJND do ta
merr jurisdiksionin. (neni 17910 (a) ).
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Courts (Geneva: United Nations Publication, E.08.XIV. 2, 2008), 4.
25 Reconciliation After Violent Conflict (Doracak i botuar në Suedi nga Instituti
Ndërkombëtar për Demokraci dhe Përkrahje Zgjedhore, 2003), 81.
26 Ashtu siç është theksuar nga Sekretari i Përgjithshëm, “në fund, në vendet
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Exploring the Case of Kosovo, (Verlag, 2010), 309.
43 Një ish zyrtar i UNMIK-ut thotë që në disa raste gjykatësit i janë nënshtruar
presionit të jashtëm, dhe, rrjedhimisht, u desht të hiqnin dorë nga ndjekja
penale. Ai thirret në rastin e Zoran Stankoviqit, një ish polici serb, që ishte
akuzuar për pjesëmarrjen në masakrën e Reqakut, në janar 1999. Për më
tepër, disa ish gjykatës ndërkombëtarë kanë raportuar për rastet që përfshinin
ndërhyrje politike, që i kanë përjetuar gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë, që
e pasqyron qëllimin e ndërprerjes së hetimeve që përfshinin ndjekjen penale
të “personave të caktuar.” Shih, William O’Neil, Kosovo: An Unfinished Peace,
(Boulder, Co: Lynne Reinner Publisher, 2002), 91.
44 Deri më tani lidhur me rastet e krimeve të luftës janë bërë mbi 30 gjykime.
P.sh., në vitin 2000, në Gjykata e Qarkut në Mitrovicë e dënoi në mungesë
Nenad Paviqeviqin për kryerjen e krimeve të luftës me 20 vjet burgim. Gjykata e
Qarkut në Prizren e dënoi Artan Hasanin me 15 vjet burgim për vrasjen e gruas
serbe Stana Srdiq. Në vitin 2000, Dragan Jovanoviq, Srgjan Aleksiq, Vllastimir
Aleksiq, Branisllav Popoviq dhe Tomisllav Vuqkoviq, që të gjithë të akuzuar për
kryerjen e veprave të gjenocidit, u arratisën nga Qendra e Ndalimit në Mitrovicë.
Deri në ditën e sotme, autoritetet kompetente në Serbi nuk e kanë ndërmarrë
asnjë hap që ata t’ua kthejnë autoriteteve të UNMIK-ut. Oda ndërkombëtare e
gjykimit e Gjykatës së Qarkut në Prizren e ka dënuar Mirosllav Vuqkoviqin me
12 vjet burgim për kryerjen e krimeve të luftës kundër civilëve. Në vitin 2001,
Gjykata e Qarkut në Prizren i dënoi dy persona me mbiemrat Jovanoviq dhe
Kolashinac me 20 dhe me 5 vjet burgim respektivisht, për kryerjen e krimeve
të luftës kundër civilëve. Në vitin 2003, para panelit ndërkombëtar të Gjykatës
së Qarkut në Prishtinë është bërë gjykimi kundër “Grupit të Llapit.” Ky grup e
përfshinte komandantin e UÇK-së për Zonën e Llapit, Rrustem Mustafën, që u
dënua me 17 vjet burg. Ish komandanti në policinë ushtarake të UÇK-së, Nazif
Mehmeti është dënuar me 13 vjet, Latif Gashi që e udhëhiqte inteligjencën e
UÇK-së u dënua me 10 vjet, dhe Nazmi Kadriu, një ish polic ushtarak u dënua
me 5 vjet burgim. Në vitin 2002, paneli ndërkombëtar i Gjykatës së Qarkut në
Pejë, e drejtoi një gjykim të bërë kundër “Grupit të Dukagjinit,” që përbëhej nga
ish ushtarët e UÇK-së. Idriz Balaj u dënua me 13 vjet burgim, Daut Haradinaj
me 5 vjet, Bekim Zekaj me 3 vjet, dhe Ahmet Elshani dhe Ramush Ahmeti me
3 vjet burgim. Më 12 maj 2005, Gjykata e Qarkut në Prishtinë i dënoi me nga 20
vjet burg tre nga pesë personat që i takonin “Grupit të Kaqanikut,” dhe që ishin
ish ushtarë të UÇK-së.
45 Deri më tash janë zhvilluar 126 veprime para TNKJ-së.
46Është dëshmuar që drejtësia ndërkombëtare kriminale është rezultat i
kompromisit politik, dhe si e tillë kjo nuk është imune nga interesat politike.
Për më tepër, korniza e saj ligjore nuk ofron ndonjë garancë të mjaftueshme
për përmbushjen e detyrës së drejtësisë, meqë nuk ka sanksione të veçanta
ligjore, pos raportimit të mospëlqimit para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të

109

GJYLBEHARE BELLA MURATI

Bashkuara, i cili mund të ushtrojë trysni në shtetin mospëlqyes për përmbushjen
e obligimeve të veta që burojnë nga ndonjë urdhër apo gjykim i dhënë nga një
tribunal ndërkombëtar.
47 Shih hulumtimin e kryer nga International IDEA, “South East Europe Public
Agenda Survey” (2002), në dispozicion në
www.idea.int/press/pr200220404.htm.
48 Hulumtimi tregon që në vitin 2002 niveli i besimit në TNKJ-në në Kosovë
ishte 83 përqind. Do të thosha se që nga viti 2003 niveli i besimit ka rënë.
49 Pikëpamje të tilla janë shprehur gjatë demostratave që nga viti 2004 të
organizuara nga veteranët e luftës lidhur me arrestimin e ushtarëve të UÇK-së.
50Eric Braham, Transitional Justice, “Civil Society and Development of the
Rule of Law in Post Conflict Society,” International Journal of Non-Profit Law,
Volume 9, Issue 4 (gusht 2007), 64.
51 Ibid.
52 Për momentin, OJQ-ja serbe Qendra për të Drejtën Humanitare është e
vetmja OJQ që ka depozituar akuza dhe që ka nisur me sukses disa raste para
autoriteteve përgjegjëse në Serbi. Megjithatë, kjo është kryesisht e përqendruar
në ushtrimin e trysnisë në autoritetet serbe përbrenda vetë Serbisë. Bekim
Blakaj, Udhëheqës i zyres të vendosur në Kosovë thotë që zyra e Kosovës
është kryesisht e përfshirë në mbikëqyrjen e gjykimeve të krimeve të luftës, në
grumbullimin e dëshmive nga viktimat e shkeljeve të supozuara. Intervista me
të është bërë gjatë gushtit 2010.
53 Nicolas Wood, “In Kosovo, newspapers’ exposés of war criminals led to
murder,” The Guardian, June 21st 2000.
54 Vendimi ekzekutiv ED/2000/2.
55 Në rrethana normale, një çështje e tillë është nën autoritetin e gjykatës
kompetente që e ka autoritetin për ta përcaktuar fajësinë apo pafajësinë e
personit që supozohet se është përgjegjës për kryerjen e veprimit të ndaluar.
56 Rregullorja e UNMIK-ut 2000/4, që hyri në fuqi me 9 shkurt të vitit 2000.
57 Shih deklaratën e lëshuar nga OJQ-ja e Londrës, Article 19, e datës 20 mars të
vitit 2000, në dispozicion në: http://www.ifex.org/20fr/layout/set/print/layout/
set/print/content/view/full/9945/.
58 Kjo OJQ pushoi së ekzistuari në vitin 2006, meqë u shndërrua në lëvizjen
politike Lëvizja Vetëvendosje. Në vitin 2009, lëvizja Vetëvendosje u shndërrua
në parti politike që i fitoi 13 ulëse në Parlamentin e Kosovës në zgjedhjet e fundit.
59 Ky aksion u ndërmor së bashku me disa organizata të tjera, përfshirë “Thirrjet
e Nënave,” organizatë nga Krusha e Vogël, dhe 26 Marsi 1999, të afërmit e
viktimave të masakrës së Reqakut.
60 Hristori e Lëvizjes Vetëvendosje, në dispozicion në uebsajtin:
http://www.vetevendosje.org/repository/docs/index3.pdf.
61 Shoqata e familjeve të serbëve të Kosovës, Kosmetske Žrtve,
www.kosmetskezrtve.org.rs.
62 Dialogu joformal midis të rinjëve serbë dhe shqiptarë në Kosovë, i organizuar

110

SHOQËRIA CIVILE DHE DREJTËSIA E PASLUFTËS

më 1 qershor 2011, shih uebsajtin e Nismës Rinore për të Drejtat e Njeriut,
www.ks.yihr.org.
63 Më tepër informata mund të sigurohen në uebsajtin: www.cbcmitrovica.org.
64 RECOM, www.zarekom.org.
65 Reconciliation After Violent Conflict (Doracak i botuar në Suedi nga Instituti
Ndërkombëtar për Demokraci dhe Përkrahje Zgjedhore, 2003), 167.

111

KONTRIBUESIT

SHËNIME PËR KONTRIBUESIT
Mentor Agani është magjistër për çështje shtetërore dhe ndërkombëtare,
me përqendrim në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror nga Universiteti
i Pittsburghut, dhe është kandidat për doktoraturë në Departamentin
e Sociologjisë, Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtinës. Gjatë vitit
akademik 2006-2007 ka qenë studiues i Fulbrightit në Qendrën Minda
de Gunzburg për Studime Evropiane, Universiteti i Harvardit. Është
anëtar i Academic Fellowship Program/Higher Education Support
Program, të Fondacionit për Shoqëri të Hapur. Në Departamentet e
Sociologjisë dhe të Shkencave politike i mban kurset Shoqëria civile,
Teoritë dhe modelet e demokracisë dhe Kombi dhe nacionalizmi.
Pëllumb Kelmendi është Ligjërues asistent në Departamentin e
Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës. Gradën BA e ka në
Shkencat politike nga Universiteti i Chicagos (2007), ku ishte fitues i
Bursës Henry Dunlap Smith, dhe atë të magjistrit të filozofisë në fushën
e Studimeve zhvillimore nga Universiteti i Cambridge-it, ku ishte
edhe Shell Centenary Scholar. Interesimet hulumtuese të tij përfshijnë
ekonominë politike të zhvillimit, shtetin dhe ndërtimin e institucioneve
në mjediset e pasluftës, dhe korrupsionin.
Remzije Istrefi ka doktoratë në Shkencat politike dhe magjistraturë
në Drejtësi, në fushën e Të drejtës ndërkombëtare të të drejtave të
njeriut. Ajo ligjëron në Fakultetin e Drejtësisë dhe në Departamentin
e Shkencave politike në Universitetin e Prishtinës. Nga viti 1999 ka
punuar me organizata të ndryshme ndërkombëtare që vepronin në
Kosovë. Në vitin 2008 qëndroi në Duke University, si studiuese Fulbright
në Qendrën John Hope Franklyn për Studime Multidisciplinare. Është
anëtare e Academic Fellowship Program/Higher Education Support
Program, të Fondacionit për Shoqëri të Hapur. Nga viti 2010 e drejton
projektin “Urëzimi i Ndarjes” në Ndërtimin e Komunitetit Mitrovica
(CBM), duke punuar njëkohësisht si Zëvendës Drejtoreshë e CBM.

113

KONTRIBUESIT

Valdete Idrizi e ka themeluar CBM ku ka shërbyer si Drejtoreshë
për më tepër se dhjetë vjet. Valdetja është fituese e Shpërblimin
Ndërkombëtar për Gratë Guximtare, që iu dha nga Sekretari i Shtetit të
Shteteve të Bashkuara në 2008, për përkushtimin e saj për ndërtimin e
paqes dhe të stabilitetit në Kosovë. Përpjeket e saj janë njohur edhe nga
European Soroptimist International, duke ia dhënë Çmimin prestigjioz
Soroptimist për Paqe në vitin 2009. Është një drejtuese me përvojë
në shoqërinë civile, me ekspertizë në zgjidhjen e konflikteve, avokim,
çështjet gjinore, zhvillimin institucional dhe individual të kapaciteteve,
zhvillimin strategjik, dhe ngritjen e fondeve. Në dymbëdhjetë vitet e
fundit ka punuar gjerësisht me OJQ dhe agjencione lokale, rajonale
dhe ndërkombëtare që vepronin në Ballkan. Ajo shërben si anëtare e
bordeve në një numër të OJQ-ve në Kosovë dhe në rajon.
Gjylbehare Bella Murati është kandidate për doktoraturë në
Universitetin e Gentit, Belgjikë, duke bërë hulumtim në fushën e Të
drejtës ndërkombëtare publike, me një përqendrim të veçantë në
Të drejtën e të drejtave të njeriut. Ajo e ka gradën e magjistrit në Të
drejtën ndërkombëtare të të drejtave të njeriut nga Universiteti i Essexit,
Mbretëri e Bashkuar, dhe gradën BA në Drejtësi nga Universiteti i
Prishtinës, Kosovë, me çertifikatë shtesë të Universitetit të Utrechtit,
Holandë. Studimet e saj intensive gjatë viteve të kaluara, përfshirë
hulumtimet e pavarura gjithëpërfshirëse, ia kanë mundësuar ta zhvillojë
një njohje të thellë të aspekteve të ndryshme të Të drejtës ndërkombëtare
të të drejtave të njeriut dhe të zbatimeve të saj në legjislacionin vendës.

114

Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
316.3(496.51)
Shoqëria civile në Kosovë prej vitit 1999 /
Redaktor Mentor Agani. - Prishtinë : Qendra për
Kurajo Politke, 2012. - 114 f. ; 21 cm.
Parathënie : f. 9-12
1. Agani, Mentor
ISBN 978-9951-8857-1-3

