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 Metodolgjia e hulumtimit 

 

Pjesa kuantitative e hulumtimit 

Metoda e hulumtimit:  Në person (F2F) 

Anketimi: 51 pyetje përgjatë një periudhe kohore - 15 minuta 

Periudha e hulumtimit:  4 deri më 11 maj, 2017 

Shtrirja gjeografike e hulumtimit: Mitrovicë e Veriut, Leposaviq, Zubin Potok dhe 

Zveçan 

Madhësia e mostrës: 800 të anketuar 

Lloji i mostrës: Mostrimi i rastësishëm i shtresëzuar – shtresëzimi në bazë të 

komunës së banimit 

Gabimi në statistika: 95% intervali i besimit me incidencë prej 50% është +/-3,2  

Post-shtresëzimi: gjinia, mosha, vendbanimi dhe niveli i edukimit 

 

Pjesa kualitative e hulumtimit 

Fokus grupet: 4 fokus grupe të realizuara në Mitrovicën e Veriut (20 qershor, 

2017) Zveçan (23 qershor, 2017), Zubin Potok (5 korrik, 2017), dhe Leposaviq (13 

korrik, 2017). 

Intervistat: 6 intervista me zyrtarë qeveritar dhe analist politik lokal (Igor Simic, 

Asambleist në Komunën e Mitrovicës së Veriut; Caslav Milisavljevic, Asambleist 

në Komunën e Zveçanit; Zeljko Tvrdisic, gazetar; Nusret Hoxha, Zëvendësministër  

i Ministrisë së Drejtësisë i Kosovës) 

Periudha e hulumtimit: 20 qershor – 15 gusht  
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Rezultatet kryesore 

 

 

7% e të anketuarve e vlerësuan situatën aktuale politike në Kosovë si të 

mirë. 

 

 

Mbi 90% e të anketuarve besojnë se zhvillimet në Kosovë nuk shkojnë në 

drejtimin e duhur, ndërkohë që çdo i dyti/a i/e anketuar beson se në tre 

vitet e ardhshme jeta e serbëve në Kosovë do të jetë më e keqe se sot. 

 

65% e të anketuarve besojnë se Rusia duhet të jetë partneri më i 

rëndësishëm kur bëhet fjalë për lobim për mbrojtjen e interesave të 

serbëve në Kosovë. 

 

Vetëm 15% e të anketuarve e mbështesin Marrëveshjen e Brukselit, 

ndërsa pothuajse 40% e të anketuarve nuk kanë mendim. 

 

 

Çdo i/e katërti/a i/e anketuar mbështet pjesëmarrjen e serbëve në 

institucionet e Kosovës. 

 

 

Mbi 35% e të anketuarve planifikojnë të marrin pjesë në zgjedhjet e 

ardhshme të Kosovës kur ato të zhvillohen. 

 

 

Çdo i/e dyti/a i/e anketuar nuk ndihet i/e lirë të shprehë publikisht 

pikëpamjet e tij/saj politike. 

 

 

Të anketuarit vlerësuan incidentet ndëretnike, paqëndrueshmërinë 

politike dhe krimin e organizuar si rreziqet më të mëdha për sigurinë.   

 

 

Vetëm 2.1% e të anketuarve besojnë se Marrëveshja e Brukselit i ka 

përmirësuar të drejtat dhe liritë e komunitetit serb në Kosovë. 
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Vetëm 2.1% e të anketuarve besojnë se Marrëveshja e Brukselit i ka 

përmirësuar të drejtat dhe liritë e komunitetit serb në Kosovë. 

 

 

Pothuajse 80% e të anketuarve besojnë se Bashkimi Europian mban anën 

Prishtinës në procesin e negociatave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. 

 

 

10.5% e të anketuarve e mbështesin anëtarësimin e Kosovës në Bashkimin 

Europian. 
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Përshkrimi i mostrës 

 Ndarja gjinore  

 
 

 Cila është mosha juaj? 

Mosha mesatare e të anketuarve është 49. 

Ndarja në bazë të moshes:  

 
 

 Niveli  i edukimit 
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 Statusi i punësimit 

 
 

 Vendbanimi 
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Konteksti i hulumtimit 

 

Analiza e trendit është sondazh i rregullt i opinioneve të qytetarëve në Kosovën e 

Veriut që AKTIV e realizon që nga viti 2015. Pjesa kuantitative e hulumtimit për vitin 2017 

është realizuar në gjysmën e parë të muajit maj 2017, ndërsa pjesa kualitative e 

hulumtimit është realizuar në periudhën qershor - gusht, 2017. Qëllimi i hulumtimit 

kualitativ ishte të mundësojë interpretimin e rezultateve të fituara gjatë aktivitetit të 

anketimit. 

Gjatë periudhës së hulumtimit kuantitativ, ekipi i AKTIV-it ka ndjekur dhe ka 

regjistruar ngjarjet më të rëndësishme në skenën socio-politike në Kosovë me qëllim të 

krijimit (dhe kuptimit) të ndikimit të tyre në pikëpamjet e qytetarëve. Në raport me 

incidentet e sigurisë, në periudhën nga 4 deri më 11 maj, mediat lokale raportuan: një 

ngacmim të një gruaje të re serbe nga fshati Lapllasellë nga një mashkull shqiptar, 

demolimin e një shtëpie të sapo ndërtuar të një të kthyeri serb në Istog, një vrasje në 

Mitrovicën e Veriut, një vrasje në Mitrovicën e Jugut, një vjedhje të stolive të arit të një 

gruaje serbe në Mitrovicën e Veriut, kërcënime ndaj një gruaje serbe në Mitrovicën 

Veriore nga meshkuj shqiptarë, një sulm ndaj një mashkulli shqiptar në Mitrovicën e 

Veriut nga një autor i paidentifikuar, dy vjedhje në fshatin Preluzhë, arrestime për akuza 

për prostitucion në Gjakovë, vrasje të dyfishtë në afërsi të Bujanocit të kryer nga një 

mashkull serb nga zona e Gjilanit, arrestimi i një mashkulli serb në Gorazhdec në pronën 

e të cilit u gjetën 499 bimë të kanabisit dhe një konfiskim prej 7 kg marihuanë në 

pikëkalimin në Merdare. 

Ngjarjet kryesore politike gjatë periudhës së sondazhit përfshijnë poashtu votën e 

mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës, pas indikacioneve të një periudhe disa mujore që 

mund të ketë zgjedhje të parakohshme, Oliver Ivanovic u takua me Presidentin e 

Serbisë, Aleksandar Vucic, në Bruksel një grup miqësie u formua ndërmjet Kosovës dhe 

Parlamentit Evropian dhe Gjykata e Apelit e Kosovës e konfirmoi dënimin me kusht për 

kryetarin e Kllokotit mbi akuzën për keqpërdorimin e pushtetit. 

Në muajt paraprirës të këtij sondazhi, vëmendja e publikut u përqendrua në një 

numër në ngritje të incidenteve ndëretnike që ndodhën në dhe rreth zonës të sapo 

ndërtuar të këmbësorëve në një pjesë të rrugës Mbreti Peter I në Mitrovicën e Veriut, 

por edhe në mbylljen e një ndër operatorëve telefonik (Telenor) dhe migrimin e 

llogarive të përdoruesve nga Telekom Serbia (Rrjeti MTS) tek një kompani e sapo krijuar 

"mts d.o.o." Edhe zona e këmbësorëve, dhe fillimi i operimit të 'mts d.o.o.' janë rezultat i 

marrëveshjeve të arritura si pjesë e procesit të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet 
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Beogradit dhe Prishtinës, konkretisht, marrëveshjes për telekomunikacionin1 e arritur për 

herë të parë në shtator 2013 dhe marrëveshjes për rivitalizimin e urës kryesore mbi lumin 

Ibër, që ndan Mitrovicën Jugore dhe atë Veriore, e arritur në gusht të vitit 2015. 

Marrëveshja për telekomunikacionin ishte e para nga marrëveshjet që afektuan 

pothuajse të gjithë qytetarët e komunave veriore me shumicë serbe, të cilët në qershor 

të vitit 2017 për herë të parë pranuan faturat për telefonat fiks dhe ata mobil me shuma 

të treguara në euro dhe llogaritë dhe kontratat e tyre u migruan nga një kompani në 

tjetrën pa pëlqimin e tyre. Gjithashtu, përdoruesit e Telenorit u lanë plotësisht pa mbulim 

të rrjetit.2 Në anën tjetër, komunat në jug të Ibrit morën sinjal për rrjetin e telefonisë fikse 

për herë të parë pas 7 vjetësh. Marrëveshja për telekomunikacion përfshiu edhe 

alokimin e një kodi të ri te telefonisë për territorin e Kosovës (+383), për të cilin janë 

përmbushur vetëm parakushtet ligjore dhe jo ato teknike, prandaj kodi i ri megjithëse i 

alokuar ende nuk mund të përdoret. Arsyeja se pse kodi i telefonisë së Kosovës nuk 

funksionon është për shkak se ende nuk është e mundur të quhen "numrat e Kosovës", 

dmth përdoruesit e rrjeteve IPKO dhe Vala, pa shtuar tarifat e roamingut, dhe pasi 

numri "i dyfishtë 047" i inkorporuar në kartën SIM të 'mts d.o.o.' nuk është ende aktiv. Në 

mënyrë efektive kjo do të thotë se përdoruesit e 'mts d.o.o.', si dhe përdoruesit e MTS 

përpara tyre, ende nuk kanë mbulim të rrjetit në tërë territorin e Kosovës. 

Ngjashëm, marrëveshja për rivitalizimin e urës kryesore solli ndryshimet më të 

dukshme në kuptimin infrastrukturor sepse modifikimet përfshinin më shumë se vetëm 

urën. Kërkesat për hapjen e urës për trafik dhe për largimin e Parkut të Paqes nga ura u 

përsëritën shpesh, jo vetëm nga komuniteti në jug të urës, por edhe nga përfaqësuesit 

e bashkësisë ndërkombëtare. Me qëllim të reduktimit të frikës nga hapja e urës në 

mesin e komunitetit që jeton në veri3, një kompromis u bë për të kthyer pjesën e 

poshtme të rrugës kryesore, në drejtim të urës, në një zonë për këmbësorë. Parku i 

Paqes, i instaluar më 18 qershor të vitit 2014, u hoq më 14 gusht të 2016-së duke shënuar 

kështu fillimin  e rivitalizimit të urës kryesore mbi lumin Ibër që ndan Mitrovicën Veriore 

dhe Jugore, të planifikuar për një kohë të gjatë. Në periudhën vijuese qytetarët ishin 

dëshmitarë të punimeve në qendrën e qytetit dhe shëndrrimit të asaj që dikur ishte 

                                                 
1 Mund të lexoni më shumë për këtë marrëveshje në artikullin e shkruar nga Sovrlic S. dhe Dapic 

S.  se čujemo nakon Brisleskog sporazuma?(“Si e dëgjojmë njëri – tjetrin pas Marrëveshjes së 

Brukselit?’’ t/n) (2017): http://crnobelisvet.com/wp-content/uploads/2017/07/KAKO-SE-CUJEMO-

NAKON-BRISELSKOG-SPORAZUMA-final.pdf  
2 Media ka raportuar që rrjeti VIP poashtu është shuar, megjithatë kjo nuk është e vërtetë. Rrjeti 

VIP funksionon normal dhe deri më datën e këtij raporti faturat e telefonisë mobile janë pranuar 

në Euro. 
3 Ura në lumin Ibër ka qenë vendi ku kanë ndodhur një numër i incidenteve ndëretnike, prandaj 

për qytetarët në veri, barrikada dhe më pas Parku i Paqes kanë krijuar një lloj ndjenje të sigurisë 

dhe të garancës se incidente të tjera nuk do të ndodhnin. Në anën tjetër, për qytetarët në jug, 

edhe barrikada e edhe Parku i Paqes janë parë si Muri i Berlinit, pengesë artificiale për integrimin 

e asaj që ata e konsiderojnë si entitet i pandashëm.   

http://crnobelisvet.com/wp-content/uploads/2017/07/KAKO-SE-CUJEMO-NAKON-BRISELSKOG-SPORAZUMA-final.pdf
http://crnobelisvet.com/wp-content/uploads/2017/07/KAKO-SE-CUJEMO-NAKON-BRISELSKOG-SPORAZUMA-final.pdf
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rruga më e ngarkuar në një zonë për këmbësorë. Ndryshimi u shoqërua nga një 

riorganizim i ngathët i trafikut, si pasojë e të cilës, e vetmja alternativë për rrugën e 

mëparshme me katër korsi, tani të transformuar në zonë të këmbësorëve, u bë një rrugë 

e ngushtë me një drejtim. Ky nuk ishte fundi i problemeve që lidhen me zonën e 

këmbësorëve. Vetë projekti iu nënshtrua disa rishikimeve dhe ndërtimit të një "muri 

mbështetës" në fund të zonës së këmbësorëve, ashtu siç u quajtën autoritetet e 

Mitrovicës së Veriut, ose "muri fashist" siç u referua nga publiku në Kosovë, dhe i cili 

vetëm komplikonte më tej marrëdhëniet e ndjeshme ndëretnike. Deri më 7 shkurt muri u 

hoq dhe një ndërtim i ri, shumë më i ulët, por më i gjërë, u ndërtua 2 metra larg murit 

origjinal. Demolimi i murit erdhi pas marrëveshjes së 4 shkurtit4 e cila u nënshkrua nga 

Kryetari i Mitrovicës së Veriut, Goran Rakiq dhe Ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, Ferat Shala. Marrëveshja u dëshmua nga Kryeministri i Kosovës, 

Isa Mustafa, Zëvendëskryeministri, Branimir Stojanoviq, Ambasadori i SHBA-ve në Kosovë, 

Greg Delawie dhe Përfaqësuesja Speciale e BE-së në Kosovë, Natalia Apostolova. 

Megjithatë, vetë marrëveshja e 4 shkurtit, si dhe e tërë seria e ngjarjeve dhe 

ndryshimeve që kanë ndodhur për shkak të marrëveshjes për rivitalizimin e urës, ishte 

qartë jodemokratike, si për shembull, Neni 1, Paragrafi III i marrëveshjes thekson se 

Asambleja Komunale e Mitrovicës së Veriut do të miratojë projektin për ndërtimin e 

zonës së këmbësorëve (Asambleja Komunale e Mitrovicës Veriore të miratojë projektin 

e këmbësorëve (siç është rënë dakord nga palët më 4 shkurt) më 4 shkurt dhe në 

përputhje me Marrëveshjen e Brukselit të datës 25 gusht, 2015). Ndonëse kryeministri i 

atëhershëm, Isa Mustafa, konfirmoi se marrëveshja e 4 shkurtit është arritur në përputhje 

me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi të Kosovës5, mbetet e paqartë se cili ligj lejon që një 

kryetar i komunës dhe një ministri në qeveri të vendosin se si duhet të votojnë anëtarët 

e një asambleje të caktuar komunale për disa propozime. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 I gjithë teksti i marrëveshjes është i disponueshëm në: 

http://kossev.info/strana/arhiva/express__mitrovicki_zid_bice_srusen_u_nedelju_dokument_/1108

8 
5 http://www.kryeministri-

ks.net/index.php/2009/03/repository/images/common/docs/proc/repository/docs/Strategjia_pe

r_grumbullim_dhe_kontroll_te_AVL_Shqip-Final.pdf?page=2,9,6528  

http://kossev.info/strana/arhiva/express__mitrovicki_zid_bice_srusen_u_nedelju_dokument_/11088
http://kossev.info/strana/arhiva/express__mitrovicki_zid_bice_srusen_u_nedelju_dokument_/11088
http://www.kryeministri-ks.net/index.php/2009/03/repository/images/common/docs/proc/repository/docs/Strategjia_per_grumbullim_dhe_kontroll_te_AVL_Shqip-Final.pdf?page=2,9,6528
http://www.kryeministri-ks.net/index.php/2009/03/repository/images/common/docs/proc/repository/docs/Strategjia_per_grumbullim_dhe_kontroll_te_AVL_Shqip-Final.pdf?page=2,9,6528
http://www.kryeministri-ks.net/index.php/2009/03/repository/images/common/docs/proc/repository/docs/Strategjia_per_grumbullim_dhe_kontroll_te_AVL_Shqip-Final.pdf?page=2,9,6528
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Rezultatet e hulumtimit 

 

1. Në shkallë prej 1 deri në 5, me 1 që është ‘’shumë e keqe’’ dhe 5 që është 

‘’shumë e mirë’’ si do të vlerësonit në vazhdim:  

 
 

 Vlerësimi 

mesatar 

Situata politike në Kosovë 1,9 

Situata e sigurisë në Kosovë 1,7 

Situata ekonomike në Kosovë 1,9 

Situata juaj personale financiare  2,5 

 

 

 
 

Në krahasim me rezultatet e hulumtimit të vitit 2016, nuk janë vërejtur ndryshime 

të rëndësishme, kështu që mund të konkludohet se qytetarët janë po aq pesimistë dhe 

të pakënaqur me tendencat e përgjithshme politike, të sigurisë dhe ato ekonomike.  

 

Të anketuarit më të moshuar janë më pak të kënaqur me situatën aktuale 

politike. Pothuajse 85% e të anketuarve më të vjetër se 66 vjeç vlerësuan situatën 

aktuale politike si të keqe. Kur kjo pyetje referohet në raport me vendbanimin, më pak 

të kënaqur me situatën aktuale politike janë të anketuarit nga Zveçani, ndërsa, 

kushtimisht të anketuarit nga Zubin Potoku janë më të kënaqurit. Një anëtar i Asamblesë 

Komunale të Zveçanit, Caslav Milisavljevic, shpjegon këtë pakënaqësi në mesin e 
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qytetarëve të Zveçanit me faktin se shumica e fondeve të BE-së si dhe fondet e 

organizatave joqeveritare dhe agjensioneve tjera donatore drejtohen në tre komunat 

në veri dhe përgjithësisht anashkalojnë komunën e Zveçanit. Edhe 90% e të anketuarve 

nga Zveçani deklaruan se nuk janë të kënaqur me gjendjen e sigurisë. 

 

Rezultatet e pjesës kuantitative të sondazhit u komentuan edhe nga qytetarët 

që morën pjesë në fokus grupet në të katër komunat, por edhe nga individë, politikanë, 

analist dhe njerëz tjerë të shquar të komunitetit serb në Kosovë. 

 

Pjesëmarrësit e fokus grupit në Mitrovicën e Veriut besojnë se situata politike 

perceptohet si e keqe sepse jeta e përditshme e qytetarëve është ndikuar ndjeshëm 

nga tensionet politike ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Kështu, ndjenja e 

pakënaqësisë rritet me rritjen e tensioneve dhe diskurseve konfliktuale. Të anketuarit 

nga Leposaviqi gjithashtu shtuan se ciklet e shpeshta zgjedhore qoftë në Kosovë apo 

në Serbi gjithashtu krijojnë një përshtypje të paqëndrueshmërisë politike. Të anketuarit 

nga të katër komunat besojnë se tensionet që nga fillimi i vitit 2017, duke përfshirë 

"trenin rus" dhe më pas shfaqjen e trupave ROSU në veri, tensionet lidhur me "murin", 

arrestimin e Haradinajt dhe reagimet ndaj procesit gjyqësor në Francë, ndikuan 

gjithashtu në rritjen e perceptimit negativ ndaj situatës politike. 

 

Kur është fjala për perceptimin mbi sigurinë dhe gjendjen ekonomike, 

pjesëmarrësit e fokus grupit në Zveçan besojnë se të dyja janë të ndërlidhura. Ata 

deklaruan se krimi dhe korrupsioni në veri janë shumë më të përhapura tani, se më parë 

dhe se këto çështje sociale ndikojnë seriozisht në të drejtën e qytetarëve për të gjetur 

punë. Gjithashtu, të anketuarit nga Zveçani, si dhe nga tre komunat e tjera, pohuan se 

incidentet e shpeshta ndëretnike që pasuan menjëherë pas hapjes së urës, 

përkeqësojnë më tej marrëdhëniet ndëretnike dhe krijojnë një atmosferë të pasigurisë. 

Të anketuarit deklaruan se "gjithnjë e më shumë shqiptarë kalojnë urën dhe sillen në 

mënyrë provokative në raport me serbët." 
 

2. Në përgjithësi, a po shkojnë në drejtim të duhur zhvillimet në veriun e Kosovës? 
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Përgjigjet në këtë pyetje shënojnë një trend negativ prej 16.2%. 

 

Në krahasim të rezultateve të hulumtimit të këtij viti dhe të vitit të kaluar, vërejmë 

dallime të konsiderueshme në opinionet e të anketuarve. Përderisa në vitin e kaluar 23% 

e të anketuarve mendonin se gjërat në Kosovë po shkojnë në drejtim të duhur, sot kjo 

përqindje është dukshëm më e ulët, duke arritur në vetëm 6.8% (X2 = 77.650). Ky trend u 

shpjegua me progresin e integrimit ligjor dhe administrativ të Kosovës Veriore në 

kornizën kushtetuese dhe ligjore të Kosovës, një proces që qytetarët në veri e 

perceptojnë si të imponuar dhe të padëshiruar. 

 

Në komentim të rezultateve, pjesëmarrësit e fokus grupit në Zveçan thanë se 

gjetjet e tilla ishin të parashikueshme, sepse serbët nga veriu "janë duke u ndarë gjithnjë 

e më shumë nga shteti i tyre, Serbia dhe janë duke u shtyer drejt institucioneve të 

Kosovës, pjesë e të cilave nuk duan të jenë." Disa pjesëmarrës besojnë se "periudha e 

krizës nuk ka kaluar akoma dhe se shkalla e varfërisë është e lartë", si në mesin e 

serbëve ashtu edhe ndër shqiptarë, dhe u theksua se marrëveshjet e arritura në Bruksel, 

të cilat mund të konsiderohen pozitive për komunitetin serb, nuk janë zbatuar, por 

prioritet i është dhënë atyre marrëveshjeve që ‘’i konvenojnë palës shqiptare". 

Pjesëmarrësit e fokus grupit nga Leposaviqi janë gjithashtu të mendimit se lidhjet me 

Serbinë po dobësohen dhe se po lëvizin në drejtim të kundërt nga që pritet. 

Pjesëmarrësit nga Leposaviqi i atribuan pakënaqësinë në rritje të qytetarëve, fillimit të 

implementimit të Marrëveshjes për Telekomin, konsideruar se kjo ishte koha kur dhe u 

zhvillua sondazhi (maj 2017).  Kjo është një ndër marrëveshjet e pakta që preku 

pothuajse çdo qytetar në katër komunat veriore dhe shkaktoi mjaft probleme 

administrative. 

 

Sipas Nusret Hoxhës, ish-zëvendësministër i Ministrisë së Drejtësisë të Kosovës, si 

shkak kryesor i pesimizmit të qytetarëve është mungesa e besimit tek përfaqësuesit e 

tyre të zgjedhur si në nivel lokal dhe në atë qendror qeveritar. Hoxha gjithashtu beson 

se ndryshimet e fundit në terren, që rezultojnë nga Marrëveshja e Brukselit (dokumentet, 

telekomunikimi), ndikojnë konsiderueshëm në perceptimet e qytetarëve, veçanërisht 

duke marrë parasysh faktin se shumica e qytetarëve nuk pajtohen me këto ndryshime. 

Ai shtoi se zgjidhja për këtë është "një gjak i ri dhe i edukuar në jetën politike të serbëve 

në veri", që do të punojë në mënyrë profesionale dhe transparente në ndërtimin e 

besimit ndërmjet institucioneve dhe qytetarëve me një objektiv parësor të lehtësimit të 

përshtatjes më të ndjeshme dhe më pak të dhimbshme në raport me ndryshimet që po 

ndodhin. 
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Nga ana tjetër, një anëtar i Asamblesë Komunale të Mitrovicës së Veriut dhe një 

përfaqësues i sapozgjedhur i 'Listës Serbe' në Parlamentin e Kosovës, Igor Simic, mendon 

se njerëzit presin që pozita e tyre në Kosovë të përmirësohet, dhe se shkak kryesor i rritjes 

pakënaqësisë qytetare është fakti se disa nga marrëveshjet e arritura në Bruksel nuk 

janë zbatuar. Ajo çka mbetet për t'u zbatuar nga e gjithë Marrëveshja e Brukselit është 

pjesa që supozohet t’i sigurojë përfitimin më të madh komunitetit serb që jeton në 

Kosovë - Bashkësia/Asociacioni i Komunave Serbe (BKS/AKS). Simic beson se duke pasur 

parasysh faktin se formimi i saj ende nuk ka ndodhur, një rënie e tillë në besimin e 

qytetarëve është i pritshëm dhe ka të ngjarë që një trend i tillë negativ të shënojë rritje. 

 

3. Sipas mendimit tuaj, pas tre viteve jeta e serbëve në Kosovë do të jetë…?  

 

 
 

 

Përgjigjet në këtë pyetje shënojnë një trend negativ prej 19,2% 

 
 

Të anketuarit më të rinj kanë shpërfaqur optimizëm më të vogël, ndërsa më 

optimistë ishin të intervistuarit më të vjetër se 66 vjeç. Poashtu, ka dallime të mëdha në 

krahasim me studimin e vitit të kaluar kur 34.7% e të anketuarve kanë pritur që jeta në 

Kosovë të jetë më e keqe në tre vitet e ardhshme. (X2 = 56.595). 

 

Interpretimet e rezultateve vënë në pah pozitën e pafavorshme të të rinjve, 

shkallën e lartë të papunësisë dhe ndjenjën e përgjithshme të mungesës së perspektivës 
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për të rinjtë në Kosovë. Përveç kësaj, pjesëmarrësit e fokus grupit në Leposaviq i 

atribuojnë këtë pakënaqësi integrimit të imponuar dhe të nxituar, për të cilin ata 

besojnë se ka një rezultat të paqartë, veçanërisht kur është fjala për të ardhmen e 

sistemit shëndetësor, përkatësisht atij arsimor, që ende funksionojnë në kuadër të 

sistemit serb. Poashtu, formimi i BKS/AKS po shtyhet vazhdimisht, e që krijon përshtypjen 

se shumë koncesione i ipen palës shqiptare të Kosovës në Bruksel. 

 

4. Sipas mendimit tuaj, cili është problemi më i madh në veriun e Kosovës? 

 

 

Të anketuarit me nivele të ndryshme të arsimimit i perceptojnë ndryshe 

problemet kryesore në Kosovë. Të anketuarit me arsim fillor e shohin situatën e 

paqëndrueshme politike si problemin më të theksuar, ndërsa për të anketuarit me arsim 

të lartë problemi më i madh është gjendja e sigurisë. 

Krahasuar me vitin paraprak, ndryshimi i vetëm në rënditjen e problemeve është 

shfaqur në dy problemet e para në listë. Pra, këtë vit, situata e sigurisë është perceptuar 

si problem më i madh sesa papunësia. Si arsyje më e mundshme për këtë ndryshim në 

rezultate është rritja e numrit të incidenteve ndëretnike në zonën e këmbësorëve ose në 

afërsi të saj. Sipas të dhënave organizatës joqeveritare AKTIV të marra nga Policia e 

Kosovës, gjatë periudhës ndërmjet prillit dhe gushtit të vitit 2017, 11 raste të sulmeve të 

rënda që kanë përfshier serbë dhe shqiptarë janë dokumentuar vetëm në zonën e 

këmbësorëve. 
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5. A i ndikojnë problemet e mëdha në Kosovë serbët dhe shqiptarët në mënyrë të 

barabartë? 

 

 

Analizuar në korrelacion me pyetjen e mëparshme, në të cilën siguria dhe 

papunësia u perceptuan si problemet më të mëdha në veriun e Kosovës, është e saktë 

se ato në mënyrë të barabartë i prekin të gjitha komunitetet në Kosovë. Megjithatë, 

qeveria e Kosovës ka sjellë një numër vendimesh gjatë viteve të fundit që kanë 

prodhuar pasoja të rënda për pjesëtarët e komuniteteve pakicë në Kosovë, 

veçanërisht serbët ose komunitetet që ndjekin edukimin në gjuhën serbe, siç janë 

goranët dhe romët. Përveç kësaj, nevojat e serbëve të Kosovës dallojnë nga nevojat e 

komunitetit shumicë, dhe këto dallime duken qartë në nivelin e gjuhës dhe në kontaktin 

e parë me institucionet. Kjo gjithashtu shpjegon perceptimin se komuniteti serb në 

Kosovë ballafaqohet me më shumë probleme sesa komuniteti shumicë. 

 

Një vendim i shtatorit të vitit 2015 i qeverisë së Kosovës ka imponuar "masa 

reciproke" në përgjigje të vendimit të qeverisë së Serbisë për të ndaluar importimin e 

teksteve shkollore të dedikuara për studentët me kombësi shqiptare në Bujanoc, 

Preshevë dhe Medvegjë, duke ndaluar në mënyrë efektive importin6 e materialit 

shkollor në gjuhën serbe në Kosovë. Kjo praktikë ka rrezikuar të drejtën e arsimimit të 

serbëve, romëve, goranëve dhe komuniteteve të tjera që ndjekin shkollimin në gjuhën 

serbe, dhe njëkohësisht ka shkelur nenin 12 paragrafi 2 të Ligjit për Arsim në Komuna7, i 

cili përcakton që: "Shkollat që ofrojnë arsim në gjuhën serbe mund të përdorin kurrikulën 

dhe tekstet shkollore të lëshuara nga Ministria e Arsimit e Republikës së Serbisë, me kusht 

                                                 
6 Për më shumë detaje mbi këtë problem, shikoni publikimin “Politizimi i të drejtave të njeriut: 

arsimi në gjuhën serbe në Kosovë’’  (2017), OJQ AKTIV, e disponueshme në: 

http://ngoaktiv.org/uploads/files/Politizacija%20ljudskih%20prava%201.pdf  
7 Teksti i ligjit është i disponueshëm në: 

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2008_03-L068_sr.pdf 
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që një njoftim të jetë dërguar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të 

Republikës së Kosovës." Si rezultat i këtij vendimi, shkollat në Kosovë për nxënësit që 

ndjekin shkollimin në gjuhën serbe, për vite kanë pasur vështirësi në organizimin e orëve 

mësimore. Dorëzimi i librave për fëmijët nga kategoritë e ndjeshme sociale është 

rregullisht i vonshëm dhe testet për provimet pranuese merren përmes "rrugëve 

alternative". Teste për garat e shkollave në lëmi të ndryshme në nivel komunal nuk 

mund të mbahen fare, kështuqë garat nuk organizohen. Për këtë arsye, studentët që 

ndjekin mësimin në gjuhën serbe në Kosovë nuk mund të kualifikohen për gara rajonale 

shkollore dhe të konkurrojnë me moshatarët e shkollave fillore dhe të mesme në Serbi. 

Dërgesat e certifikatave të shkollës dhe librat e studentëve janë gjithashtu të vonuara 

dhe zakonisht merren përmes "rrugëve alternative". 

 

Përveç vendimit për të ndaluar importimin e materialeve shkollore në gjuhën 

serbe në Kosovë, në maj të vitit 2017,  qeveria e Kosovës ka nxjerrë një vendim për 

ndalimin e hyrjes/daljes në dhe nga Kosova për mbajtësit e pasaportave të lëshuara 

nga Drejtoria e Koordinimit8. Këto pasaporta, të lëshuara nga Republika e Serbisë për 

qytetarët e saj që banojnë në Kosovë, ndryshe nga pasaportat e shtetasve, 

vendbanimi i të cilëve është në Serbi, përjashtohen nga regjimi pa viza, Shengen. 

Qeveria e Kosovës vazhdon të kundërshtojë vlefshmërinë e këtyre dokumenteve 

përkundër faktit se Neni 3 i Ligjit të Kosovës për shtetësinë9 lejon mundësinë e shtetësisë 

së shumëfishtë për të gjithë qytetarët e Kosovës. Ngjashëm, martesat e lidhura në 

institucionet serbe në Kosovë nuk janë të njohura (përkundër faktit se ende nuk janë 

krijuar zyrat e Gjendjes Civile të Kosovës, përgjegjëse për administrimin e institucionit të 

martesës në veriun e Kosovës), duke ndaluar kështu qytetarët e vendeve fqinje, të cilët 

u zhvendosën në Kosovë të jetojnë me bashkëshortin/en, të ushtrojnë të drejtën e 

shtetësisë dhe dokumente të lëshuara nga Kosova. Është e qartë që nëse një individ 

nuk mund të ushtrojë të drejtën e shtetësisë, ai/ajo gjithashtu nuk mund të ushtrojë të 

drejtën për një letërnjoftim (ose pasaportë ose patentë shoferi) të vlefshëm në Kosovë. 

Në të njëjtën kohë, dokumentet e vetme që ai/ajo posedon, dmth dokumentet serbe, 

shpallen të pavlefshme nga qeveria e Kosovës. Kjo lloj praktike krijon "persona pa 

dokumente", qytetarë të paligjshëm, të cilët nuk lejohen të hyjnë ose të dalin ligjërisht 

nga Kosova. 

 

Sipas të dhënave të OJQ AKTIV të marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme të 

Kosovës, deri më 8 gusht 2017, kjo ministri ka lëshuar 33.986 letërnjoftime, 2.586 

                                                 
8 Andric M. dhe Bailey F., “Dokumentet  ende ‘të pavlefshme’: Serbët e Kosovës të ndaluar për 

të udhëtuar  me dokumentet e tyre serbe”, e disponueshme në: 

http://prishtinainsight.com/documented-yet-invalid-mag/  
9 Ligji i disponueshëm  në:  

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Zakon%20o%20drzavljanstvu%20Kosova.p

df  

http://prishtinainsight.com/documented-yet-invalid-mag/
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Zakon%20o%20drzavljanstvu%20Kosova.pdf
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Zakon%20o%20drzavljanstvu%20Kosova.pdf
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pasaporta dhe vetëm 1.464 patentë shoferë për qytetarët në komunat veriore, me 

shpërndarjen për komunë të banimit si më poshtë: 

 

 Letërnjoftim Pasaportë Patentë shofer  

Mitrovicë e Veriut  12,407 1,104 645 

Leposaviq 10,100 380 234 

Zubin Potok 5,507 667 363 

Zveçan 5,972 435 222 

Totali 33,986 2,586 1,464 

 

Posedimi i dokumenteve të identifikimit dhe të udhëtimit të lëshuara nga qeveria 

e Kosovës është parakusht për zbatimin e pothuajse të gjitha marrëveshjeve të arritura 

në Bruksel, por përkundër faktit, jo të gjithë ata që jetojnë në Kosovë kanë qasje të 

barabartë në këto dokumente. Për shembull, pa një letërnjoftim të Kosovës nuk mund 

të verifikohet një diplomë e fituar në Universitetin e Prishtinës që përkohësisht është 

vendosur në Mitrovicë, i vetmi institucion i arsimit të lartë në Kosovë që ofron arsim në 

gjuhën serbe. E njëjta vlen edhe për nënshkrimin e një kontrate me ofruesin e rrjetit 

mobil 'mts d.o.o.' ose regjistrimin e një automjeti në Kosovë. Së fundi, megjithëse deri më 

tani është lejuar të votohet në Kosovë me letërnjoftim të lëshuar nga Serbia për 

qytetarët e saj që banojnë në Kosovë, nëse kjo praktikë pushon dhe votimi lejohet 

vetëm me dokumentet e lëshuara nga Kosova, jo të gjithë ata që duhet të kenë të 

drejtë për të votuar, në të vërtetë do mund të jetë në gjendje ta bëjnë këtë në Kosovë. 

Problemi me dokumentet e lëshuara nga Serbia për qytetarët e saj që banojnë 

në Kosovë u rishfaq në qershor të vitit 2017 kur u konfiskuan10 mbi 900 broshura 

shëndetësore të lëshuara nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore të Republikës së Serbisë  

dhe pastaj u kthyen në Serbi. Institucionet shëndetësore që funksionojnë në kuadër të 

sistemit ligjor dhe administrativ të Serbisë ende  veprojnë në Kosovë,  dhe të gjithë 

qytetarët e siguruar në Fondin e Sigurimeve Shëndetësore të Republikës së Serbisë kanë 

të drejtë të marrin kujdes shëndetësor. Të gjithë punonjësit e institucioneve publike 

serbe në Kosovë (administrata komunale, shkollat, punonjësit e shëndetësisë dhe 

punonjësit e kompanive publike), por edhe fëmijët e tyre deri në 25 vjeç (nëse janë të 

papunë) janë të siguruar në këtë fond. 

Për shkak të këtyre dhe shumë çështjeve të tjera, siç është mosrespektimi i gjuhës 

serbe si gjuhë zyrtare në Kosovë, mos përmbushja e kuotës së punonjësve të sektorit 

                                                 
10 Radio KIM, "Policia e Kosovës konfiskoi broshurat e rekordeve shëndetësore serbe", në 

dispozicion në: http://www.radiokim.net/vesti/drustvo/kosovska-policija-oduzela-srpske-

zdravstvene-knjizice.html 

http://www.radiokim.net/vesti/drustvo/kosovska-policija-oduzela-srpske-zdravstvene-knjizice.html
http://www.radiokim.net/vesti/drustvo/kosovska-policija-oduzela-srpske-zdravstvene-knjizice.html
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publik që vijnë nga komunitetet pakicë, etj, 23.3% e qytetarëve konsiderojnë se serbët 

dhe shqiptarët kanë probleme plotësisht të ndryshme, ndërsa 49.11% besojnë se 

problemet e përbashkëta megjithatë ndikojnë më shumë në komunitetin serb. 

 

6. Sa shpesh i vizitoni zonat me shumicë shqiptare?  

 

 

Zonat me shumicë shqiptare vizitohen më së paku nga të anketuarit e komunës së 

Zveçanit, ndërsa të anketuarit nga Mitrovica e Veriut i frekuentojnë ato më së shpeshti. 

Frekuenca e lëvizjes drejt zonave ku shqiptarët janë shumicë është gjithashtu e lidhur 

me nivelin e arsimimit të të anketuarve, sepse analiza tregon se të anketuarit me arsim 

fillor (8.6%) kanë më pak të ngjarë t’i frekuentojnë ato, ndërsa të anketuarit me arsim 

universitar (21.6%) kanë më shumë gjasë.  

 Pothuajse dy dekada pas konfliktit, të vetmet lidhje të vetë – iniciuara ndërmjet  

serbëve dhe shqiptarëve mbeten ato të bazuara në interes ekonomik, prandaj arsyet 

më të zakonshme për të shkuar në jug për qytetarët nga komunat veriore, janë 

pazaret, takime të biznesit ose detyrimet administrative në administratën tatimore ose 

ndonjë institucion tjetër të nivelit qendror. 

Sipas rezultateve të hulumtimit për perceptimin ndaj lirisë së lëvizjes të kryer nga 

organizata joqeveritare AKTIV në mars të vitit 201611, arsyet më të zakonshme se përse 

                                                 
11 Përcepcioni dhe Realiteti: Liria e lëvizjes në Kosovë", (2016), OJQ AKTIV,  e disponueshme në:  

http://ngoaktiv.org/uploads/files/Istrazivanje%20-%20sloboda%20kretanja%20(1).pdf 

25.4 56.1 15.9 2.7
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banorët e komunave veriore me shumicë serbe frekuentojnë zonat me shumicë 

shqiptare janë pazari/blerjet (me një mesatare prej 3.10 nga 1 deri në 5), më pas 

obligimet administrative – regjistrimi për taksa, nxerrja e dokumenteve personale apo 

vizave (2.09), pasojnë vizitat private (2.02), argëtimi (1.86) dhe në fund punësimi i 

përhershëm (1.76). 

 

7. Përvoja juaj nga kontakti personal me pjesëtarët e komunitetit shqiptar, është në 

përgjithësi:  

 

 
 

Fakti që ka ndryshime të vogla në përgjigjet e kësaj pyetjeje në krahasim me ato 

të vitit të kaluar, tregon se marrëdhëniet ndëretnike kanë hyrë në një periudhë stagnimi. 

Rezultatet e tilla gjithashtu janë tregues solid se është e nevojshme të ndryshohet qasja 

në projektet e pajtimit. Rezultatet e kufizuara të këtyre projekteve janë pasojë e një 

qasje të pastrukturuar të implementuesve, por dhe të ndikimit të diskursit publik 

mbizotërues në mesin e komuniteteve etnike, që vazhdojnë të jenë nxitëse dhe 

konfliktuale. Interpretimi i rezultateve të kësaj pyetje do të jetë gjithashtu relevant vitin e 

ardhshëm në kontekstin e Komisionit të Qeverisë për të Vërtetën dhe Pajtimin12 dhe 

efektet e punës së tij. Është interesante se përshtypja e përgjithshme e përkeqësimit të 

situatës së sigurisë nuk ka ndikuar në perceptimin e marrëdhënieve ndëretnike. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 KoSSev, “Takimi i dytë i Komisionit të Thaqit për të vërtetën dhe pajtimin”, në dispozicion në: 

http://kossev.info/strana/arhiva/drugi_sastanak_tacijeve_komisije_za_istinu_i_pomirenje_/11296 
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8. Ju lutem vlerësoni marrëdhëniet ekzistuese ndëretnike ndërmjet komuniteteve 

në Kosovë në shkallë nga 1 deri në 5,  me 1 që do të thotë ‘’shumë të këqija’’ 

dhe me 5 që do të thotë ‘’shumë të mira’’:  

 

 

 

 
Vlerësimi 

mesatar 

Serbët dhe goranët 3,6 

Serbët dhe boshnjakët  2,9 

Serbët dhe shqiptarët 1,67 

 

 

 
 

 

9. A ka ndryshuar situata ekonomike në veriun e Kosovës në vitin e kaluar? 
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Përgjigjet në këtë pyetje shënojnë një trend negativ prej 17,5% 

 

Hulumtimi tregon se ka një ndryshim të rëndësishëm sa i përket përceptimit të 

situatës ekonomike në raport me hulumtimet e mëparshme. Vitin e kaluar, 28.3% e të 

anketuarve mendonin se situata ekonomike është përkeqësuar, ndërsa studimi i fundit 

tregon se deri në 45.8% e të anketuarve vlerësojnë se situata ekonomike po 

përkeqësohet (X2 = 64.697). 

Pjesëmarrësit e fokus grupeve në Leposaviq deklaruan se ky përceptim rrjedh nga 

mungesa e sektorit të zhvilluar privat, reduktimit të ndihmës së donatorëve dhe 

nepotizmit në punësim si një praktikë gjithnjë e në rritje gjatë periudhës së zgjedhjeve. 

Pjesëmarrësit e fokus grupeve në të katër komunat treguan gjithashtu se në 7-8 vitet e 

fundit fuqia blerëse e qytetarëve ka mbetur e njëjtë, ndërsa çmimet janë rritur. Nusret 

Hoxha, zëvendësministër i Ministrisë së Drejtësisë, mbështet qëndrimin e qytetarëve 

duke thënë se përgjithësisht në Kosovë, duke përfshirë veriun, nuk ka një vizion të qartë 

të zhvillimit ekonomik. Ai shtoi se procesi i integrimit ka lënë një numër të caktuar të 

njerëzve të papunë dhe se madje disa nga 'të integruarit', të punësuar në institucionet 

e Kosovës, po humbasin punën e tyre pas skadimit të kontratave fillestare të 

nënshkruara me qeverinë e Kosovës. Një gazetar lokal, Zeljko Tvrdisic, ndan mendim të 

ngjashëm. Sipas tij, krahas humbjes së vendeve të punës, shumë punonjës, tani, po 

përballen me rënie të nivelit të pagave, siç ishte rasti me ish-punonjësit e Telekom Srbija 

që tani punojnë në kompaninë mts d.o.o. 

Në anën tjetër, anëtari i Asamblesë së Mitrovicës Veriore, Igor Simic, beson se 

organizatat ndërkombëtare, OJQ-të dhe qeveria e Serbisë janë më të angazhuara në 

vitet e fundit dhe se aktiviteti ekonomik është më i gjallë se më parë. Simic theksoi se 

tani ekziston një numër i madh i projekteve që ofrojnë fonde stimuluese të cilat nuk ishin 

të disponueshme në periudhën e mëparshme dhe se gjithashtu OJQ-të janë shumë 

aktive në analizimin e problemeve dhe ofrimin e udhëzimeve. Simic gjithashtu shtoi se 

Komuna e Mitrovicës së Veriut ka shpallur njoftime për punë për 168 pozita13 dhe 

shpjegoi se ata që nuk janë të punësuar në asnjë nga institucionet e Serbisë, por që 

punojnë në ato të Kosovës zakonisht regjistrohen si të papunë, megjithëse këta individë 

kanë punë dhe fitojnë jetesën e tyre. Situata është e njëjtë në sektorin privat që 

punëson mijëra njerëz. 

 

 

                                                 
13 KoSSev, Komuna e Mitrovicës së Veriut: Konkurs për 168 vende pune, në dispozicion në: 

http://gradjanskastrana.kossev.info/strana/arhiva/opstina_severna_mitrovica__raspisan_konkurs_

za_168_radnih_mesta/11927  

http://gradjanskastrana.kossev.info/strana/arhiva/opstina_severna_mitrovica__raspisan_konkurs_za_168_radnih_mesta/11927
http://gradjanskastrana.kossev.info/strana/arhiva/opstina_severna_mitrovica__raspisan_konkurs_za_168_radnih_mesta/11927
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10. Sa shpesh i ndiqni ngjarjet politike? 

 

Pothuajse gjysma e të anketuarve i ndjekin shpesh ose shumë shpesh ngjarjet 

politike që sygjëron për ndikimin e madh që ka politika në jetën e përditshme të 

serbëve që jetojnë në komunat e targetuara nga ky hulumtim. 

Që nga viti 2011, bisedimet në Bruksel po formësojnë jetën e përditshme të 

banorëve të këtyre katër komunave dhe të gjithë Kosovës, duke përfshirë vendimet për 

mënyrën se si do të udhëtojnë, ku do të punojnë, në cilat kushte do të dalin në pension, 

cilin ofrues mobil ose të rrjetit do të përdorin, se si do të votojnë. Qytetarët po mësojnë 

rreth disa detajeve të këtyre aranzhimeve, të cilat ndikojnë pothuajse në çdo aspekt të 

jetës së tyre, nga raportet e pakta mediale të bazuara në deklaratat e negociatorëve. 

Kjo, deri diku, shpjegon vigjilencën e vetëdijes politike të serbëve të Kosovës, e cila për 

fat të keq nuk pasqyrohet në pluralizmin e opsioneve politike ndërmjet përfaqësuesve 

politikë të serbëve të Kosovës. 

 

11. A ka ndonjë politikan/e në Kosovë të cilit/ës i besoni? 
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 Përgjigjet në këtë pyetje shënojnë një trend të lehtë pozitiv prej 4.6% 

 

Mund të vërejmë që sa më të vjetër të jenë të anketuarit, aq më shumë u 

besojnë politikanëve. Përderisa përqindja e të rinjve që u besojnë politikanëve është 

vetëm 11%, ajo rritet deri në rreth 35% për popullatën më të vjetër. Situata është e 

ngjashme në raport me nivelin e arsimimit. Sipas këtij variabël, të anketuarit, që nivelin 

maksimal të shkollimit kanë atë fillor u besojnë politikanëve më së shumti, ndërsa më 

pak u besojnë politikanëve, të anketuarit me shkollim universitar. Një rritje e lehtë, dmth 

trend pozitiv në besimin e shprehur ndaj udhëheqësve politikë, nga autorët e këtij 

hulumtimi si dhe pjesëmarrësit e fokus grupeve interpretohet si rezultat i rezistencës së 

zvogëluar të komunitetit serb në Kosovë në raport me pjesëmarrjen në jetën politike 

brenda sistemit të Kosovës, ose me fjalë të tjera, uljen e akuzimit dhe stigmës shoqërore 

në lidhje me afirmimin politik në skenën politike në Kosovë.  

 

12. Kë politikan/e serb e besoni më shumë?  

 

 
 

Kjo ishte një pyetje e hapur dhe të anketuarve u është lejuar mundësia të shtonin 

opsionet e tyre të përgjigjes. 
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13. Kë politikan/e shqiptar e besoni më shumë?  

 

 
 

Kjo ishte një pyetje e hapur dhe të anketuarve u është lejuar mundësia të shtonin 

opsionet e tyre të përgjigjes. 

 

14. Në kë duhet të mbështeten serbët e Kosovës më shumë sa i përket politikës së 

jashtme dhe lobimit?  
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 Të gjitha përgjigjet shënojnë një trend negativ: 

Rusia (11.5%), BE (12%) dhe SHBA (1.3%) 
 

 

Përderisa anketa e mëparshme tregoi se 17% e të anketuarve besojnë se për 

lobimin e interesave të tyre, serbët në Kosovë duhet të mbështeten në BE,  një vit pas 

kjo përqindje ka rënë ndjeshëm në vetëm 5% e të anketuarve që e mbështesin këtë 

qëndrim (X2 = 165.460 ). 

Siç u tha nga qytetarët e Zveçanit, Bashkimi Evropian nuk e trajton Serbinë në 

mënyrë të drejtë dhe i përcakton shumë parakushte të cilat shpesh nuk mund t’i 

përmbushë. Ata gjithashtu besojnë se BE e favorizon Prishtinën në procesin e 

negociatave në Bruksel dhe se Brexit është një dëshmi se ka shumë probleme brenda 

Bashkimit Europian sesa duket nga jashtë, gjë që vë në pikëpyetje kapacitetin e BE-së 

për të siguruar stabilitet të qëndrueshëm. 

Opinione të njëjta janë ndarë nga qytetarët e Mitrovicës së Veriut të cilët 

argumentojnë se konotacioni negativ në mes të popullatës në veri kur përmendet BE 

nuk duhet të vijë befasi, duke pasur parasysh faktin se 23 shtete anëtare të BE-së e 

njohin pavarësinë e Kosovës. Fakti që vetëm 5% e të anketuarve besojnë se në politikën 

e tyre të jashtme serbët në Kosovë duhet të mbështeten më shumë në BE, mund t'i 

atribuohet mendimit mbizotërues se në negociatat ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, 

BE është e njëanshme dhe më së shpeshti anon në drejtim të Prishtinës. Vitet e kaluara 

nuk kanë parë rezultate të dukshme të dialogut të Brukselit,  procesi i anëtarësimit së 

Serbisë në BE është i ngadalshëm, problemi i liberalizimit të vizave për mbajtësit e 

pasaportave serbe që banojnë në Kosovë ende nuk është zgjidhur, rrjedhimisht, këto 

çështje luajnë rol në mendimet dhe sjelljet e qytetarëve ndaj BE dhe bëjnë që ata ta 

shohin atë gjithnjë e më pak si partner mbi të cilin mund të mbështeten për politikën e 

jashtme. 

 

15. A posedoni dokumente të identifikimit të lëshuara nga institucionet e Kosovës?  
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Të anketuarit më të vjetër kanë dy-herë më shumë dokumente të lëshuara nga 

institucionet e Kosovës (84%) sesa të anketuarit të rinjë (40%). Kjo pyetje i është drejtuar 

qytetarëve të katër komunave veriore për tre vite me radhë dhe është shumë e vështirë 

të vërehet ndonjë trend. Në vitin 2015, kur OJQ AKTIV e ka realizuar këtë anketim për 

herë të parë, 52.7% e qytetarëve deklaruan se posedonin dokumente të lëshuara nga 

institucionet e Kosovës, në vitin 2016 kjo përqindje u rrit në 65.4%, ndërsa këtë vit  

korrospondon me përqindjen prej 59%. Ndonëse dallimet e vogla janë të kuptueshme 

pasi nuk është e mundur të anketohen të njejtët 800 të anketuar çdo vit, këto rezultate 

janë përsëri janë konfuze sepse në disa raste në 2016 dhe 2017 qeveritë lokale njoftuan 

se ka pasur një numër në rritje të kërkesave të qytetarëve për dokumente identiteti. Një 

shpjegim i mundshëm për stagnimin që është observuar, mund të jetë se është rezultat i 

"procedurës më strikte" nga qeveria e Kosovës, e cila ose bllokon ose e bën qasjen në 

dokumentet e identifikimit të vështirë për personat që kurrë nuk janë lëshuar me 

dokumente të regjistrimit të UNMIK-ut, personat e zhvendosur ose fëmijët e personave 

të zhvendosur ose bashkëshortët e shtetasve të Kosovës që nuk kanë lindur në Kosovë, 

por që jetojnë dhe punojnë atje pas martesës me qytetarët e Kosovës. Me fjalë të tjera, 

rritja e numrit të kërkesave për dokumente në Kosovë nuk do të thotë se më shumë 

qytetarë në të vërtetë arritën t'i marrin ato, siç u shpjegua më parë në këtë tekst. 

 

Është e vështirë të vlerësohet numri i banorëve në veri pasi regjistrimi i fundit në 

katër komunat veriore është bërë në vitin 1991, dhe burimet në dispozicion ofrojnë 

vlerësime mjaft të ndryshme. Për shembull, nëse krahasojmë të dhënat zyrtare të 33,969 

dokumenteve të lëshuara në katër komuna veriore sipas parashikimeve të Agjensionit 

të Statistikave të Kosovës (ASK) në këto komuna, kemi një përqindje prej 85% të 

personave që posedojnë dokumente (dhe vetëm 5,500 persona që nuk posedojnë 

dokumente ose janë të mitur). Edhepse, në mesin e 33.986 të regjistruarve që 

posedojnë karta të identitetit të Kosovës ka shumë mundësi të ketë të tillë që janë 

zhvendosur dhe nuk jetojnë në këto komuna, kështuqë projeksionet e ASK-së duken 

ende si joreale. Krahasuar me vlerësimet e popullsisë së OSBE-së, 42.5% e popullsisë 

posedojnë dokumente të lëshuara nga qeveria e Kosovës. 
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 Regjistrimi i 

vitit 199114  

Profilet e 

Komunave të 

OSBE-së ,  

2015 

Agjensioni i 

Statistikave të 

Kosovës, 201415  

Numri i 

votuesve të 

regjistruar në 

regjistrin 

zgjedhor16, 

2017 

Numri i 

studentëve 

të 

regjistruar17, 

2016 

Mitrovicë e 

Veriut  

- 29,46018 12,173 22,630  

Zubin Potok 8,479 15,20019 13,515 8,362  

Leposaviq 16,395 18,60020 6,537 18,013  

Zveçan 10,030 16,65021 7,341 9,059  

Totali: 34,904 

(pa Mitrovicën 

e Veriut) 

79,910 39,566 58,064 14,159 

 

16. A keni përdorur shërbime të ofruara nga institucionet e Kosovës? 

 

 
                                                 
14 https://www.osce.org/kosovo/75450?download=true  
15 http://askdata.rks-

gov.net/PXWeb/pxweb/en/askdata/askdata__09%20Population__Population%20Structure/Estim

ated%20data%20by%20municipality%202012-2014.px/?rxid=1d14f9f7-c39d-4241-b050-

91a21a8917a5  
16 http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/6.%20Statistikat%20sipas%20Komunave%20%20-

%20Statistics%20by%20Municipality_yuxfvvzurs.pdf  
17 Numri i studentëve që ndjekin shkollimin primar dhe atë sekondar në komunën e Mitrovicës së 

Kosovës sipas të dhënave që organizata joqeveritare AKTIV ka marrë nga Ministria e Zhvillimit të 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së Serbisë në nëntor të vitit  2016. 
18 http://www.osce.org/kosovo/122119?download=true  
19 http://www.osce.org/kosovo/13135?download=true  
20 http://www.osce.org/kosovo/13120?download=true  
21 http://www.osce.org/kosovo/13136?download=true  
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Kjo pyetje, po njejtë sikur ajo e mëparshme, nuk evidenton dallime të 

konsiderueshme në rezultate krahasuar me anketën e vitit të kaluar. Në vitin 2015, 55% e 

qytetarëve të anketuar deklaruan se nuk i kanë shfrytëzuar shërbimet e institucioneve 

të Kosovës, ndërsa në vitin 2016 kjo përqindje ishte 49.2%. Një nga arsyet pse nuk ka 

pasur rritje të numrit të personave që kanë përdorur shërbimet e institucioneve të 

Kosovës është ndoshta fakti se që nga viti 2013, kur u institucionet e para të Kosovës u 

prezantuan në Kosovën Veriore, nuk janë krijuar institucione të reja. Kështu, komunat në 

veri ende nuk i kanë themeluar të gjitha departamentet komunale nën sistemin e 

Kosovës, Gjykata ende nuk funksionon me kapacitet të plotë dhe nuk ka zyra në këto 

komuna, gjë që pengon ndjeshëm punën e policisë dhe të administratës tatimore.  

 

17. Në shkallë nga 1 deri në 5, ju lutem vlerësoni nivelin e kënaqshmërisë me punën 

e institucioneve në vazhdim.  

Qeveria e Serbisë 2.6 

Zyra për Kosovë dhe Metohi  2.5 

Organet e përkohshme komunale në veri 2.5 

Katër komunat  e sapo formuara në veri 2.4 

KFOR 2.4 

Policia e Kosovës 2.1 

UNMIK  2.2 

Përfaqësuesit serb në Parlamentin e Kosovës 1.8 

Ministrat serb në qeverinë e Kosovës 1.8 

Zyra e BE-së në Kosovë 1.9 

EULEX  1.7 

Qeveria e Kosovës 1.6 

 

18. Në shkallë nga 1 deri në 5, ju lutem vlerësoni nivelin e besimit që keni në 

institucionet në vazhdim. 

Qeveria e Serbisë 2.6 

Zyra për Kosovë dhe Metohi  2.4 

Organet e përkohshme komunale në veri 2.4 

Katër komunat  e sapo formuara në veri 2.3 

KFOR 2.3 

Policia e Kosovës 2.3 

UNMIK  2.1 

Përfaqësuesit serb në Parlamentin e Kosovës 1.8 

Ministrat serb në qeverinë e Kosovës 1.8 

Zyra e BE-së në Kosovë 1.8 

EULEX  1.7 

Qeveria e Kosovës 1.6 
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Në përgjithësi, niveli i besimit të qytetarëve është i ulët në raport me të gjitha 

institucionet. Më së miri janë rënditur institucionet qendrore dhe lokale të Republikës së 

Serbisë. Sidoqoftë, duke u bazuar në faktin se qytetarët me sa duket e lidhin 

performancën e institucioneve me besimin që vendosin në to, mbështetja e tyre 

primare në institucionet serbe nuk mund t'i atribuohet arsyeve emocionale. Një ndër 

arsyet se pse qytetarët janë më të kënaqur me institucionet serbe ka shumë gjasa të 

jetë fakti se ofrimi i shërbimeve shëndetësore dhe arsimore ende funksionon brenda 

sistemit serb. Veçanërisht sistemi i sigurimeve shëndetësore, që është në dispozicion për 

të gjithë qytetarët dhe përmes të cilit një pjesë e madhe e popullatës serbe në Kosovë 

është siguruar, është jashtëzakonisht i rëndësishme për komunitetin. Gjegjësisht, në 

Kosovë nuk ekziston një sistem shëndetësor publik dhe sigurimi shëndetësor mund të 

merret vetëm përmes kompanive private të sigurimit, sistem ky me të cilin komuniteti 

serb në Kosovë nuk është i njohur dhe prandaj është shumë skeptik në lidhje me të. 

Institucioni ‘’më i popullarizuar’’ i Kosovës është vetëqeverisja lokale në sistemin e 

Kosovës, ndërsa vetë qeveria është institucioni i vlerësuar më ulët nga qytetarët. 

Papëlqyeshmëria e qeverisë së Kosovës është rezultat i shumë politikave diskriminuese 

të përmendura në kapitujt hapës së këtij dokumenti, si dhe mesazheve politike 

konfliktuale të qeverisë ndaj komunitetit serb. Shfaqja e këtyre mesazheve ishte më e 

shpesht në fillim të vitit 2017 dhe pas ngjarjeve të lidhura me "murin" në Mitrovicën e 

Veriut dhe trenin. 

 

19. Cili është opinioni juaj mbi Marrëveshjen e Brukselit? 

  

 
 

Përgjigjet në këtë pyetje vënë në pah dallime të konsiderueshme në qëndrimet e 

të anketuarve më të rinjë dhe atyre më të moshuar në raport me Marrëveshjen e 

Brukselit: 
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 Mbështetë 

marrëveshjen 

18-29  8.5% 

30-45  13.6% 

45-65  10.9% 

66 +  24.2% 

 

Poashtu, analizat shpërfaqin dallime të rëndësishme sa i përket nivelit të 

mbështetjes së Marrëveshjes së Brukselit në mesin e të anketuarve që vijnë nga komuna 

të ndryshme:  

 

 Mbështetë 

marrëveshjen 

Mitrovicë e Veriut 13,2% 

Zubin Potok 17% 

Leposaviq 15,6% 

Zveçan 33,2% 

 

‘’Kundërshtarët më të mëdhenj’’ të Marrëveshjes së Brukselit janë të anketuarit me 

arsim të lartë: 

 

 Nuk mbështetë 

marrëveshjen 

Primar  20% 

Sekondar 43.9% 

Kolegj 63% 

Universitet 56.9% 
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Pozicioni i qytetarëve ndaj Marrëveshjes së Brukselit nuk ka ndryshuar dukshëm 

gjatë vitit të kaluar, megjithëse mund të vërehet se numri i atyre që nuk e mbështesin 

atë është rritur. Pjesëmarrësit e fokus grupeve i kanë gjetur këtë prirje befasuese, kështu 

që përpjekjet e tyre për t’i shpjeguar ato ishin kryesisht të natyrave spekulative dhe si të 

tilla ishin të pamjaftueshme që të përfshihen në këtë hulumtim. 

 

Në përgjithësi, pjesëmarrësit e fokus grupeve në të katër komunat besojnë se 

mungesa e transparencës së procesit e bën të vështirë për qytetarët të krijojnë një 

mendim mbi Marrëveshjen e Brukselit. Kishte gjithashtu disa mendime se procesi ishte 

mjaft transparent sepse të gjitha marrëveshjet u publikuan, por se shoqëria ishte 

apatike, e painteresuar për të ditur më shumë për Marrëveshjen e Brukselit dhe për të 

krijuar një opinion të informuar. Megjithatë, mendimet e tilla nuk ishin në shumicë. 

Qytetarët në përgjithësi pranojnë se marrëveshjet e arritura janë në dispozicion të 

publikut, por argumentojnë se formulimet e përdorura në to lënë mjaft hapësirë për 

interpretime të ndryshme. Përveç kësaj, marrëveshjet nuk përmbajnë informacion mbi 

mënyrën e zbatimit të tyre, dhe as publiku nuk është i informuar për këtë, siç u pohua 

nga të anketuarit e fokus grupit të mbajtur në Mitrovicën e Veriut. Së fundmi, qytetarët 

mendojnë se Zyra Serbe për Kosovë dhe Metohi dhe Ministria e Kosovës për Dialog 

gjithmonë e interpretojnë marrëveshjen në mënyra tjera që krijon konfuzion tek 

qytetarët. Pjesëmarrësit e fokus grupit në Mitrovicën e Veriut vunë në dukje se ndonëse 

as Beogradi dhe as Prishtina nuk i zbulojnë plotësisht hollësitë e marrëveshjeve të 

arritura, deklaratat e Ministres për Dialog mbi rezultatin e negociatave ishin më afër të 

vërtetës sesa deklaratat e drejtorit të Zyrës për Kosovë e Metohi, Marko Djuric. 

Igor Simic, anëtar i Asamblesë së Mitrovicës së Veriut dhe deputet i sapozgjedhur 

i Listës Serbe në Kuvendin e Kosovës, mendon se serbët në Kosovë posedojnë shkallë të 

lartë të arsimimit politik dhe se ka një numër më të madh të atyre me një qëndrim të 

përcaktuar në raport me Marrëveshjen së Brukselit, por që nuk janë të gatshëm ta 

shprehin atë publikisht. Ai shtoi gjithashtu se kryesisht e fajëson BE-në për mungesën e 

transparencës së këtij procesi. Simic theksoi se ishte i zhgënjyer me refuzimin e 

propozimit të drejtorit të Zyrës për Kosovë e Metohi, Marko Djuric, nga ana e BE-së, për 

të organizuar një konferencë të përbashkët shtypi pas nënshkrimit të çdo marrëveshje, 

ku përfaqësuesit e BE-së, Beogradit dhe Prishtinës do të ishte prezent. 
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20. Da li se život Srba na Kosovu promenio nakon potpisivanja Briselskog 

sporazuma? 

 

 
 

 

Përgjigjet në këtë pyetje shënojnë një trend negativ prej 17,5% 

 

Ndërsa vitin e kaluar 25% e të anketuarve kanë theksuar se jeta e serbëve në 

Kosovë është përkeqësuar pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Brukselit, numri i të 

anketuarve të këtij qëndrimi është rritur në 42% (X2 =45.181).  

 

Igor Simic, anëtar i Asamblesë Komunale të Mitrovicës së Veriut tha se është i 

befasuar nga rezultati dhe se beson që nuk bazohet në terren. Ai sqaron më tej se 

vetëm hapja e urës dhe rritja e numrit të incidenteve në mars dhe prill të vitit 2017, 

mund të kenë qenë shkaku i këtij qëndrimi të qytetarëve. Me përjashtim të këtyre 

incidenteve, ai përmend se suksesi më i madh i Marrëveshjes së Brukselit në aspektin e 

sigurisë qëndron në faktin se ka pasur një numër më të vogël të incidenteve në 

krahasim me periudhën para nënshkrimit të Marrëveshjes së Brukselit dhe se që 

konfliktet kanë lëvizur në arenën politike, pretendon Simic. Ai shtoi, se në krahasim me 

një ndjenjë të shtuar sigurie në përgjithësi, radhët që u krijuan ndërkohë që qytetarët u 

përpoqën të paguajnë faturat e telefonit, duke i irrituar ato në ditët e nxehta të verës - 

si rezultat i papërgaditjes për zbatimin e marrëveshjes për telekomunikacionin - 

përfaqësojnë një problem i papërfillshëm. Kolegu i tij Nusret Hoxha, zëvendësministër i 

Drejtësisë, nuk është dakord dhe beson se shumica e qytetarëve kanë qenë kundër 

marrëveshjes më herët, por tani, sipas tij, disa marrëveshje kanë ndikuar drejtpërdrejt në 

jetën e tyre, ku shpesh hasin probleme me qasjen në dokumente, çështje me pagimin e 

faturave telefonike, dhe disa gjëra të tjera themelore që po e bëjnë jetën e tyre të 

vështirë. E gjithë kjo shpie në një përfundim se një numër gjithnjë në rritje i qytetarëve në 
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të ardhmen do të besojnë se jetojnë më keq sesa në krahasim me periudhën para 

marrëveshjes. 

 

21. Cili është qëndrimi juaj në raport me pjesëmarrjen e serbëve në institucionet e 

Kosovës? 

 

Numri i të anketuarve që e mbështesin pjesëmarrjen e serbëve në institucionet e 

Kosovës, ndryshon në komuna të ndryshme:  

 Mbështet 

pjesëmarrjen 

Mitrovicë e Veriut  26.9% 

Zubin Potok 32.8% 

Leposaviq 22.2% 

Zveçan 13.1% 

 

Nuk ka dallime të mëdha në qëndrimet e të anketuarve nga viti i kaluar dhe ky 

vit. Një përqindje përmbajtësore e atyre që nuk kanë qëndrime ndaj kësaj çështje të 

rëndësishme për të ardhmen e komunitetit serb në Kosovë, është shenjë që qytetarët 

ende nuk e dinë se çfarë të presin nga angazhimi i tillë politik. Një pjesë e arsyjes për 

këtë, potencialisht qëndron në faktin se Lista Serbe nuk i ka bindur partnerët e saj të 

koalicionit për të përmbushur pikat e caktuara nga Marrëveshja e Brukselit që u 

caktuan si prioritete, por gjithashtu dhe shpjegimi për situatën e tillë ka qenë shpesh: 

situata komplekse  politike dhe mungesa e vullnetit politik. Qytetarët shpesh kanë marrë 
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mesazh se nuk ka bashkëbisedues në Prishtinë, të cilët do të ishin të hapur për të 

dëgjuar sygjerimet e përfaqësuesve politikë serbë, e cila po e dëmton pjesëmarrjen e 

serbëve në institucionet e Kosovës. 

 

22. A keni votuar në zgjedhjet paralamentare të Kosovës në vitin 2014?  

 

Numri i të anketuarve që kanë votuar në zgjedhjet e mëparshme në Kosovë në 

vitin 2014 dallon shumë nga njëra komunë në tjetrën: 

 

 Kam votuar 

Mitrovicë e Veriut 37.3% 

Zubin Potok 51,3% 

Leposaviq 27.1% 

Zveçan 20% 

 

 I kemi krahasuar këto rezultate me të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 

sipas të cilit pjesëmarrja e votuesve në Leposaviq ishte 26.85%, në Mitrovicën e Veriut 

18.25%, në Zveçan 22.92% dhe në Zubin Potok 35.86% e të gjithë votuesve të regjistruar. 
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23. A do të votoni në zgjedhjet e ardhshme lokale kur ato të zhvillohen? 

 

 

Numri më i madh i të anketuarve që kanë planifikuar të votojnë në zgjedhjet e 

ardhshme (me siguri/me shumë mundësi do të votoj) vijnë nga Zubin Potok me 56,4%, 

në vendin e dytë është Mitrovica e Veriut me 35,3% dhe Leposaviqi me 31,1%, ndërsa 

përqindja më e vogël e atyre që kanë planifikuar të votojnë në zgjedhje vjen nga 

Zveçani me 19,9 për qind. Ky hulumtim përfundoi saktësisht një muaj para mbajtjes së 

zgjedhjeve parlamentare (më 11 qershor 2017), ku votuan 22,398 zgjedhës nga ato 

komuna siç janë shprehur në përqindjen e votuesve të regjistruar: 

 
Pjesëmarrja e vlerësuar bazuar 

në një hulumtim (Maj 2017) 

 

Pjesëmarrja egzakte në bazë të të 

dhënave të marra nga Komisioni 

Qendror i Zgjedhjeve22 (Qershor 

2017) 

Mitrovicë e Veriut  35,3% 33.05% 

Leposaviq 31,1% 41.73% 

Zveçan 19,9% 43.05% 

Zubin Potok 56,4% 63.91% 

                                                 
22 http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/6.%20Statistikat%20sipas%20Komunave%20%20-

%20Statistics%20by%20Municipality_yuxfvvzurs.pdf 

14.6

34.3

15
13.6

22.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Nuk dua të

përgjigjem

Nuk do të votoj

defenitivisht

Ka shumë

mundësi që nuk

do të votoj

Ka shumë

mundësi që do

të votoj

Do të votoj

defenitivisht

http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/6.%20Statistikat%20sipas%20Komunave%20%20-%20Statistics%20by%20Municipality_yuxfvvzurs.pdf
http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/6.%20Statistikat%20sipas%20Komunave%20%20-%20Statistics%20by%20Municipality_yuxfvvzurs.pdf


37 
 

 

Komuna e Zubin Potokut në mënyrë bindëse ka qenë projeksioni më i madh i 

daljes në zgjedhje, me pjesëmarrje bindëse të votuesve, që me shumë mundësi 

shpërfaq pakënaqësinë e qytetarëve me punën e bërë nga autoritetet lokale, por 

edhe performancën e përfaqësuesve në nivelin qendror, sepse kjo komunë ishte e 

vetmja që nuk kishte përfaqësuesin e vet në nivelin qendror, as në qeveri dhe as në 

parlament. 

 

24. Sipas mendimit tuaj, a do të krijohet Bashkësia/Asociacioni i komunave serbe? 

 

 
 

Përgjigjet në këtë pyetje shënojnë një trend pozitiv prej 15.3% 

 

Në krahasim me vitin 2016, kjo çështje ka pësuar një rritje të optimizmit në mesin e 

atyre që besojnë se do të krijohet Bashkësia/Asociacioni i komunave me shumicë 

serbe(BKS/AKS), kështu numri i atyre që nuk besojnë se BKS/AKS do të krijohet këtë vit ka 

rënë në 20.9%. Rritja e optimizmit në mesin e qytetarëve që besojnë se BKS/AKS do të 

krijohet mund të interpretohet në dritën e mesazheve të shpeshta dhe të qarta rreth 

domosdoshmërisë për krijimin e BKS/AKS, e që kanë qenë dhe deklaratat e dhëna nga 

përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë. Megjithatë ka pasur pasur ndryshim në 

përgjigje vetem në mesin e atyre që presin se BKS/AKS do të krijohet, ndërsa numri i 

njerëzve që besojnë se BKS/AKS nuk do të krijohet shënoi rritje të ndjeshme nga viti i 

kaluar nga 26.7% në 32.3% këtë vit. 
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25. Në shkallë prej 1 deri në 5, me 1 që do të thotë ‘’Nuk  pajtohem aspak’’ dhe me 

5 që do të thotë ‘’Pajtohem plotësisht’’,  si do t’i vlerësonit deklaratat në vazhdim 

për Bashkësinë/Asociacionin e komunave serbe?   

 
 Vlerësimi 

mesatar 

BKS/AKS do të kontribuoj në përmirësimin e pozitës së serbëve në 

Kosovë  

2.7 

BKS/AKS  do të kontribuoj në integrimin e serbëve në kornizën 

ligjore dhe politike të Kosovës   

2.8 

BKS/AKS do të mundësoj zhvillim ekonomik dhe punësim  2.5 

 

Megjithëse optimizmi drejt krijimit të BKS/AKS ka shënuar rritje, pritjet që qytetarët 

kanë nga ky institucion kanë mbetur identike, jo të larta. Shumica e qytetarëve e lidhin 

pritshmërinë e tyre me BKS/AKS me performancën e atyre që duhet ta udhëheqin, pra - 

përfaqësuesit politikë serbë, besimi në të cilët nga qytetarët është përkeqësuar siç e 

kemi parë në segmentin e mëparshëm të këtij dokumenti. 
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26. Duke përdorur shkallën prej 1 deri në 5, me 1 që do të thotë ‘’nuk do të aspak’’ 

dhe me 5 që do të thotë ‘’do të plotësisht’’, ju lutem vlerësoni nëse 

Bashkësia/Asociacioni i komunave serbe do të përmirësoj  jetën e 

komuniteteve në vazhdim:  

 

 Vlerësimi 

mesatar 

Serbët në veriun e Kosovës 2,9 

Shqiptarët në veriun e Kosovës 2,8 

Serbët që jetojnë në jug të lumit Ibër 2,7 

Komunitetet tjera në Kosovë  2,7 

 

Të anketuarit e Kosovës Veriore presin që BKS/AKS të jetë po aq e dobishme (ose 

e padobishme) për të gjithë pjesëtarët e komuniteteve që jetojnë në komunat që do 

jenë pjesë e asociacionit. Hulumtime të shumta kanë treguar se pritshmëria më e 

madhe nga asociacioni qëndron në fluksin e mjeteve financiare për mbështetjen e 

sistemit shëndetësor dhe atij arsimor, që nuk shfrytëzohen nga të gjitha komunitetet në 

Kosovë dhe për këtë arsye është e vështirë të kuptohen qytetarët të cilët besojnë se të 

gjithë do të kenë të përfitime të barabarta nga BKS/AKS. 
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27. Cilët faktorë formësojnë pikëpamjet tuaja për politikën dhe ngjarjet politike?  

 

Të gjithë të intervistuarit nën moshën 66 vjeçare marrin pjesën më të madhe të 

lajmeve nga mediat tradicionale, ndërsa anëtarët e grupmoshës më të vjetër thonë se 

politikanët janë burimi më i rëndësishëm i tyre i informacionit. Familja dhe miqtë luajnë 

një rol të rëndësishëm në procesin e krijimit të qëndrimeve të qytetarëve, të gjitha këto 

vënë në dukje nocionin se mediat po humbin ndikimin e tyre të rëndësishëm në krijimin 

e qëndrimeve të qytetarëve. Marrja e informacionit nga miqtë dhe familja ka përjetuar 

një rritje në kurriz të mediave, politikanëve dhe udhëheqësve fetarë. 
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28. Në shkallë nga 1 deri në 5, me 1 që do të thotë ‘’Nuk u besoj aspak’’ dhe me 5 

që do të thotë ‘’U besoj plotësisht’’, ju lutem vlerësoni sa shumë u besoni 

mediave në vazhdim?  

 Vlerësimi 

mesatar 

Media serbe në Beograd  2.9 

Media serbe në Kosovë  2.8 

Media shqiptare  1.6 

 

Një ndër gjetjet më të rëndësishme të këtij hulumtimi është pikërisht se popullsia 

vendore pothuajse në mënyrë të barabartë i beson mediave të Beogradit dhe medias 

lokale. Duke pasur parasysh burimet që janë në dispozicion të të dyja palëve, dhe të 

gjitha vështirësitë me të cilat ballafaqohen mediat serbe në Kosovë, besimi i ndërtuar 

brenda audiencës së tyre mund të konsiderohet si një sukses profesional. Megjithatë, 

mbetet fakti se rezultatet e asnjërës palë nuk janë ideale dhe se ka hapësirë për 

përmirësim në rritjen e integritetit gazetaresk për mediat lokale. Nga ana tjetër, 

armiqësia që komuniteti serb ndjen ndaj medias që raportojnë në gjuhën shqipe nuk 

është zvogëluar në intensitet. Mosbesimi i shprehur nga komuniteti serb ndaj medias në 

gjuhën shqipe është i bazuar në shembuj të shumtë të raportimit tendencioz, ndezjes së 

konfliktit etnik dhe interpretimit të njëanshëm të proceseve kryesore shoqërore dhe 

politike në Kosovë. Për shembull, pjesëmarrësit e fokus grupeve përmendin shembullin 

kryesor të raportimit tendencioz me pasoja shkatërruese për sigurinë në Kosovë, duke 

i’u referuar spekulimeve të medias mbi shkaqet e aksidentit të së cilit ishin pjesë fëmijët 

shqiptarë, në mars të vitit 2004 (humbja e jetës nga mbytja), e cila vazhdon të 

interpretohet si shkaktari i menjëhershëm i dhunës së përgjithshme ndaj serbëve në 

Kosovë. Ngjashëm, raporte shumë spekulative dhe sensacionale për Kosovën e Veriut 

janë dhënë nga RTK këtë vit, kur një gazetar serb u akuzua për koordinimin e një rrjeti 

spiunësh rusë, ndërsa një shoqatë sportive e Air Soft,  sport ky i ngjashëm me atë të 

paintballit u akuzua se të kishte qenë formacion paramilitar. Megjithatë, këtu duhet të 

marrim parasysh barrierën gjuhësore, si dhe kufijtë teknik të komunitetit serb të Kosovës 

Veriore të abonoj mediat në gjuhën shqipe (nuk ka shpërndarje të medias së shkruar, as 

ka operatorë kabllorë që ofrojnë kanale televizive shqiptare të Kosovës). Prandaj, 

perceptimi i komunitetit serb krijohet kryesisht duke transmetuar deklarata apo 

interpretime të këtyre raporteve në emër të medias lokale serbe në Kosovë dhe të 

medias kombëtare në Serbi. 
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Besimi ndaj mediave ishte temë e një bisede që kishim me anëtarin e Asamblesë 

Komunale nga Zveçani, Caslav Milisavljevic, ish gazetar. Ai ishte i mendimit se komunat 

në veri gjenden në një proces kalimtar, në një ndryshim nga një sistem institucional në 

tjetrin dhe theksoi se ky proces nuk i ka shmangur mediat. Sipas tij, ekziston vetëm një 

numër i vogël i mediave ekzistuese; ai thotë se radio stacionet udhëheqin në fushën e 

lirisë së shprehjes dhe respektimin e kodit të gazetarisë, ndërsa mediat e tjera 

elektronike kryesisht janë të varura dhe nuk respektojnë programin e tyre dhe politikat 

editoriale. 

Gazetari Zeljko Tvrdisic fajëson kolegët e tij për perceptimin relativisht të keq të 

mediave; ai thotë se ato po shëndrrohen në PR shërbime (shërbime për marrëdhënie 

me publikun) sesa që po bëjnë punë të mirëfilltë gazetareske. Ai shtoi gjithashtu se 

gjendja ekonomike në të cilën ndodhen mediat në Kosovë është katastrofike, e që nuk 

ndihmon në cilësinë e raportimit. 

 

29. A ndiheni të lirë t’i shprehni hapur qëndrimet tuaja politike? 
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Përgjigjet në këtë pyetje shënojnë një trend negativ prej (16,4%). 

 

 

Ky hulumtim tregon se frika për të shprehur lirisht pikëpamjet e tyre politike ndër të 

anketuar është rritur. Në vitin e kaluar, 47,9% e të anketuarve theksuan se kanë frikë të 

shprehin publikisht qëndrimet e tyre dhe të diskutojnë lirisht për politikën, ndërsa kjo 

përqindje është rritur në 64,3% këtë vit (X2 = 32,675). Frikësimi është pjesë e kulturës 

politike të serbëve të Kosovës që nga vitet '90. Zjarrvënja e veturave, hedhja e 

granatave të dorës, rrahja e kundërshtarëve politikë kanë qenë praktikë e vendosur që 

kulmoi në vitin 2013 me vrasjen e njërit prej kandidatëve për kryetar komune në 

zgjedhjet lokale të Kosovës. Sipas vëzhguesve të pavarur, në periudhën pas 2013, u 

krijuan metoda të reja të frikësimit politik që me siguri i kontribuan kësaj tendence 

negative, ndër të cilat edhe këto: votimi kolektiv i krerëve dhe punonjësve të 

institucioneve publike, kërcënimet me humbje të vendeve të punës dhe kërcënimi i 

atyre që duan të kandidojnë për zgjedhje, dhe i votuesve që nuk duan të votojnë ose i 

atyre që nuk dëshirojnë të marrin pjesë në tubimet publike të partive politike, krijimin e 

një regjistri të votuesve dhe të pikëpamjeve të tyre politike dhe shumë forma të tjera të 

frikësimit. 

Megjithatë, edhe pse paralajmërime të qarta u dhanë nga organizatat lokale, është 

kontradiktore që misioni monitorues i BE-së raporton se zgjedhjet lokale të vitit 2013 dhe 

zgjedhjet parlamentare të 2014 dhe 2017 ishin të suksesshme dhe demokratike. Përveç 

kësaj, komuniteti serb në Kosovë ka parë fushata në të cilat pluralizmi politik barazohet 

me tradhëti të lartë, ndërsa promovohei uniformiteti politik. 

 

30. A ka pikëpamje të pavarura dhe mendim të mjaftueshëm kritik prezent në 

media në Kosovë?   
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Përqindja e njerëzve që besojnë se mediat në Kosovë nuk raportojnë në mënyrë 

kritike është rritur paksa me 3.5%, e cila është në përputhje me të gjitha çështjet lidhur 

me besimin që qytetarët kanë në raport me mediat, e që u trajtuan më parë.  

 

31. A është kërcënuar siguria juaj apo e anëtarëve të familjes suaj në gjashtë muajt 

e fundit?  

 

 

 

Nuk ka ndryshime të rëndësishme në shpërndarjen e përgjigjeve në këtë pyetje 

në raport me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kjo na tregon se edhepse ndjenja e 

sigurisë kolektive është përkeqësuar, ajo nuk ka ndikuar në perceptimin e sigurisë 

individuale. 
 

 

32. A ka ndryshuar gjendja e sigurisë në veri të Kosovës gjatë vitit të kaluar?  
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Përgjigjet në këtë pyetje shënojnë një trend negativ prej (38.3%). 

 

Krahasimi i rezultateve të hulumtimit në dy vitet e fundit tregon se  përceptimi për 

sigurinë është përkeqësuar ndjeshëm. Në vitin paraprak, 14% e të anketuarve deklaruan 

se gjendja e sigurisë ishte përkeqësuar në vitin e kaluar, ndërsa rreth 52% e të 

anketuarve theksuan se ka pasur një përkeqësim të situatës së sigurisë këtë vit (X2 = 

280.984). 

 

Pjesëmarrësit e një fokus grupi të mbajtur në Zubin Potok nuk janë habitur nga 

këto rezultate dhe theksojnë se arsyeja kryesore për këtë është raportimi i mediave 

(arrestimi i Haradinajt, afera e trenit, murit, etj.). Sipas gjetjeve të të njëjtit fokus grup, 

lëvizjet e motivuara politikisht nga të dy qeveritë dhe media e instrumentalizuar kishin 

për qëllim krijimin e një ndjenje të pasigurisë joreale, dhe se prandaj qytetarët duhet të 

jenë të gatshëm të heqin dorë nga të drejtat dhe liritë e tyre për siguri më të madhe. 

Gjithashtu, të anketuarit përmendën se arrestimi i Ramush Haradinajt solli ankth në jetën 

e përditshme sepse - megjithëse lirimi i tij ishte një shenjë se ai ka mbështetje nga BE, 

NATO dhe SHBA - qytetarët ende kishin frikë se një vendim për ekstradimin e tij do të 

shkaktonte trazira dhe do të paraqiste kërcënim për  sigurinë fizike të serbëve në 

Kosovë. 

 

33. Sipas mendimit tuaj, cilat janë rreziqet më të mëdha të sigurisë në mjedisin tuaj?  
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Këto rezultate përputhen plotësisht me opinionet e pjesëmarrësve të fokus grupit, 

sipas të cilëve incidentet ndëretnike dhe tensionet politike ‘’njollosën’’ gjysmën e parë 

të vitit 2017. 

 

34. Si do të ndikojë hapja e urës kryesore të Ibrit në situatën e sigurisë? 

 

 

Një përqindje pak më e lartë e qytetarëve (4,2%) këtë vit, besojnë se  hapja e 

urës kryesore të Ibrit do të ketë ndikim negativ në situatën e sigurisë. Tensionet rreth 

‘’Parkut të Paqes’’, muri dhe rritja e numrit të incidenteve në një pjesë të një rruge, tani 

të transformuar në një zonë për këmbësorë nuk krijojnë besim tek qytetarët se 

normalizimi do të  ndodhë në qoftë se trafiku funksionalizohet në këtë urë. 

 

35. Në shkallë prej 1 deri në 5, ju lutem vlerësoni se deri në çfarë mase ka ndikuar 

Marrëveshja e Brukselit në përmirësimin e të drejtave dhe lirive të komunitetit 

serb në Kosovë?  
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Përgjigjet në këtë pyetje shënojnë trend negativ prej (11.5%). 

 

Arsyeja për këtë ndryshim sigurisht qëndron në faktin se ato pjesë të marrëveshjes 

që janë përshkruar nga përfaqësuesit politikë serbë të Kosovës si prioriteti më i madh 

dhe zgjidhja më optimale për serbët ende nuk janë zbatuar. Bashkësia/Asociacioni i 

komunave me shumicë serbe në Kosovë shihet si një ndër këto prioritete; qytetarët e 

veriut të Kosovës kanë pritshmëri të mëdha në aspektin e krijimit të një kornize për 

vetëqeverisjen e çështjeve elementare jetësore (arsim, shëndetësi, ekonomi, siguri). 

 

36. Ju lutem vlerësoni se deri në çfarë mase respektohen në komunat veriore të 

drejtat dhe liritë e komunitetit serb në vazhdim?   

Të drejtat gjuhësore  3.8 

E drejta për lirinë e fesë  3.4 

E drejta në arsimim  3.8 

E drejta për kujdes shëndetësor  3.6 

E drejta për lirinë e shprehjes së identitetit kombëtar 3.1 

E drejta e lirisë së fjalës 3.1 

E drejta për lëvizje të lirë 3 

E drejta për punësim  2.5 

 

Në përgjithësi, brenda këtij viti, qytetarët kanë dhënë vlerësimin(notën) më të 

ulët të statusit të respektimit të të drejtave të lartpërmendura në krahasim me vitin 

paraprak. Rënia më e madhe u dokumentua në raport me të drejtat e lirisë së lëvizjes 

dhe të shprehjes. Asnjë nga të dyja nuk është befasuese nëse observohet nga konteksti 

i lëvizjes së rënduar dhe të vështirë të qytetarëve që posedojnë dokumente serbe dhe 

kulturën e lartpërmendur të frikësimit politik që është shprehur veçanërisht në periudhën 

e zhvillimit së këtij hulumtimi, një muaj para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Kur 

diskutojmë nocionin e respektimit të të drejtave, e drejta për punësim është më së keqi 

e renditur nga qytetarët; Caslav Milisavljevic, anëtar i Asamblesë Komunale të Zveçanit, 

e shpjegon këtë si rezultat të integrimit jo të plotë që ka përjetuar vetëqeverisja lokale, 

me mungesa të departamenteve komunale, që në masë të madhe do të ishin ato që i 

përbëjnë autoritetet lokale dhe do të ishin garant për zbatimin e ligjeve. 
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37. A e shihni veten në Kosovë në pesë vitet e ardhshme? 

 

 
 

Siç pritej, të anketuarit më të rinj janë ata që mendojnë të largohen nga Kosova 

më së shumti. Çdo i treti/a  pjesëmarrës/e  nga mosha 18 deri në 29 vjeç nuk e sheh 

veten në Kosovë në pesë vitet e ardhshme. Përveç kësaj, është më e rëndësishme të 

thuhet se çdo i treti person me diplomë universitare planifikon ta braktisë Kosovën. 

Analizat tregojnë se ekzistojnë dallime në planet për të ardhmen midis të 

anketuarve nga komunat e ndryshme sa i përket qëndrimit ose largimit nga Kosova: 

 

 Në 5 – vite nuk e shoh 

veten në Kosovë 

Mitrovicë e Veriut  45.5% 

Zubin Potok 24.9% 

Leposaviq 27% 

Zveçan 17.6% 

 

Krahasimi i hulumtimeve nga 2016 dhe 2017, tregon se përqindja e të anketuarve  

që nuk dëshirojnë të qëndrojnë  në Kosovë është rritur. Përdersa në vitin e kaluar vetëm 

21% e të anketuarve ishin të këtij qëndrimi, 47% e të anketuarve të këtij viti deklaruan se 

nuk e shohin veten në Kosovë në vitet e ardhshme. (X2 = 131,086). 

Me përceptim të përkeqësuar ndaj sigurisë, respektit për të drejtat dhe 

pakënaqësisë me situatën politike dhe ekonomike, nepotizmin dhe korrupsionin në nivel 

lokal, ky rezultat pritet tërësisht por është gjithashtu alarmues. 
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38. A është larguar dikush i/e afërt me ju nga Kosova në 6 – muajt e fundit?  

 

 

 

Ndryshe nga pyetja e mëparshme, këtu nuk kemi dallime të konsiderueshme në 

raport me rezultatet nga viti 2016. Kjo është dëshmi për pretendimin se një dëshirë në 

rritje për të lënë Kosovën ende nuk ka lënë shenjë të konsiderueshme në ritmin me të 

cilin njerëzit po largohen nga Kosova. Këto të dhëna tregojnë se pakënaqësia në mesin 

e qytetarëve në Kosovën e Veriut po rritet, dhe se një numër gjithnjë e më i madh i 

njerëzve e shohin largimin nga Kosova si strategji të daljes nga situata në të cilën 

gjenden. 
 

39. Kur e dëgjoni shprehjen ‘’Bashkimi Europian’’ a është asocimi juaj i parë negativ 

apo pozitiv?  

 

 
 

Përgjigjet në këtë pyetje shënojnë një trend negativ prej 8%. 
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Një total prej 8,5% e të anketuarve të rinj kanë një asocim pozitiv me Bashkimin 

Europian. Kur është fjala për grupmoshat e ndryshme, Bashkimi Europian nuk është i 

pozicionuar mirë: 30-45 vjeç - 10,9%, 46-65 vjeç - 8,7%, më i/e vjetër se 66 - 15,2%. 

Niveli i arsimit gjithashtu vë në pah dallime të konsiderueshme në përceptimin e 

Bashkimit Europian: 

 

 Asocim Pozitiv 

Primar 16.1% 

Sekondar 13.4% 

Kolegj  6.8% 

Universitet 6.5% 

 

 Asocimi negativ ndaj BE-së u rrit për pothuajse 8%, krahasuar me hulumtimin e 

mëparshëm (X2 = 14.959). 

Sipas respondentëve të një fokus grupi të mbajtur në Leposaviq, donacionet janë 

parë si asocimi më pozitiv me BE-në, ndërsa EULEX është përceptuar si asocimi më 

negativ. Gjithashtu, pjesëmarrësit besojnë se popullariteti i BE-së ka rënë pasiqë 

Përfaqësuesi i Lartë i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zbogar u largua 

dhe u zëvendësua nga Nataliya Apostolova. Sipas tyre, BE nuk ka treguar rezultate në 

punën së tyre në mënyrë që të sigurojë mbështetje nga qytetarët. Ekziston një 

perceptim se BE punon për "anën tjetër", në favor të shqiptarëve. Në mënyrë të 

ngjashme, u tha se BE-ja i jep mbështetje të plotë zgjedhjeve nga 2013 dhe 2014, duke 

mbyllur sytë drejt proceseve jodemokratike që ndodhën atëherë,  përfshirë kërcënimet 

dhe shantazhet; ata reaguan ndaj këtyre parregullsive dhe kërcënimeve vetëm në 

zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Me fjalët e pjesëmarrësve të fokus grupit, 

"hipokrizia" e BE-së ka kontribuar kryesisht në përkeqësimin e përceptimit qytetar. 

Gjithashtu, investimet në Kosovën e Veriut u përmendën si diçka që fillimisht u ndanë 

pavarësisht nga kapacitetet e vetëqeverisjes lokale,  gjë që rezultoi në zbatimin e 

projekteve me ndërprerje. 

Të anketuarit nga Zubin Potoku gjithashtu ranë dakord se investimet janë asocimi i 

parë që kanë me BE-në, por shtuan se BE-ja po garanton pjesërisht sigurinë e 

komunitetit serb në Kosovë. Megjithatë, opinionet janë të ndara në këtë çështje, 

prandaj ka pasur pjesëmarrës të cilët besonin se BE "nuk po bën asgjë për ne" dhe se 
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"mjegullon sytë tanë" duke investuar në veri, dhe  se kjo po u bëhet qytetarëve të cilëve 

nuk iu dha asnjë zgjedhje tjetër, përpos integrimit në sistemin e Kosovës, gjë që nuk 

është në interesin e tyre më të mirë, siç thuhet nga pjesëmarrësit e fokus grupit. 

Një nga përfaqësuesit e intervistuar nga komuniteti serb i cili donte të mbetej 

anonim, beson se vendasit gjithnjë e më shumë po i ndiejnë pasojat e kërkesave që i 

dërgohen Beogradit nga BE dhe jep shembullin e lëshimit të dokumenteve personale, 

konkretisht - pasaportave. Serbëve në Kosovë po u lëshohen pasaporta për të cilat 

liberalizimi i vizave nuk zbatohet, gjë që është pasojë e drejtpërdrejtë e kërkesave të BE. 

I anketuari përmendi që BE-ja kishte një rol shumë të diskutueshëm në ndodhitë rreth 

urës kryesore të Ibrit. Ai thotë se njerëzit e kuptojnë se qëllimi i BE-së është të hap urën si 

shenjë simbolike për lirinë e lëvizjes, por këta njerëz nuk e shohin se BE po merr hapat e 

nevojshëm të sigurisë për të hapur urën. 

 

 

40. Kur prisni që Kosova t’i bashkohet BE-së?  

 

 
 

Përgjigjet në këtë pyetje shënojnë një trend negativ prej 10.8%. 

 

Të gjitha qëndrimet e qytetarëve në lidhje me BE-në janë ose negative ose kanë 

tendenca negative. Prandaj, një përqindje në rritje e qytetarëve kanë konotacione 

negative të BE-së, besojnë se BE-ja nuk do të përmirësojë respektimin e të drejtave të 

tyre dhe mendojnë se Kosova nuk do të bëhet pjesë e BE-së. Investimet e BE-së në  

Kosovë kanë qenë të mëdha dhe mbeten ende më të mëdhatë për kokë banori në 
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krahasim me të gjitha vendet tjera ku investon BE-ja. Megjithatë, sa i përket komunave 

të veriut, këto fonde u bënë të qasshme vetëm në vitin 2013, dhe, edhepse investimet e 

dhëna ishin të konsiderueshme, rezultati i tyre ende nuk është parë. Përveç kësaj, BE-ja 

ka një çështje serioze me vetë-promovimin në këto komuna dhe po investon përpjekje 

të mëdha në lidhjen e emrit të saj me projekte që janë jopopullore në mesin e 

qytetarëve, siç është rivitalizimi i urës, ndërsa projektet tjera mbeten pa u vënë re. Sipas 

hulumtimit të Institutit për Zhvillim Ekonomik të Territorit23, në periudhën 2010-2015, BE 

miratoi projekte  me vlerë prej 54,503,985 euro për komunat veriore, që paraqet një 

investim të paprecedent. Përveç kësaj, një marrëveshje në Bruksel shërbeu për 

themelimin e Fondit të Zhvillimit të Veriut që grumbulloi rreth 10 milionë euro nga 

mbledhja e të ardhurave doganore (nga pikëkalimet 1 dhe 31, të quajtura Jarinje dhe 

Bërnjak) të marra nga produktet e dedikuara për këto komuna. Përkundër gjithë kësaj, 

qytetarët nuk e njohin rolin e BE-së si pozitiv, as nuk kanë shpresa se përmirësimi në të 

vërtetë do të pasojë. Me gjithë këto, mungojnë reagimet e BE-së për sa i përket 

shkeljeve të shumta të të drejtave të serbëve të Kosovës, si ndalimi i importimit të librave 

të gjuhës serbe, mohimi i vlefshmërisë së dokumenteve që i posedojnë serbët e 

Kosovës, kolapsi i vërtetë i procesit të kthimit prapa në Kosovë për shkak të sulmeve 

ndaj tyre, dhe mos lëshimi i dokumenteve personale për pjesëtarët e këtij komuniteti, 

duke e bërë të vështirë qasjen në dokumente për serbët që tashmë jetojnë në Kosovë, 

etj. 

 

41. Cili është këndvështrimi juaj në raport me pozitën e Bashkimit Europian në 

procesin e negociatave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës?  

 

 
                                                 
23 ‘’A jetojmë më mirë?’’ (2016), Instituti për Zhvillim Ekonomik të Territorit, në dispozicion në:  

http://www.lokalnirazvoj.org/upload/News/Documents/2016_12/Da_li_zivimo_bolje.pdf  

77.9 20.8 1.3

0 20 40 60 80 100

BE po mban anën e Prishtinës BE është neutral BE po mban anën e Beogradit

http://www.lokalnirazvoj.org/upload/News/Documents/2016_12/Da_li_zivimo_bolje.pdf


53 
 

Kjo pyetje vuri në pah dallime të mëdha në përgjigjet e të intervistuarve me 

nivele të ndryshme të arsimimit. Pothuajse 40% e të anketuarve me arsim fillor besojnë 

se BE është neutrale në procesin e negociatave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. 60% 

e të anketuarve me nivel më të ulët të arsimit besojnë se Bashkimi Europian e favorizon 

Prishtinën në procesin e negociatave, ndërsa kjo përqindje është edhe më e lartë për 

të anketuarit me diplomë universitare dhe arrin deri në 84.9%. Gazetari, Zeljko Tvrdisic, 

nuk pajtohet me këtë vlerësim dhe pretendon se qytetarët kanë perceptim të gabuar. 

Sipas tij, BE nuk është aq e shqetësuar për rezultatet e dialogut në terren e që shpjegon 

se përse zhvillohet pa pjesëmarrjen e qytetarëve. Sipas Tvrdisic, procesi i negocimit 

është si një tren që ndalon vetëm në stacionet kryesore, pra Beograd dhe Prishtinë, pa i 

kushtuar shumë vëmendje stacioneve më të vogla ku gjenden qytetarët. Sipas 

mendimit të tij, kjo është arsyeja kryesore se përse BE përceptohet si e anëshme. 

Punimet e papërfunduara të ndërtimit në zonën rreth urës dhe zonën e këmbësorëve 

vetëm se kanë kontribuar më tej në krijimin e përceptimit negativ. 

 

42. Si do të ndikonte tek ju personalisht anëtarësimi i Kosovës në BE?  
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43. Si do të ndryshonte anëtarësimi i Kosovës në BE në gjendjen e tanishme socio-

ekonomike në Kosovë?  

 

 
 

 

 

44. A e përkrahni  anëtarësimin e Kosovës në Bashkimin Europian?  
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45. Në shkallë prej 1 deri në 5, me 1 që do të thotë ‘’Nuk pajtohem aspak’’ dhe me 

5 që do të thotë ‘’Pajtohem plotësisht’’, ju lutem vlerësoni vërtetësinë e 

deklaratave në vazhdim:  

 

 Vlerësimi 

mesatar 

Be luan rol kyq në zgjidhjen e problemeve të komunitetit serb në Kosovë 2.6 

Be luan rol kyq në pajtimin ndëretnik në Kosovë 2,5 

BE investon mjaftueshëm në veriun e Kosovës 2 

Nëse Kosova do të ishte pjesë e BE-së, të drejtat e komunitetit serb do të 

ishin të mbrojtura më mirë 

1.9 
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46. Vlerësim i distancës etnike 

 „A do të pranonit që një pjesëtar i komunitetit shqiptar…” 

 

Shkalla e distancës etnike (totali) 

Të gjithë të anketuarit u ndanë në katër grupe: ata që nuk kanë distancë (0 

përgjigje negative), ata me një distancë të vogël (1-2 përgjigje negative), distancë të 

moderuar (3-5 përgjigje negative) dhe distancë të konsiderueshme (6-7 përgjigje 

negative). Si rezultat, u rezultua me të dhënat e mëposhtme: 
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Shkalla e distancës etnike shfaqë variacione të konsiderueshme në korrelacion me 

moshën e të anketuarve:  

 

 Shkallë e mesme dhe e madhe 

e distancës etnike 

18-29  83.6% 

30-45  77.2% 

45-65  89.7% 

66 +  96.9% 

 

Niveli i edukimit poashtu luan rol të rëndësishëm në shpërndarjen e përgjigjeve në 

shkallën e distancës etnike:  

 

 Shkallë e mesme dhe e madhe 

e distancës etnike 

Primar 100% 

Sekondar 85.6% 

Kolegj 88.3% 

Universitet 85.3% 

 

Shkalla etnike sipas komunës së banimit:  

 

 Shkallë e mesme dhe e madhe 

e distancës etnike 

Mitovicë e Veriut 77.8% 

Zubin Potok 95% 

Leposaviq 80.9% 

Zveçan 96.3% 
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Anketa tregon se distanca etnike është rritur që nga sondazhi i mëparshëm i 

kryer një vit më parë. Vitin e kaluar, distanca etnike ishte 4.6 në shkallën nga 0 në 7, 

ndërsa këtë vit është rritur në 5.1. 

Marrëdhëniet etnike  kanë shënuar regres gjatë vitit të kaluar, e që mund të 

shihet si pasojë e të gjitha ngjarjeve negative politike të referuara në këtë raport. Për 

serbët e Kosovës dhe shqiptarët e Kosovës ende nuk ka çështje me interes të 

përbashkët mbi të cilat të gjithë mund të pajtohen, ose ndonjë qëllim të përbashkët i 

mund të ndiqet bashkërisht. Përkundrazi, vëmendja e tyre është kthyer në tema që 

edhe më tej i antagonizojnë të dy komunitetet dhe rezultojnë në zgjidhje të zhgënjyera, 

të tilla si ura dhe zona e këmbësorëve. 

Siç pritej, distanca etnike është "më e vogla" në komunën e Mitrovicës së Veriut. 

Mitrovica e Veriut është një nga qytetet e pakta në Kosovë me lagje multietnike, të tilla 

si Kodra e Minatorëve dhe Mahalla e Boshnjakëve, megjithatë, përqindja prej 77% e të 

anketuarve me distancë të madhe apo të mesme etnike është ende shumë e lartë. 

Rezultatet nga tre komunat tjera janë edhe më shqetësuese, dhe ato tregojnë qartë se 

integrimi administrativ nuk është ndjekur nga ai shoqëror, dhe se këto komuna janë 

ende të shkëputura nga zhvillimet kryesore në shoqërinë kosovare. 
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Konkluzionet 

- Hulumtimi nuk tregon ndonjë ndryshim të rëndësishëm në përceptimin dhe 

vlerësimin e banorëve të veriut të Kosovës në raport me trendet e përgjithshme në 

Kosovë. Qytetarët e veriut të Kosovës mbeten të pakënaqur nga tendencat kryesore 

politike, ekonomike dhe të sigurisë. Për më tepër, në  krahasim me vitin e kaluar, 

vërehet një rritje e dukshme e numrit të të anketuarve që shprehin mendim negativ 

rreth tendencave të përgjithshme në Kosovë. Kështu, më pak se 10% e të intervistuarve 

besojnë se serbët në Kosovë mund të presin një jetë më të mirë në vitet që vijnë. 

- Këtë vit besimi i qytetarëve në institucione  ka mbetur në një nivel shumë të ulët. 

Të anketuarit treguan mosbesim të dukshëm ndaj elitave dhe institucioneve politike në 

Kosovë, ndaj përfaqësuesve politikë serbë dhe shqiptarë, pavarësisht faktit nëse ata 

vijnë nga Prishtina, Mitrovica apo Beogradi. Një "furnizim i tillë i dobët në tregun politik" 

duket të jetë një nga faktorët kryesorë që ndikon në një numër të madh të të 

anketuarve për të mos treguar qëllim për  pjesëmarrje në zgjedhjet e ardhshme. 

- Ky hulumtim afirmon trendin e vërejtur më parë të pavendosshmërisë së të 

anketuarve të Kosovës Veriore në shumë tema të rëndësishme. Prezenca e lartë e 

përgjigjes "Nuk kam mendim/Nuk e di" për pyetjet që kanë të bëjnë me pjesëmarrjen 

në institucionet politike të Kosovës apo pyetjet që lidhen me Marrëveshjen e Brukselit, 

sygjeron që qytetarët ose nuk janë të informuar siç duhet (duke nënkuptuar mungesën 

e transparencës) ose  kanë frikë që "publikisht" të shprehin mendimet e tyre në tema të 

tilla të ndjeshme, pavarësisht nga garancitë e anonimitetit. 

- Hulumtimi i mëparshëm ka dhënë rezultate shqetësuese për tendencat kryesore 

demografike (migrimit) në Kosovën e Veriut. Këtë vit numrat u përkeqësuan. Gjegjësisht, 

në vetëm një vit, përqindja tashmë e lartë e të anketuarve me synimin për të ikur nga 

Kosova, u rrit edhe më shumë. Ky problem përkeqësohet më tej nga fakti se kjo 

tendencë kryesisht tregohet nga qytetarë të rinj dhe shumë të arsimuar. Si do të ndikojë 

kjo prirje e ‘’largimit të trurit’’, në zhvillimin e ekonomisë në këtë pjesë të Kosovës është 

çështje që kërkon vëmendje të menjëhershme. 

- Një ndër gjetjet më të rëndësishme nga një analizë krahasuese e rezultateve të 

nxjerra nga hulumtimi i këtij viti dhe atij të vitit të kaluar është padyshim qëndrimi i 

qytetarëve ndaj Bashkimit Europian. Të anketuarit në veri të Kosovës nuk kanë 

pikëpamje pozitive mbi rolin e BE-së në procesin e zgjidhjes së statusit të Kosovës, e që 

shkaktoi tendenca negative në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me Bashkimin 

Europian në krahasim me vrojtimin e vitit të kaluar. Ky trend "euroskeptik" mund të jetë 

pasojë e një konteksti më të gjerë shoqëror, kryesisht nga kriza në Bashkimin Europian, 

shkaktuar nga Brexit, por gjeneratori kryesor i një pozicioni të tillë është sigurisht 
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përceptimi i rolit të BE-së në ndikimin e proceseve me rëndësi të madhe për pozitën e 

tashme dhe të ardhshme të serbëve në Kosovë. 

- Distanca etnike ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve mbetet e gjerë. Këtë vit ajo 

madje është rritur pak, duke kontribuar në trendin e përgjithshëm negativ në 

marrëdhëniet ndëretnike në Kosovë. Në vend që të përmirësohet dhe të bëhet më e 

shpeshtë, kontaktet në mes të komuniteteve, siç zbulon hulumtimi, po bëhen gjithnjë e 

më të rralla duke rezultuar në një lidhje më të distancuar ndëretnike. 

 



Ky projekt është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i fi-
nancuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe menaxhuar 

nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).


