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1. HYRJA 
 

Qendra e energjisë Qytetare (QEQ) është një qendër 

shoqërore që shërben për të mbështetur iniciativat qytetare 

dhe promovimin e një culture të dialogut të hapur për politikat 

dhe praktikat relevante që kanë të bëjnë me serbët në 

Kosovë. Kjo qendër shoqërore synon të krijojë një hapësirë 

për bashkim të shoqërisë civile me vendimmarrësit. 

Qendra mbledh të gjithë akterët socialë për t’i përfshirë në dialog të hapur dhe 

inkurajuar të marrin pjesë në krijimin e realitetit të tyre social dhe paraqet një 

platformë ku opinioni publik në mënyrë të qartë shpreh qëndrimin e tij. Qëllimi i 

saj është zhvillimi i demokracisë, kulturës së diskutimit publik dhe gjetjes së 

zgjidhjes së përbashkët për problemet aktuale politike, ekonomike, sociale 

dhe të tjera. 

Shfrytëzuesit e Qendrës së energjisë qytetare janë organizatat joqeveritare 

nga Kosova, Serbia dhe rajoni, organizatat ndërkombëtare, grupet joformale 

dhe të margjinalizuara dhe iniciativat e qytetarëve që do t’a shfrytëzonin që të 

promovojnë vlerat demokratike dhe kulturën e dialogut të hapur. Organizata 

Joqeveritare Aktiv është përgjegjëse për të siguruar funksionimin normal të 

qendrës dhe koordinimin e aktiviteteve me organizatorët e ngjarjeve të 

jashtme në Kosovë dhe në rajon. 

Qëllimi i projektit të Qendrës së energjisë qytetare është që të promovojë dhe 

përkrahë praktikat demokratike në veri të Kosovës përmes përfshirjes më të 

madhe të qytetarëve në dialogun publik dhe procesin e vendim-marrjes, si dhe 

në proceset e tjera të rëndësishme politike që prekin qytetarët. Kjo arrihet 

përmes një sërë aktivitetesh, me të cilat Aktiv promovon kulturën e dialogut të 

hapur në nivelin e komunitetit serb me të cilin arrihet një kuptim më i mirë të 

proceseve socio-politike që prekin qytetarët, rritet kapaciteti dhe potenciali 

avokues i sektorit civil serb në Kosovë dhe promovohet dialogu i hapur dhe 

konstruktiv ndërmjet përfaqësuesve releventaë serbë dhe shqiptarë, por edhe 

komuniteteve tjera në Kosovë dhe në të gjithë rajonin.  

 

Gjatë periudhës së projektit (15.2.2018-31.3.2019) Aktivi ka realizuar këto 

aktivitete:  
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1. Tre konferenca dhe një forum në kuadër të platformës përfaqësim 

Empirika, në të cilat u bisedua për dokumentet e prodhuara nga 

sektori civil qëllimi i të cilave është përmirësimi i marrëdhënieve 

ndërmjet komuniteteve, identifikimi i problemeve të caktuara dhe 

mundësive për zgjidhjen e tyre. 

2. Dhjetë debate të Klubit Social të Mitrovicës. Debatet joformale të 

KSM kanë mundësuar  bisedat ndërmjet  vendimmarrësve, analistëve, 

përfaqësuesve të shoqërisë civile, ekspertëve dhe qytetarëve nga 

fusha të caktuara dhe shkëmbim të mendimeve dhe pikëpamjeve për 

momentet aktuale socio-politike në Kosovë dhe në rajon. 

3. Gjashtëmbëdhjetë episode të Talk-Shout Sporazoom. Emisioni 

televiziv Sporazoom, ashtu si debatet në KSM, merret me çështjet 

aktuale dhe çështjet relevante për komunitetet serbe, shqiptare dhe të 

tjera në Kosovë. Transmetohet në kanalet e TV Mreza çdo të dytën të 

mërkurë nga ora 21:00. Në këtë emission profile profesionale dhe 

akademike të të ftuarve diskutojnë për një gamë të gjerë temash me 

qëllim që komunitetet në Kosovë të njihen me mendimet, qëndrimet, 

interesat dhe shqetësimet e komuniteteve tjera. 

4. Tri konferenca në kuadër të Forum Future. Dialogu i hapur ndërmjet 

pjesëtarëve të komunitetit akademik, profesional dhe sektorit 

joqeveritar ka ofruar bazën për të kuptuar rrënjët e problemit në 

Kosovë, situatën aktuale dhe mundësitë për zgjidhjen e tyre për 

funksionim më të mirë në të ardhmen.  

5. Tri hulumtime në kuadër të platformës Point One. Hulumtimet janë 

kryer për qëllime të emisionit televiziv Sporazoom, konferencës në 

kuadër të platformës avokimit Empirika dhe debatit të Klubit Social të 

Mitrovicës, në rastet kur është e nevojshme të llogaritet qëndrimi i 

komunitetit serb në Kosovë, pasi çështje të caktuara.  

6. Mbështetje për më shumë se 150 ngjarje të brendshme dhe të 

jashtme të harmonizuara me objektivat e përgjithshme të QEQ. 

Gjithashtu, një nga qëllimet e QEQ-it është sigurimi i hapësirës 

adekuate jo-komerciale për realizimin e nismave të shoqërisë civile, 

organizatave ndërkombëtare, mediave, shoqatave joformale.  
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2. PLATFORMA PËR PËRFAQËSIM 

EMPIRIKA 

EMPIRIKA përkufizohet si platformë për nisma avokuese të 

komunitetit serb në Kosovë, e menduar si kornizë për nismat 

e avokimit për ndryshime shoqërore-politike të cilat do t’i 

mundësojnë komunitetit serb në Kosovë të arrijë interesat e 

veta, të jetoj një jetë të sigurte dhe të dinjitetshme dhe të 

gëzojë të drejta të plota të garantuara me legjislacionin në fuqi dhe me 

konventat ndërkombëtare për të drejtat e komuniteteve jo shumice. Kjo 

platformë synon të avokojë ndryshimet në zgjidhjet legjislative dhe politikat 

praktike të cilat tërthorazi dhe drejtpërdrejtë ndikojnë në gëzimin e të drejtave 

të komunitetit serb në Kosovë, por edhe për të mbikëqyrur në praktikë 

zbatimin e zgjidhjeve ekzistuese ligjore. 

 

Në kontekst metodologjik, Empirika është konceptuar si një konvergjencë e 

nismave civile për analizë të politikave dhe praktikës dhe shërben për t'i 

kanalizuar ato në një iniciativë unike avokuese me një potencial të rritur të 

ndikimit të drejtpërdrejtë mbi vendimmarrësit. Si e tillë, Empirika synon të 

promovojë propozime dhe rekomandime për mangësitë dhe mospërputhjet e 

identifikuara të cilat ndikojnë në cilësinë e jetës së komunitetit serb dhe 

realizimin e të drejtave të njeriut dhe atyre qytetare. 

 

Empirika është një nismë avokuese e organizatave të shoqërisë civile që 

përfaqësojnë interesat e komunitetit serb në Kosovë, me mandat për të 

avokuar para vendimmarrësve në nivel lokal dhe qendror në Kosovë për 

zgjidhje ligjore dhe praktike në fushën e të drejtave civile dhe njerëzore të 

garantuara me ligj për komunitetet joshumicë në Kosovë. 

 

Organizatat anëtare të iniciativës janë: Qendra për Avokimin e Kulturës 

Demokratike - ACDC, Qendra Humane Mitrovicë, Klubi Edukativ Rinor 

Sinergjia, Komunikimi për Zhvillimin e Shoqërisë - CSD, Radio Kontakt Plus, 

Rrjeti për Aktivizim Civil - MGA, Qendra për të Drejtat e Pakicave - CRMC, 

Forumi për zhvillim dhe bashkëpunim multietnik - FDMC, Domovik dhe OJQ 

Aktiv. 
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KONFERENCA: 

PERCEPTIMET E NDËRSJELLA TË SERBËVE DHE SHQIPTARËVE 

NË KOSOVË  

Data: 20 shkurt 2019 

Shefi i zyrës së Aktivit në Prishtinë, Boban Simiç ka prezantuar gjetjet e 

studimit "Perceptimet e ndërsjella të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë", 

kurse ndër rezultatet më interesante është se 80% e të anketuarve serbë dhe 

shqiptarë shprehën gatishmërinë për të pranuar një formë potencialisht më të 

afërt të bashkëpunimit me pjesëtarët e kombësisë tjetër. Panelistët në 

konferencë kanë komentuar rezultatet e këtyre hulumtimeve. 

Publicisti Shkelzen Maliqi tha se 

distanca te serbët ishte më e 

theksuar dhe se kjo ishte meritë e 

një propaganda të fortë kundër 

shqiptarëve në shtypin e verdhë të 

Beogradit. Paragjykimet vazhdojnë, 

por ne të gjithë e dimë dhe 

shpresojmë që marrëdhëniet e 

komuniteteve duhet të 

përmirësohen, tha ai. 

Gazetari Darko Dimitrijeviq thotë se mostoleranca është e ndërsjellë dhe 

intensiteti i saj nuk është i njëjtë kudo: "Serbët nuk janë ende të mirëpritur në 

Gjakovë, shpesh në të kaluarën ka pasur probleme në Deçan. Mostoleranca 

ende sundon, dhe unë mendoj se ajo është e ndërsjellë". 

"Duke vështruar këto gjetje, vijmë deri te një fakt shumë i rëndësishëm, që 

është se njerëzit janë thellësisht të pakënaqur me elitat politike në Kosovë. Po 

të isha politikan, do të isha thellësisht i shqetësuar me këto rezultate, "tha 

drejtori i OJQ-së Aktiv Miodrag Miliçeviq. 

Analisti politik Behlul Beqaj e sheh pëlqimin eventual të të gjithëve për ndarjen 

e Kosovës si një shpërblim për udhëheqësit në Kosovë dhe Serbi për një 

politikë të keqe. "Nëse pajtohemi me të huajt se e vetmja zgjidhje është që të 

ndajmë Kosovën dhe të shkojmë të bashkuar në Evropë ... çfarë po bëjmë?" 

Ne i japim kësaj udhëheqësie, krahas marrëzive që i kanë pridhuar në seri, një 

dhuratë për politikën e keqe ", përfundon Beqaj. 
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KONFERENCA: 

TRANSPARENCA NË KOMUNAT ME SHUMICË SERBE NË KOSOVË 

Data: 7 mars 2019 

OJQ Aktiv, Forumi për Zhvillim dhe Bashkëpunim Multietnik dhe Qendra 

Alternative Kulturore kanë bërë hulumtime mbi transparencën në komunat me 

shumicë serbe në Kosovë. Shefi i Zyrës së Aktivit në Prishtinë, Boban Simiç, 

theksoi se transparenca e vetëqeverisjes lokale është një nga parakushtet 

vendimtare për qeverisje demokratike dhe të mirë në nivel lokal. 

"Në fund të vitit 2018, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) ka 

hartuar një paketë ligjore për transparencën e komunave që përfshin katër 

udhëzime administrative. Duke filluar nga data 30 mars, planifikohet të 

vizitohen komunat dhe të informohen për obligimet që dalin nga këto 

udhëzime", tha Venera Çerkini, drejtore e Departamentit për Performancë dhe 

Transparencë në MAPL.  

Menaxherja e Projektit në OJQ-në 

Aktiv, Milica Jakovljevic, tha se janë 

mbajtur rreth 30 takime me qytetarë 

nga veriu i Kosovës si pjesë e 

hulumtimit mbi transparencën dhe se 

raporti është një reflektim objektiv i 

nevojave të popullit. 

Dejan Radivojević, drejtor ekzekutiv i 

Forumit për Zhvillim dhe 

Bashkëpunim Multietnik, vuri në dukje se hulumtimi i kryer nga kjo OJQ në 

gjashtë komunat me shumicë serbe në jug të Ibrit tregon se vetëm 15% e 

qytetarëve janë të njohur me punën e vetëqeverisjes lokale. 

Vladan Trifiç prezantoi rezultatet e hulumtimit të kryer nga Qendra Alternative 

e Kulturës. "Kur u pyetën nëse ishin të kënaqur me punën e vetëqeverisjes 

lokale, madje 45% e të anketuarve nga komuna e Shtërpcës u përgjigjën 

pozitivisht. Komuna tjetër është Graçanica, ku 40% kanë dhanë një përgjigje 

pozitive në këtë pyetje, pasuar nga komuna të tjera, "tha Trifiç. 
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KONFERENCA: 

INTEGRIMI I DREJTËSISË NË VERI TË KOSOVËS 

Data: 20 mars 2019 

Shtatëmbëdhjetë muaj pas integrimit të drejtësisë në veri të Kosovës, ka 

mendime të ndryshme mbi suksesshmërinë e asaj pjese të Marrëveshjes së 

Brukselit. Pjesëmarrësit e konferencës "Integrimi i gjyqësisë në veri të 

Kosovës" u pajtuan se pavarësisht nga kushtet e vështira gjyqësori 

funksionon. 

Drejtësia e integruar në veri vazhdon 

të punojë në kushte të vështira, 

thotë Dushan Radakoviç, drejtor 

ekzekutiv i Qendrës për Avokimin e 

Kulturës Demokratike. "A është i 

suksesshëm apo jo? Le të themi si 

në shkollë, nga 1 deri në 5, do t’i 

jepja notën 3+." Ai theksoi se fillimi i 

punës normale të gjyqësorit ishte një 

proces që duhej të ishte përgatitur 

para integrimit, por që gjërat megjithatë ishin bërë ad hok.  

Gjyqtarja e Gjykatës Supreme Jelena Krivokapiç thotë se një nga problemet 

më të mëdha të gjykatës serbe është se ata përballen me mungesë përkthimi. 

Ajo tha se shumë ligje nuk janë përkthyer në gjuhën serbe, gjë që e 

vështirëson punën. "Sa i përket përkthimit, kam dëgjuar se ky problem është 

zgjidhur disi në veri. Në Gjykatën e Lartë, tani kemi marrë një tjetër përkthyes, 

përndryshe kishim vetëm një. Përkthyesit janë të shkëlqyeshëm, por kur 

merrni një rast të fushës së ekonomisë me ku ta di sa dosje, është thjesht e 

pamundur të përkthehet për një muaj." 

Ndryshe nga kolegët e tij, Shkelzen Maliqi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës thotë 

se pavarësisht nga problemet e gjyqësorit të integruar në Veri, ai funksionon 

dhe arrin rezultate. "Me gjithë problemet, me gjithë vështirësitë, janë shënuar 

rezultate. Situata sot në krahasim me vitin 2017 është shumë më mirë." 

Në konferencë gjithashtu u dëgjuan vërejtje mbi punën e misionit të EULEX-it. 

Nëse flasim për pritjet nga këndvështrimi i komunitetit serb, nuk mendoj se  

është përmbushur ndonjë. Kurse nga bisedat me kolegët shqiptarë dhe me 
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qytetarët shqiptarë, as ata nuk morën atë që u nevojitej dhe që e prisnin", tha 

Dushan Radakoviç. 

Ai pohon se misioni i EULEX-it ka punuar mirë deri kur u përfshi në skandale 

korrupsioni. "Ata nuk ishin gjithmonë të efektshëm. EULEX-i nuk kishte më 

shumë rezultate sesa gjykatat e sotme, për të qenë i sinqertë. Ka një numër të 

madh të rasteve të EULEX-it për të cilat janë nisur veprimet hetimore dhe që 

kanë mbetur të papërfunduara në sirtarët e zyrave të Prokurorisë sonë dhe 

Prokurorisë Speciale". 

STATUSI I TË DREJTAVE TË PAKICAVE NË KOSOVË - SFIDAT DHE 

PENGESAT 

Më 29 mars, OJQ Aktiv ka mbajtur një panel diskutimi mbi sfidat dhe pengesat 

që hasin komunitetet joshumicë në Kosovë.  

Shefi i sektorit për politika praktike të Aktivit, Caleb Waugh, ka prezantuar 

gjetjet kryesore të raportit "Gjendja e të drejtave të pakicave në Kosovë - 

Sfidat dhe Pengesat". Ai vuri në dukje sfidat më të rëndësishme, të cilat janë 

kthimi i personave të zhvendosur, qasja e vështirë në institucione, "ikja e qetë" 

e theksuar, mosrespektimi e të drejtave për përdorim të gjuhës dhe 

përfaqësimi i ulët i komuniteteve në administratën publike në Kosovë. Lidhur 

me të drejtën për përdorim të gjuhës së tyre, Waugh tha se në bazë të 

legjislacionit të Kosovës gjuha serbe dhe ajo shqipe janë të barabarta, por në 

praktikë nuk është kështu.   

Ardian Arifaj, këshilltar politik i Presidentit të Kosovës ka përmendur nismën 

për themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin, për të cilën beson se 

do të mbështetet nga mediat, komunitetet dhe përfaqësuesit fetarë. Ai 

mendon se është e nevojshme që të zbatohen të gjitha marrëveshjet e 

parapara me Marrëveshjen e Brukselit dhe se zbatimi i tyre do të reflektohej 

në marrëdhënie pozitive ndëretnike.  

Dejan Radivojeviq, drejtor ekzekutiv i Forumit për Zhvillim dhe Bashkëpunim 

Multietnik, shtoi se komuniteti serb është i hutuar nga zhvillimet aktuale dhe 

procesi i dialogut. Ai mendon se ka mungesë të përfaqësimit të mjaftueshëm 

të komunitetit serb që reflektohet në të gjitha nivelet. Ai vë në dukje se ka disa 

organizata që merren me çështjet e komunitetit serb, por nuk ka presion të 

mjaftueshëm politik për të zgjidhur këto probleme.  
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Gazetari Darko Dimitrijeviq tha se kapacitetet e Këshillit Këshillëdhënës për 

Komunitete janë të kufizuara, duke përfshirë kapacitetet e sekretariatit të tij 

dhe se buxheti i ndarë për Këshillin është i pamjaftueshëm. Sa i përket të 

drejtave pronësore, ai theksoi se situata më e keqe është në rajonin e Pejës. 

Lidhur me praninë e serbëve në Policinë e Kosovës në këtë qytet, ai tha se 

janë të punësuar vetëm dy. Kjo nuk pasqyron përfaqësimin etnik dhe çon në 

mungesë të besueshmërisë në institucione - përfundoi Dimitrijeviq. 
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3. MITROVICA SOCIAL CLUB 
 

Koncepti i Klubit Social të Mitrovicës u krijua me qëllim të 

krijimit të një hapësire për dialog të hapur për të gjithë 

qytetarët nga veriu dhe nga pjesët e tjera të Kosovës. Ideja e 

këtij projekti është ta bëjë Mitrovicën të hapur ndaj ideve dhe 

perspektivave të ndryshme, por edhe për të promovuar një 

dialog me interes për të gjitha komunitetet në Kosovë në tema të ndryshme. 

Debatet, të cilat zhvillohen në atmosferën joformale të kafenesë Mitrovica 

Social Club, kanë ngritur çështje të aktuaiteteve socio-politike, ekonomike, të 

sigurisë, kulturore dhe artistike, por edhe tema që lidhen me faktorët 

ndërkombëtarë që kanë ndikim në të gjitha komunitetet në Kosovë. Në këtë 

atmosferë, audienca në kafene është në gjendje të pyesë panelistët ose të 

komentojë mbi temat që diskutohen në debate. Periudha e fundit e projektit 

solli 10 debate të reja në të cilat folën rreth 20 ekspertë të fushave të 

ndryshme. 

ARTI DHE KULTURA NË KOMUNITETIN SERB NË KOSOVË 

DATA: 22 mars 2018  

Krijimi i një klime për punë dhe qëndrim të artistëve të rinj në Kosovë dhe 

zhvillim të ndërgjegjjes se tradita nuk është diçka që trashëgohet, por diçka që 

fitohet duke marrë pjesë në krijimin e saj, janë mesazhet që dalin nga MSC e 

parë. 

Kjo nënkupton krijim të 

institucioneve kulturore të 

shëndetshme që me nevojën e tyre 

për energji krijuese do t'ua 

mundësonin artistëve të qëndrojnë 

në Kosovë dhe të jetojnë, thotë 

piktorja akademike Miljana 

Dungjerin.  

Zhivojin Rakoçeviq thekson se 

tradita fitohet kur një artist i ri 

bashkëkohor pikturon të pikturuarën, shkruan të shkruarën, duke modernizuar 

kreativitetin e përjetshëm gjenial të popullit tonë. 
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Panelistët theksojnë se, pavarësisht se si paguhet arti, nga buxheti ose fondet 

e projektit, ai duhet të jetë cilësor, ndërsa audienca ka identifikuar si problem 

ekzistencën e një numri të punëtorëve kulturorë që marrin paga në 

institucione, megjithëse nuk jetojnë fare këtu. 

 

MARRËVESHJA E BRUKSELIT – SA ËSHTË LARG KOMPROMISI? 

DATA: 25 prill 2018  

Pesë vjet pas Marrëveshjes së Brukselit, serbët nuk janë të integruar në thelb 

në shoqërinë kosovare dhe me krijimin e Bashkësisë së Komunave Serbe do 

të shuhen komunat serbe dhe mbi 20,000 serbë mund të mbeten pa pagë, u 

tha në debatin e dytë në MSC. 

  "Integrimi është shumë larg nga të 

qenit i realizuar në përputhje me 

interesat e atyre që jetojnë në 

komunat me shumicë serbe. Nëse do 

të ketë një ndryshim, kjo varet nga 

gatishmëria e shkaktarëve të kësaj 

gjendjeje për të rishqyrtuar veten dhe 

gjithë procesin në lidhje me revidimin 

e dështimeve dhe pengesave që 

kanë çuar në këtë situatë ", tha 

analisti politik Behlul Beqaj.   

Ish ministri i qeverisë së Kosovës, Nenad Rashiq, komentoi gjetjet e një 

sondazhi sipas të cilit 40% e të anketuarve në Kosovën e veriut nuk e 

mbështesin marrëveshjen e Brukselit, ndërkohë që një numër i njëjtë i 

njerëzve nuk ka mendim për këtë çështje."Ka rreth 22,000 punëtorë në 

vetëqeverisjet lokale serbe të vendosura në Kosovë. Me krijimin e BKS, ne 

brenda natës do të mbeteshim pa 22,000 paga, pa 22,000 burime të 

ekzistencës. Ne nuk duhet të festojmë edhe diçka që si institucion sigurisht 

nuk mund të punësojë mbi 20 mijë punëtorë "- thotë Rashiq.  
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MONOLOGU I BRENDSHËM 

DATA: 16 maj 2018  

Arsyeja e largimit gjithnjë e më të shpeshtë të të rinjve nga Kosova është se 

nuk ka institucione funksionale, konsiderojnë pjesëmarrësit e debatit në MSC, 

gazetari Darko Dimitrijeviq dhe kryeredaktori i RTV Kim Goran Avramoviq. 

Redaktori i RTV Kim beson se 

sistemi është shkatërruar dhe se 

korrupsioni është një nga problemet 

më të mëdha. "Ky korrupsion shihet 

në jetën tonë përditë në një milion 

raste. Unë mendoj se njerëzit këtu 

dhe në pjesën tjetër të Ballkanit 

Perëndimor po largohen, sepse ata 

nuk po mund të jetojnë një jetë të 

denjë për njeriun", - thotë 

Avramoviq.  Të dy bashkëbiseduesit besojnë se pjesëmarrja e serbëve në 

institucionet e Kosovës është e rëndësishme, por mënyra se si përfaqësuesit 

politikë e bëjnë këtë nuk është e mirë. "Ata marrin dhe nuk marrin pjesë në 

institucione. Ne kemi një listë serbe që është në opozitë për një kohë të gjatë, 

siç thanë ata. Megjithatë, kemi ministra që e quajnë veten ministra në 

dorëheqje dhe në të vërtetë marrin pjesë në punën e qeverisë ", - thotë 

Dimitrijeviq. 

Duke folur për gjendjen e sigurisë, panelistët besojnë se roli i forcave 

ushtarake ndërkombëtare në këtë drejtim është i rëndësishëm. "Po ua rikujtoj 

se Gorazhdevci nuk pësoi në dhunën e marsit 2004 për shkak se kishte më 

shumë se 10 pika të KFOR-it. Tani që forcat ndërkombëtare janë përherë e 

më pak e ka përherë e më shumë mesazhe ndezëse, unë mendoj se situata e 

sigurisë mund të minohet në mënyrë dramatike, "tha Dimitrijeviq. 

 

VENDOSJA E KUFIRIT OSE... ÇKA ËSHTË ZGJIDHJA? 

DATA: 13 shtator 2018  

"Është koha që qytetarët e veriut të Kosovës të vendosin se ku do të jetojnë. 

Nga ai moment, unë jam në favor të një zgjidhjeje që do të rregullonte 

marrëdhëniet serbo-shqiptare në një mënyrë tjetër. Prandaj, e mbështes 
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vendimin që katër komunat në veri të 

jenë pjesë e Serbisë, dhe në 

shkëmbim të kësaj Presheva dhe një 

pjesë e Bujanocit t’i përkasin 

Kosovës", tha avokati Marko Jakshiq 

në kuadër të MSC-së së tretë.Jakshiq 

beson se vendosja e kufirit ka ardhur 

në rend dite për shkak të 

ndryshimeve në administratën 

amerikane. Sipas fjalëve të tij, as 

Presidenti Vuçiq nuk e priste këtë skenar. "Ai është i vetmi politikan, të cilit 

Serbia do t’ia kishte falur njohjen e Kosovës," tha Jakshiq. 

Analisti politik Ljubomir Stanojkoviq mendon se nëse vendoset kufiri, nuk do të 

thotë se i gjithë veriu i Kosovës do t’i takon Serbisë. "Mendoj se është një 

zonë e vogël prej së cilës Kosova do të duhet të heqë dorë. Është një pjesë e 

Kopaonikut dhe disa fshatra në Leposaviç. Unë jam përkrahës i asaj që as të 

mos mendohet fare rreth vendosjes së kufirit, "thotë Stanojkoviq. 

INTEGRIMI I DREJTËSISË – NJË VIT PAS 

DATA: 24 tetor 2018  

Pikërisht një vit pas integrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve serbë në sistemin 

gjyqësor të Kosovës, Gjykatësja e Gjykatës Supreme të Kosovës, Jelena 

Krivokapiq thotë se përparësia e vetme e integrimit është se qytetarët nuk 

duhet të kërkojnë drejtësi në dy sisteme. 

Krivokapiqi thotë se në 12 muajt e 

fundit nuk ka pasur pothuajse asnjë 

rast nga veriu që erdhi në Gjykatën 

Supreme të Kosovës ... "Gjykata 

Supreme është shkalla e fundit dhe 

aty duhet korrigjuar nëse ka pasur 

ndonjë gabim në Gjykatën 

Themelore apo të Apelit, megjithatë 

nuk ka raste të tilla”, thotë ajo. 

Drejtori i Qendrës për Avokim të 

Kulturës Demokratike Dusan Radakoviç thotë se tani një vit drejtësia e 

integruar është përballur me pak a shumë të njëjtat probleme. Ai përmendi 
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problemet me përkthimin, numrin e madh të çështjeve të pazgjidhura, 

problemet e qytetarëve me dokumente, raste të vjetëruara dhe të ngjashme, 

por gjithashtu theksoi se nuk duhet të dyshohet në integritetin dhe njohurinë e 

gjyqtarëve, duke marrë parasysh përvojën dhe njohurinë e tyre për atë që 

bëjnë.   

SEKTORI CIVIL NË KOSOVË: POTENCIALI, BASHKËPUNIMI DHE 

MUNDËSITË 

DATA: 7 dhjetor 2018  

Bashkëpunimi ndërmjet OJQ-ve 

serbe dhe shqiptare në Kosovë 

është i mirë, por ekziston një 

hapësirë e madhe për përmirësim. 

Ky është përfundimi i debatit të 

MSC-së që u organizua në 

Prishtinë. 

Pas Marrëveshjes së Brukselit, 

bashkëpunimi ndërmjet 

organizatave serbe dhe shqiptare 

është shumë më i mirë. "Në situata kur njohim interesa të përbashkëta, 

bashkëpunimi mund të arrihet", tha Shefi i Zyrës së Aktivit në Prishtinë, Boban 

Simiq. 

Drejtori i OJQ-së FDMC Dejan Radivojeviq theksoi se bashkëpunimi varet nga 

shumë faktorë, kryesisht nga situata politike, por thekson se aty ku interesat e 

organizatave të caktuara përputhen, bashkëpunimi mund të arrihet. 

Drejtori i "Grupit për Hulumtime të Politikave të Ballkanit", Naim Rashiti beson 

se në Kosovë duhet të zhvillohet bashkëpunimi sektorial midis organizatave të 

shoqërisë civile dhe se në Kosovë ka dhjetë OJQ që kanë një vizion se si të 

finalizohet marrëveshja e Brukselit. Si shembull i bashkëpunimit të dobët, ai 

theksoi se OJQ-të në Prishtinë kanë nisur një peticion për liberalizimin e 

vizave për Kosovën, por nuk parë ndonjë organizatë serbe që ka mbështetur 

këtë. 
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PËR USHTRINË E KOSOVËS NGA KËNDI I SIGURISË 

DATA: 20 dhjetor 2018  

"Ushtria e Kosovës nuk ka kapacitet për t'u përhapur në veri. Ekziston 

gjithashtu një kornizë ligjore ndërmjet NATO-s dhe Qeverisë së Kosovës, 

sipas të cilës FSK-ja në veri mund të vijë vetëm me pëlqimin e KFOR-it, "tha 

drejtori i QKSS-së Fljorjan Çehaja në debatin e shtatë të MSC-së. 

"Ndryshimi do të jetë në mandat. 

FSK-ja ka luajtur rolin e mbrojtjes 

civile, çminimit dhe kanë pasur 

aftësi individuale ushtarake, dhe tani 

ata kanë një mandat tipik mbrojtës", 

thotë Çehaja. 

Studiuesi i fushës së sigurisë 

Veroljub Petroniq mendon se 

arsyeja për frikën e popullsisë në 

veri qëndron në mungesën e 

vullnetit të Prishtinës dhe Beogradit për t'u dhënë qytetarëve informata të plota 

rreth asaj se çfarë do të thotë transformimi për qytetarët. 

Panelistët ranë dakord që formimi i ushtrisë nuk mund të ndikojë në mandatin 

e KFOR-it të specifikuar në Rezolutën 1244. 

Për deklaratat në të cilat Prishtina akuzohet se me formimin e ushtrisë ka 

shkelur Kushtetutën, Çehaja thotë se nga perspektiva e tij kjo nuk qëndron 

dhe thotë se po të kishte pengesa ligjore asnjë partner i Kosovës nuk do ta 

mbështeste atë.  

ÇK KA NDRYSHUAR QË NGA 16 JANARI I VITIT 2018? 

DATA: 15 janar 2019  

Panelistë në debatin e MSC-së lidhur me atë çka ndryshoi një vit pas vrasjes 

së Oliver Ivanoviqit ishin Ksenija Bozhoviq, nënkryetare e GI SDP, presidenti i 

Shoqatës së Gazetarëve të Serbisë në Kosovë Budimir Niçiq dhe Miodrag 

Miliçeviq, Drejtor Ekzekutiv i Aktivit. 
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Miodrag Miliçeviç thekson se ka një 

trend të largimit të njerëzve, apatisë 

kolektive. Ai thekson se është e 

nevojshme që vëmendja e publikut të 

mbetet në këtë rast. 

"Kjo është një vrasje politike dhe si e 

tillë ka qëllimin e vet. Ky është një 

mesazh për politikanët ... ndoshta 

për qytetarët, që atyre mund t’u 

ndodhë diçka të tillë", tha Budimir Niçiq. Ai beson se duhet të formohet një 

komision i pavarur ndërkombëtar i ekspertëve për t'u marrë me këtë rast. 

Ksenija Bozhoviq tha se hetimi po shkonte në drejtimin e gabuar dhe se ishte 

duke u bërë në mënyrë joprofesionale që nga fillimi dhe shtoi se me vrasjen e 

Oliver Ivanoviqit ishte vrarë shpresa se kjo mund të jetë një shoqëri 

demokratike". 

KRITIKA SOCIO-POLITIKE PËRMES SHPREHJES ARTISTIKE 

DATA: 14 shkurt 2019 

Shprehja artistike ka qenë gjatë historisë si tregues i parë i pakënaqësisë së 

njerëzve me mënyrën në të cilën trajtohen problemet. Një artist nuk mund ta 

mos merret me politikë në një formë që përfshin angazhimin e një njeriu për të 

krijuar një shoqëri më të mirë dhe më të rregullt, pavarësisht nga çmimi.  

Panelistët besojnë se kritikat në 

art ekzistojnë gjithmonë dhe se 

është e pamundur që artisti ta 

anashkalojë nëse dëshiron që, 

përveç të qënit artist, të jetë 

personalitet. "Nuk është çështja 

nëse artisti ka nevojë të kritikojë, 

por nëse ajo që ai thotë shkakton 

ndonjë reagim nga elita politike", 

thotë Dungjerin. 

Nebojsha Simeunoviq vëren se për të kritikuar, ju duhet të jetoni me të vërtetë 

për rock and roll, pa pasur pritje se do të jeni në gjendje të jetoni nga kjo. "Çdo 
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gjë që na prek në shoqëri, ne e transmetojmë nëpërmjet muzikës sonë. Por ne 

nuk jetojmë prej saj. Nëse në çfarëdo momenti do të fillonim të mendojmë për 

këtë nëmënyë afariste, që të fitojmë dhe të jetojmë përmes rock  and rollit, do 

na duhej të anulojmë menjëherë kritikat, "thotë Simeunoviq. 

Simeunoviq e vlerëson me notë të keqe lirinë e fjalës në rajonin tonë, ndërsa 

Dungjerini mendon se lirinë e fjalës ka një artist kur ndjehet i lirë për të shfaqur 

mendimin e tij. Detyra e artistit është të ushtrojë njëfarë presioni mbi pushtetin 

dhe ky presion mund të sjellë përmirësime - u pajtuan panelistët. 

DIALOGU I CILI KA SHKUAR NË DREJTIM TË GABUAR 

DATA: 27 mars 2019 

Shanset që dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës të përfundojë deri në fund të 

mandatit të Federica Mogherini janë shumë të vogla. Platforma e Kosovës 

është fundi i dialogut të Brukselit. Elitat politike në Serbi dhe Kosovë nuk janë 

të gatshme për kompromis, kurse taksa në mallrat nga Serbia dhe Bosnja e 

Hercegovina më së shumti dëm i shkaktojnë Kosovës.  

Kryetari i Lëvizjes së Rezistencës 

Serbe nga Kosova Momçillo 

Trajkoviq mendon se nuk ka vullnet 

të vërtetë për normalizimin e 

marrëdhënieve mes Prishtinës dhe 

Bogradit. ,,Unë mendoj se këto 

marrëdhënie më parë rregllohen në 

mes të njerëzve të zakonshëm, për 

fat të keq sapo krijohet njëfarë lloji i 

marrëdhënieve midis njerëzve, vjen 

pastaj politika". Nëse strategjia 

dalëse do të ishte vendosja e kufirit, Trajkoviq mendon se kjo do të 

komplikonte gjërat, dhe se serbët në jug të Ibrit nuk do të kenë mundësi për të 

mbijetuar në kuadër të Shqipërisë së Madhe apo Kosovës së cunguar dhe për 

ta do të pasonte largimi nga ajo pjesë e territorit. Ai thotë se dialogu duhet të 

kthehet në nivelin mes serbëve të Kosovës - shqiptarëve të Kosovës, përveç 

statusit.i šansu da opstanu u okviru Velike Albanije ili okrnjenog Kosova i 

njima bi sledilo iseljavanje sa tog dela teritorije. On navodi da bi dijalog trebalo 

vratiti na nivo kosovski Srbi – kosovski Albanaci, osim o statusu. 
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Drejtori i RTV Mitrovica Nexhmedin Spahiu, tha se ka interes thelbësor për 

normalizim të marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, por duhet të 

shihet se çfarë janë duke bërë politikanët në këto qendra për këtë çështje. ,,I 

gjithë rajoni nuk mund të shkojë përpara nëse nuk ka stabilitet, kompanive të 

huaja nuk u intereson kush është fajtor për gjendjen, serbët, shqiptarët, 

malazezët ... nëse ka paqe dhe stabiliteti ata mund të investojnë, nëse jo 

atëherë ata shkojnë ku ka siguri", thotë Spahiu. 

Kosovës nga Serbia i duhet njohja, kurse interesi i Serbisë duhet të jetë ruajtja 

e ndikimit të saj në rajon dhe të sigurojë komunitetin serb në Kosovë që serbët 

të mos rrezikohen, thotë Spahiu. Ai vlerëson se çështja e taksave mbi mallrat 

boshnjake e serbe dhe mosbindjes është produkt i padëgjushmërisë së klasës 

politike kosovare dhe që kjo, siç thotë ai, kryesisht shkon në dëm të Kosovës.  
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4. EMISIONI TELEVIZIV SPORAZOOM 
 

Emisioni televiziv Sporazoom është emision politik i dizajnuar 

për të informuar njerëzit dhe për të hapur diskutimin mbi 

çështjet e rëndësishme politike dhe sfidat me të cilat përballet 

komuniteti serb në Kosovë. Ideja e këtij emisioni është të 

fillojë një diskutim mbi çështjet aktual dhe problemet e 

njerëzve të zakonshëm, jo vetëm në nivel lokal, por edhe rajonal dhe prandaj 

të ndikojë në perceptimin e qytetarëve mbi këto çështje në të gjithë rajonin. 

Përveç kësaj, ky  emision ofron një mundësi të veçantë për personat e 

zakonshëm që të dëgjohet zëri dhe mendimi i tyre, si dhe për të parashtruar 

pyetje për anëtarët e elitës së lartë politike të ulur në studion tonë televizive. 

Në sezonin e fundit janë prodhuar dhe transmetuar 16 episoda të këtij 

emisioni politik debatues.  

1. Sporazoom 1 - Dhjetë vite të pavarësisë së Kosovës 

 Behlul Beqaj, analist politik          

 Momqillo Trajkoviq, kryetar i Forumit nacional serb  

 Nenad Rashiq, lider i Partisë Progresive Demokratike  

Deklarata: Petar Miletiq, ish nënkryetar i Kuvendit të Kosovës 

Data e transmetimit: 21.2.2018. 

Tema e emisionit të parë në 2018 ishte dekada e shpalljes së pavarësisë, asaj 

që u arrit dhe cila është rruga e Kosovës. U fol për integrimin evropian, 

vazhdimin e dialogut të Brukselit, pikëpamjet e bashkësisë ndërkombëtare për 

rrugën e Kosovës. U komentua për gjendjen e komunitetit serb, a duan ata të 

bashkohein me Evropën, deri ku është arritur me integrimin në shoqërinë 

kosovare, si dhe nëse skena aktuale politike është adekuate dhe nëse mund 

të theksohet e ardhmja e Kosovës. 

 

2. Sporazoom 2 - Përballë Gjykatës Speciale për Krime të Luftës 

 Nora Ahmetaj, aktiviste e shoqërisë civile  

 Bekim Blakaj, drejtor i Qendrës për të Drejtën Humanitare 

 Veljko Odalloviq, Kryetar i Komisionit për Persona të Zhdukur i 

Qeverisë së Serbisë 

 Nebojsha Vllajiq, avokat 

Dekarata: Avis Benesh, zëdhënëse e Dhomave të Specialzuara të 

Kosovës  
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Data e transmetimit: 07.03.2018. 

Të ftuarit e këtij emisioni diskutuan për Gjykatën Speciale nga perspektiva e 

publikut të gjerë në Kosovë, ndikimin e Gjykatës Speciale në skenën politike 

të Kosovës, ndikimin e mundshëm të Gjykatës në marrëdhëniet ndërmjet 

Prishtinës dhe Beogradit, si dhe vazhdimin e dialogut të Brukselit. 
 

 
 

3. Sporazoom 3 - Siguria dhe perceptimi i sigurisë në Kosovë  

 Ksenija Bozhoviq, Këshiltare në KK Mitrovica e Veriut 

 Florian Çehaja, Drejtor i Qendrës Kosovare për Studime të 

Sigurisë 

 Millan Radojeviq, Zëvendësministër i Punëve të Brendshme të 

Kosovës 

Dekarata: Besim Hoti, Zëvendëkomandant i Policisë së Kosovës për 

Rajonin e Veriut 

Data e transmetimit: 21.03.2018. 

Në këtë emision është folur për strukturën dhe luftën kundër krimit në Kosovë, 

besimin e qytetarëve në institucionet e sigurisë dhe drejtësisë dhe rastin e 

vrasjes së Oliver Ivanoviqit. Ndikimi i dialogut të Brukselit për gjendjen e 

sigurisë, bashkëpunimi midis policisë serbe dhe të Kosovës përmes EULEX-it, 

struktura e krimit në veri të Kosovës, rritja e dhunës në mesin e të miturve dhe 

të rinjve, rezultatet e policisë në zbulimin e krimit në veri të Kosovës janë 

vetëm disa nga pyetjet që kanë marrë përgjigje nga të ftuarit në studio. 

 

4. Sporazoom 4 - Gjendja aktuale politike në Kosovë 

 Rada Trajkoviq, Kryetare e Lëvizjes Evropiane të Serbëve 

 Krenar Gashi, politikolog  

 Marko Savkoviq, drejtor i programit të Fondit të Beogradit për 

përsosmëri politike 
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Deklarata: Augustin Palokaj, korrepondent i Kohës Ditore dhe Jutarnji 

Listit nga Brukseli, Dushan Gajiq, korrespondent i RTS-së nga Brukseli 

Data e transmetimit: 04.04.2018. 

Iniciativa për xhirimin e emisionit mbi situatën aktuale politike në Kosovë lindi 

pas arrestimit të drejtorit të Zyrës për Kosovën dhe Metohinë Marko Gjuriq, më 

26 mars, në pjesën veriore të Mitrovicës. Në këtë emision u bisedua edhe për 

fatin e dialogut të Brukselit dhe aspektet e politikës së jashtme të krizës më të 

fundit.  

 
5. Sporazoom 5 - Pesë vite pas nënshkrimit të Marrëveshjes së 

Brukselit: në letër dhe në praktikë 

 Goran Bogdanoviq, ish Ministër për Kosovë dhe Metohi 

 Nexhmedin Spahiu, analist  

 Zheljko Tvërdishiq, Kryeredaktor Përgjegjës i Raidios ,,Kontakt 

plus” 

Data e transmetimit: 18.04.2018. 

Me rastin e pesë vjetorit të nënshkrimit të Marrëveshjes së Brukselit është 

xhiruar një emision në lidhje me këtë temë i cili përfshinte çështjen e pajtimit 

dhe procesin e normalizimit të marrëdhënieve, Bashkësisë së Komunave 

serbe dhe çështjen e rolit të palëve negociuese dhe BE-së si ndërmjetëse në 

dialog.   

 

6. Sporazoom 6 - Siguria e gazetarëve në Kosovë 

 Sanja Sovërliq, redaktore e platformës ,,Crno- beli svet" 

 Hysni Syla, kryetar i Shoqatës së Gazetarëve të Mitrovicës 

Jugore  

 Goran Avramoviq, kryeredaktor i  RTV Kim  
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Deklarata: Veran Matiq, kryetar i Komisionit për  hetimin e vrasjeve të 

gazetarëve në Serbi. 

Data e transmetimit: 02.05.2018. 

Në këtë episod, gazetarë nga Kosova kanë folur rreth asaj se sa është e sigurt 

për t'u marrë me profesionin e gazetarit në Kosovë, se a ka gazetari 

hulumtuese dhe bashkëpunim ndërmjet gazetarëve serbë dhe shqiptarë, si 

dhe çfarë do të ndodhë me rastet e gazetarëve të vrarë dhe të zhdukur. 

 

7. Sporazoom 7 - Shkëmbimi kulturor në Kosovë 

 Jelena Bogavac, dramaturge e Teatrit Bitef 

 Aleksandar Dungjerin, drejtor i galerisë ,,Akvarijus" 

 Enver Petrovci, aktor dhe regjisor 

Data e transmetimit: 16.05.2018. 

Mungesa e bashkëpunimit të organizuar kulturor në mes të Beogradit dhe 

Prishtinës dhe pasojat sociale, shembujt e suksesshëm të bashkëpunimit 

ndërmjet punonjësve kulturorë serbë dhe shqiptarë dhe iniciativat e 

mundshme kulturore për të ardhmen ishin nëntemat e emisionit për 

shkëmbimin kulturor në Kosovë.  

 

8. Sporazoom 8 - Momenti aktual socio-politik i komunitetit serb në 

Kosovë 

 Aleksandar Gjikiq, kryetar i Forumit Nacional Serb 

 Nenad Rashiq, ish ministër në qeverinë e Kosovës  

Data e transmetimit: 30.05.2018  

Dialogu i brendshëm, i iniciuar nga autoritetet në Beograd, është parë si një 

proces ekskluziv që nuk ka ofruar hapësirë për prezantimin e pikëpamjeve të 

ndryshme dhe qëndrimeve të serbëve të Kosovës, dhe i cili, kur ka përfshirë 

përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë, ishte i kufizuar në grupe të 

ngushta të interesit. Për këtë arsye kemi xhiruar emisionin me titull pune 

"monologu i brendshëm" qëllimi i të cilit ishte që t’u sigurojë një hapësirë 

udhëheqësve të pavarur të serbëve të Kosovës për të dhënë vizionin e tyre 

për prioritetet e komunitetit serb në një kohë kur udhëheqësit e Republikës së 

Serbisë paralajmërojnë vendime përfundimtare në marrëdhëniet me Kosovën. 

Temat e përgjithshme të mbuluara në këtë episod ishin: qëndrueshmëria 

demografike, pjesëmarrja e serbëve në institucionet e Kosovës, lidhjet me 

Beogradin, identitetit kombëtar dhe etnik i serbëve të Kosovës dhe siguria e 

prosperitetin i komunitetit serb. 
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9. Sporazoom 9 - Intervista me Ambasadorin e Mbretërisë së 

Bashkuar  

 Ruairí O'Connell, ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në 

Prishtinë 

Deklarata: Miodrag Marinkoviq, drejtor programi në OJQ ,,Aktiv” 

 

Data e transmetimit: 13.06.2018. 

Si i ftuar në emisionin Sporazoom, Shkelqësia e Tij, ambasadori i Mbretërisë 

së Bashkuar në Prishtinë foli për sfidat dhe perspektivat e procesit të Brukselit. 

Ai gjithashtu komentoi rritjen e atëhershme të sulmeve ndaj serbëve dhe 

pronës së tyre në Kosovë: cilat janë shkaqet, cilat pasojat, si dhe ndikimin dhe 

rëndësinë e bashkësisë ndërkombëtare për Kosovën.  

 
10. Sporazoom 10 - Perspektivat e dialogut të Brukselit 

 Dushan Janjiq, themeuesi i Forumit për marrëdhënie etnike,  

 Agron Bajrami, Kryeradaktor i Koha Ditore  

 Aleksandar Çorac, anëtar i Forumit nacional serb 

Data e transmetimit: 27.06.2018. 

Emisioni i fundit i ciklit të katërt iu dedikua rikapitulimit të Dialogut të Brukselit, 

duke filluar me negociatat teknike, e deri te marrëveshja gjithëpërfshirëse. 

Bashkëbiseduesit shpjeguan, komentuan dhe shprehën pikëpamjet e tyre mbi 

skenarët e mundshëm të Dialogut të Brukselit, arritjet dhe rezultatet e 

deritanishme, si dhe çfarë do të ndodhë pas Dialogut të Brukselit.  

 

 

11. Sporazoom 11 - Drejt Marrëveshjes gjithëpërfshirëse (igjërisht të 

obligueshme) të Prishtinës e Beogradit 

 Bodo Veber nga Këshilli i Berlinit për politika të Demokratizimit,  
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 Agron Bajrami, Kryeredaktori i gazetës Koha Ditore  

 Nenad Radosavljeviq, Drejtor i RTV Mir 

Data e transmetimit: 26.09.2018. 

Në emisionin e parë të ciklit të pestë të serisë Sporazoom është folur për 

marrëveshjen e mundshme gjithëpërfshirëse mes Prishtinës dhe Beogradit: 

perspektivat e saj, mundësitë dhe pasojat. Mysafirët e emisionit folën për 

ngecjen e zbatimit të zgjidhjeve të dakorduara, pritjet dhe skenarët e 

mundshëm në kuadër të vazhdimit të dialogut të Brukselit, nismat për 

vendosjen e kufirit ose korrigjimin e kufirit midis Serbisë dhe Kosovës – 

aspektin e brendshëm, rajonal dhe ndërkombëtar politik, si dhe për investimet 

e deritashme të Serbisë në Kosovë dhe paralajmërimeve  për projekte të reja 

të mëdha.  

 
 

12. Sporazoom 12 - Ngecja e dialogut të Brukselit 

 Dushan Janjiq, themelues i Forumit për marrëdhënie etnike në 

Beograd  

 Ramush Tahiri, ish këshilltar i ish Presidentes së Kosovës  

Deklarata: Stefan Surliq, politikolog 

Data e transmetimit: 10.10.2018. 

Ky emision is kushtua vazhdimit të dialogut në Bruksel dhe sa larg jemi nga 

marrëveshja ligjërisht detyruese. Analistët në Beograd dhe Prishtinë kanë folur 

për në atë moment, vizitat më të bujshme të dy liderëve: Hashim Thaçit, në 

veri të Kosovës, dhe Aleksandar Vuçiqit në Moskë. Përveç këtyre, temat që 

janë trajtuar në këtë program kishin të bënin edhe me momente tjera aktuale 

politike - delegacioneve të Serbisë dhe të Kosovës në Kombet e Bashkuara, 
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aspektet e politikës së jashtme të marrëdhënieve mes Beogradit dhe 

Prishtinës, por edhe vazhdimin e dialogut të Brukselit.  

 

13. Sporazoom 13 - Pjesëmarrja e qytetarëve në dialogun mes 

Prishtinës e Beogradit 

 Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës në Prishtinë  

 Marko Savkoviq nga Qendra e Beogradit për Përsosmëri 

Politike 

Deklarata: Miodrag Miliqeviq, drejtorekzekutiv i OJQ  ,,Aktiv” 

Data e transmetimit: 24.10.2018. 

Mbi çështjet e mekanizmave që garantojnë pjesëmarrjen e qytetarëve në 

dialogun e Brukselit, qëndrimet e qytetarëve ndaj iniciativave për vendosjen e 

kufirit / korrigjimin e kufirit dhe përcaktimin e qytetarëve për vlerat evropiane 

dhe Bashkimin Evropian u diskutua me përfaqësuesit relevantë të shoqërisë 

civile, në emisionin për rolin e qytetarëve në procesin e normalizimit të 

marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit.  

 

14. Sporazoom 14 - Pjesëmarrja e ,,Pushtetit të Shtatë” në Kosovë 

 Jelena Petkoviq, Anëtare e Bordit të Shoqatave të Gazetarëve 

të Serbisë 

 Besa Luci, Redaktore e Revistës online Kosovo 2.0 

 Tanja Vujisiq, korrespondente e Radio Beogradit ngaz Mitrovica 

Deklarata: Milica Radovanoviq, gazetare e portalit ,,KosSev”, Fatmir 

Sheholli, Drejtor i Institutit për Promovim të Marrëdhënieve Ndëretnike 

Data e transmetimit: 07.11.2018. 

Tema e këtij emisioni ishte gjuha e diskursit publik: midis të drejtave dhe lirive 

të njeriut dhe kufizimeve etike dhe ligjore. Tri gazetare prekën çështje të 

rëndësishme, të tilla si gjuha e urrejtjes në Kosovë dhe në rajon, 

shtrembërimet, keqinformimi, mungesa e transparencës dhe pikat e forta dhe 

të dobëta të "pushtetit të shtatë" në Kosovë.  

 

15. Sporazoom special - Dialogu i Brukselit në vitin 2018:  

 Behlul Beqaj, Analist politik  

 Dushan Janjiq, Analist politik  

Deklarata: Zhivojin Rakoqeviq, gazetar, Nexhmedin Spahiu, drejtor i 

TV Mitrovica, Nenad Radosavljeviq, drejtor i RTV Mir, Florian Çehaja, 

drejtor i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. 
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Data e transmetimit: 05.12.2018. 

Në muajin e fundit të vitit 2018 u xhiruan dy emisione të veçanta që kishin të 

bënin me një retrospektivë të vitit, i pari, dhe paralajmërimeve për vitin e 

ardhshëm, emisioni i dytë. Në emisionin e parë të veçantë janë përmbledhur 

përshtypjet për procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Beogradit dhe 

Prishtinës në vitin 2018, dmth., nga çka varet vazhdimi i dialogut të Brukselit 

dhe kur mund të ndodhë kjo, pse ka ndodh ndërprerja e dialogut, kush humb 

dhe kush përfiton nga kjo, si dhe cilat janë pasojat e ndërprerjes së 

marrëdhënieve në përgjithësi.  

 

16. Sporazoom special-Çfarë na pret në vitin 2019:  

 Behlul Beqaj, Analist politik  

 Dushan Janjiq, Analist politik  

Deklarata: Zhivojin Rakoçeviq, gazetar, Nexhmedin Spahiu, drejtor i 

TV Mitrovicës, Nenad Radosavljeviq, drejtor i RTV Mir në Leposaviq, 

Florian Çehaja, drejtor i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, 

Luan Shllaku, drejtor i Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur, 

Ruairi O'Connell, Ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë, 

Zoran Kesiq, gazetar dhe redaktor i ,,24 minuta”, Dushan Gajiq, 

korrespondent i RTS-it nga Brukseli, Augustin Palokaj, korrespondent i  

Kohës Ditore nga Brukseli. 

Data transmetimit: 12.12.2018. 

Tërheqja e njohjeve të pavarësisë së Kosovës, dështimi i Kosovës për 

anëtarësim në Interpol, vendosja e taksës prej 100% ndaj produkteve nga 

Serbia dhe Bosnja dhe cilat janë sfidat kryesore të BE-së në lidhje me 

Ballkanin Perëndimor, në vitin e ardhshëm, çfare është situata e sigurisë në 

Kosovë, dhe se çfarë janë parashikimet për vitin e ardhshëm, kanë qenë 

temat kryesore me të cilat gazetarë, analistë, udhëheqës të organizatave 

joqeveritare dhe përfaqësues të institucioneve kanë trajtuar në emisionin e 

fundit të veçantë në sezonin e pestë.  
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5. FORUM FUTURE 
 

Në vitin 2018 Aktivi ka krijuar një kornizë për dialog në mes të 

serbëve dhe shqiptarëve edhe në nivele që nuk janë politike. 

Në bisedime janë përfshirë udhëheqësit kombëtare dhe 

lokalë me qëllim të krijimit të një dialogu në nivel të 

ekspertëve për kontekstin historik dhe social të 

marrëdhënieve të ndërsjella, interesat thelbësore të komuniteteve dhe 

potencialit për bashkëpunim më të mirë në të ardhmen. Tre iniciativa të tilla 

janë realizuar, ku përfaqësues të komunitetit profesional dhe akademik, 

shoqërisë civile dhe mediave kanë folur për të kaluarën, të tashmen dhe të 

ardhmen e marrëdhënieve serbo-shqiptare në Kosovë dhe në rajon. Në 

kuadër të forumit të dytë u prezantua studimi "Perceptimet reciproke të 

serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë". 

BASHKËJETESA HISTORIKE E SERBËVE DHE SHQIPTARËVE NË 

KOSOVË NË SHEKULLIN XIX DHE XX 

DATA: 25 maj 2018  

Konfliktet historike midis serbëve dhe shqiptarëve nuk ishin të frikshme dhe 

duhet përballur me të kaluarën, tha Aleksandar Pavlloviq, studiues në Institutin 

për Filozofi dhe Teori Sociale, në “Forume Future” të parë.  

Politologu Shkelzen Gashi ka 

shkruar një studim mbi atë se si 

shihen marrëdhëniet serbo-

shqiptare në tekstet e historisë. "Më 

shumë korrekte ishin tekstet 

shkollore nga të cilat kryeministrat 

Thaçi dhe Vuçiq kanë mësuar 

historinë, sesa librat shkollorë nga të 

cilët mësojnë fëmijët, e që janë të 

prodhuara nga vendet e qeverisura 

nga këta dy”, tha Gashi. 

“Duhet të përballemi me të kaluarën. Për aq kohë sa nuk përballemi me "të 

këqijtë" në të dyja anët, nuk mund të ndërtojmë marrëdhënie pozitive", tha 

Milosh Damjanoviq, doktorant i Historisë. 
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Joanna Hanson, para "Perspektivës së re" nga Prishtina, thotë se është më e 

rëndësishme të hapen aspekte konstruktive të historisë serbo-shqiptare. "Unë 

mendoj se ne duhet të përparojmë sa i përket dijes, e jo të humbet kohë me 

atë se kush ka pasur të drejtë e kush jo", përfundoi Hanson.  

PERCEPTIMET E NDËRSJELLA TË SERBËVE DHE SHQIPTARËVE 

NË KOSOVË  

DATA:  7 dhjetor 2018  

Pothuajse 80% e popullsisë serbe dhe shqiptare mund të pranojë një 

bashkëpunim më të ngushtë me pjesëtarët e komunitetit tjetër, ka teguar një 

sondazh mbi perceptimin e serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. Shqiptarët 

zgjidhjen për afrim të komuniteteve e shohin në anëtarësimin në BE kurse 

serbët në bashkëpunimin ekonomik. 

Serbët shkakun e gjendjes negative 

e shohin në konfliktin, pamundësinë 

e politikanëve dhe shqiptarëve, 

kurse shqiptarët në paaftësinë e 

politikanëve dhe shqiptarëve për të 

udhëhequr Kosovën. Është e 

rëndësishme të theksohet se për të 

dy bashkësitë është më e 

rëndësishme të arrihet pajtimi. 

Drejtori i Qendrës për të Drejtën Humanitare Bekim Blakaj vlerësoi se distanca 

mes komuniteteve po rritet. Për këtë pjesërisht ai fajëson mediat dhe arsimin, 

duke përmendur shembullin që në lajme dhe tekstet mësimore në Kosovë 

përmenden vetëm viktimat shqiptare, pa u përmendur  viktimat nga 

komunitetet e tjera. 

Se a do të ketl stereotipe për njëri-tjetrin në të ardhmen më pak a më shumë 

është e vështirë të thuhet, ka thënë profesori në Fakultetin e Shkencave 

Politike Nebojsha Vladisavljeviq. "Kjo varet në mënyrë të veçantë nga 

funksionimi i autoriteteve në nivele të ndryshme dhe faktorët ndërkombëtarë", 

tha ai. 

Gazetari dhe shkrimtari Zhivojin Rakoçeviq (Živojin Rakočević) vlerësoi se nga 

zhvillimi i demokracisë do të varet sa "mure dhe stereotipa" do të jenë midis 

serbëve dhe shqiptarëve në të ardhmen. "Në epokën e konflikteve më të 

errëta në vitet 1999, 2000 dhe 2004, kishim më shumë shpresë në demokraci 



30 
 

sesa sot. Në të gjitha anët, kemi parë më shumë potencial demokratik se sot" 

tha ai. 

E ARDHMJA E MARRËDHËNIEVE MIDIS SERBËVE DHE 

SHQIPTARËVE 

DATA: 18 mars 2019  

Marrëveshja gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve mes Serbisë 

dhe Kosovës është e nevojshme dhe duhet të garantojë karakterin multi-etnik 

të Kosovës kurse e ardhmja e marrëdhënieve idis serbëve dhe shqiptarëve 

varet nga diskursi i Prishtinës dhe Beogradit, u tha në Forum Future të tretin 

me radhë. 

"Interesi kryesor i Serbisë është të 

mbrojë dhe ruaj komunitetin serb si 

element të rëndësishëm shoqëror 

dhe politik të Kosovës, kurse për 

Prishtinën përmbyllja e çështjes së 

sovranitetit si anëtare e 

organizatave kryesore 

ndërkombëtare", - thotë politologu 

Stefan Surliq. 

Aktivistja civilë Teuta Hoxha thotë se nuk e sheh zgjidhjen përfundimtare në 

mes të Kosovës dhe Serbisë me dy elitat ekzistuese politike në Kosovë dhe 

në Serbi. Ajo mendon se dialogu shkoi në drejtimin e gabuar, pasi asnjëra 

palë nuk iu përgjigj nevojave të shoqërisë.Profesori në Fakultetin e Shkencave 

Politike në Prishtinë, Adem Behha, thekson se nëse do të kishte një projekt 

për vizatimin e kufijve ose për të shkëmbyer territore, ai mund të bëhet themeli 

i një konflikti të ri ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Beha thekson se ideja e 

shkëmbimit të territoreve është e rrezikshme edhe për vetë serbët, për shkak 

se një pjesë e serbëve do të duhej të zhvendosej nga Kosova dhe kjo do të 

shkatërronte të gjitha investimet ndërkombëtare dhe investimet në një shoqëri 

multietnike. 

Redaktorja e platformës Crno-beli svet, Sanja Sovrliq, vë në dukje se krizat 

politike shpesh janë një justifikim për atë që institucionet nuk e kryejnë punën 

e tyre dhe nuk merren me problemet e vërteta të qytetarëve. "Ne vazhdimisht 

kemi kriza që lënë mënjanë jetën e njerëzve të zakonshëm ... Unë shoh 

mundësinë e përmirësimit të marrëdhënieve mes serbëve dhe shqiptarëve 

përmes përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve" – përfundoi  Sovrliq.  
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6. POINT ONE 
 

Point one (.1) është një platformë për hulumtim cilësor, 

hulumtim të opinionit publik dhe analiza statistikore. Me 

hulumtimet e saj të shpejta, kjo platformë mbështet lloje të 

ndryshme iniciativash me të dhëna të sakta dhe 

argumentuese që rrjedhin nga hulumtimi sasior i opinionit 

publik, para së gjithash atij serb në Kosovë. Në vitin 2018, tri hulumtime të tilla 

janë kryer në komunat me popullsi shumicë serbe në Kosovë.  

ÇDO I TRETI I RI NGA ENKLAVAT PLANIFIKON TA LËRË KOSOVËN 

NË TRI VITET E ARDHSHME 

Hulumtimi i parë statistikor, i kryer në mjediset serbe në jug të lumit Ibër, 

tregon pozicionin alarmues të të rinjve. Vetëm 32% e të rinjve të moshës nga 

18 deri në 30 vjeç kanë ndërmend të qëndrojnë dhe të ndërtojnë jetën e tyre 

në vendet ku aktualisht jetojnë. Proporcionalisht numër i njëjtë i të anketuarve 

ose janë të vendosur për të shkuar (35%), ose duke menduar seriozisht ta 

bëjnë këtë (33%). Si arsyen kryesore për largim të rinjtë në Kosovë e shohin 

papunësinë (48.5%) dhe kushtet më të mira të jetesës në mjediset tjera 

(19.5%). Në mesin e të anketuarve që u përgjigjën me po në pyetjen nëse 

duan të largohen nga mjedisi në të cilin jetojnë, madje 56% kanë ndërmend ta 

bëjnë këtë gjatë tre viteve të ardhshme. Të anketuarit thanë gjithashtu se 

autoritetet vendore nuk i kuptojnë mjaftueshëm problemet e të rinjve (66%), 

dmth. se nevojat e përgjithshme të të rinjve nuk merren në konsideratë 

mjaftueshëm (74.6%). 

Hulumtimi u zhvillua në maj të vitit 2018 me një mostër prej 200 të 

anketuarish. 

 

QËNDRIMET E KOMUNITETIT SERB NË KOSOVË PËR IDENË E 

NDARJES/VENDOSJES SË KUFIRIT 

Çështja e një zgjidhjeje afatgjatë për statusin e Kosovës është objekt i 

diskutimeve të ekspertëve brenda komuniteteve post-jugosllave por edhe 

jashtë tyre. Që nga ndërprerja e përleshjeve të armatosura në vitin 1999 janë 

propozuar një numër habitshëm i madh i planeve, projekt marrëveshjeve dhe 

propozimeve që, në shkallë të ndryshme, kanë paraparë mbrojtjen ose 

garancitë për autonominë e Kosovës,e e dhe pozitën e kësaj krahine si pjesë 

e patjetërsueshme e Serbisë. 
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Ndër të tjera, marrëveshja e Brukselit gëzon suksesin më të madh politik që 

Beogradit dhe Prishtinës i ka ofruar kornizën për normalizim eventual të 

marrëdhënieve, e cila njëkohësisht do të mbronte dhe të siguronte të drejtat 

dhe privilegjet e komunitetit serb në Kosovë. Megjithatë, mungesa e qartësisë 

së kontratës (së paku të perceptuar kështu nga opinioni publik), si dhe 

mungesa e transparencës në procesin e dialogut kanë çuar në një situatën që 

mund të karakterizohet si një gjendje konfuzioni dhe ndarjeje. Kësaj gjendjeje i 

ka kontribuar edhe ringjallja, dmth. imponimi i idesë së ndarjes apo vendosjes 

së kufirit me Kosovën si një mënyrë për të arritur normalizimin e 

marrëdhënieve politike midis Beogradit dhe Prishtinës. Mungesa e detajeve të 

prekshme në lidhje me dukjen e mundshme të një zgjidhjeje të tillë në praktikë 

ka krijuar hapësirë për shumë spekulime dhe ka kontribuar në frikën e 

përgjithshme dhe pasigurinë në mesin e popullatës lokale, si në mesin e 

serbëve ashtu edhe shqiptarëve. 

OJQ Aktiv në kuadër të punës hulumtuese mat ndikimin e zhvillimeve politike 

në popullatën lokale, si dhe mënyrat se si shkaktojnë ndryshime socio-

ekonomike në komunitetin serb në veri dhe në jug të lumit Ibër. Vëmendje e 

veçantë i është kushtuar çështjeve të ndarjes (së mundshme), ndër të cilat 

janë: a) në çfarë shkalle komuniteti serb në Kosovë kupton dhe / ose pranon 

ndarjen si një zgjidhje të qëndrueshme dhe b) a e perceptojnë komuniteti lokal 

ndarjen si diçka që do të rrezikonte të ardhmen e Kosovës dhe, në qoftë se 

Po, në çfarë mënyre? 

Aktiv ka kryer dy hulumtime të ndryshme për ndarjen/vendosjen e kufirit, në 

mesin e serbëve në veri të Kosovës, dhe në mesin e banorëve të komunave 

të banuara me popullatë shumicë serbe të cilat ndodhen në jug të Ibrit.  

Hulumtimi është kryer në dy komuna në veri të Kosovës (Mitrovica e Veriut 

dhe Zveçani) me një total prej 202 pjesëmarrësish të anketuar. Kur u pyetën 

për qëndrimin e tyre ndaj ndarjes, pothuajse gjysma (49%) e të anketuarve u 

përgjigjën kundër, ose më shumë kundër sesa për. Rreth një e katërta e të 

anketuarve (24%) theksuan se mbështet plotësisht ose pjesërisht ndarjen 

potenciale të Kosovës. Se nuk kishte informata të mjaftueshme ishin përgjigjur 

17% e numrit të përgjithshëm të pjesëmarrësve të anketuar, ndërsa 10% 

theksuan se nuk donin t'i përgjigjeshin pyetjes ose nuk kishin mendim për 

çështjen. 

OJQ Aktiv ka kryer hulumtimin edhe në komunat në jug të lumit Ibër. Gjithsej 

197 persona morën pjesë në këtë pjesë të Kosovës. Të pyetur për të 
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vlerësuar pozicionin e tyre në lidhje me ndarjen potenciale të Kosovës, 

pothuajse dy të tretat e të anketuarve (65%) theksuan se janë plotësisht 

kundër, përkatësisht më shumë kundër sesa për. Këtu, shihet një dallim i 

qartë në raport me pikëpamjet e qytetarëve që jetojnë në veri të lumit Ibër. 

Nga ana tjetër, 15% e numrit të përgjithshëm të të anketuarve kanë theksuar 

se mbështesin plotësisht ose pjesërisht idenë e ndarjes, që është 9% më pak 

se të anketuarit që jetojnë në Mitrovicën Veriore dhe Zveçan. Dallimet në 

përgjigjet mes serbëve që jetojnë në veri ose në jug të Ibrit janë të mëdha. Kjo 

mund të shpjegohet me frikën e serbëve që jetojnë në jug të Ibrit, që në rast 

ndarjeje ata do të humbasin lidhjet formale me Serbinë. 

Këto hulumtime janë kryer në fillim të dhjetorit 2018. 
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7.  PËRKRAHJA PËR ORGANIZIMIM E 

NGJARJEVE JASHTË PROJEKTIT  
 

Nga shkurti i vitit 2018 deri në fund të periudhës së projektit (31.03.2019.) 

Qendra e Energjisë Qytetare ishte nikoqire e 177 ngjarjeve që janë vizituar 

nga rreth 3,300 njerëz, gjë që prej hapjes së QEQ-së e çon shifrën në total 

prej mbi 550 ngjarje të mbajtura dhe mbi 12,500 njerëz që kanë kaluar 

nëpër Qendër. Konferencat, trajnimet, punëtoritë, diskutimet publike, shfaqjet 

televizive janë vetëm një pjesë e programeve të mbajtura në QEQ gjatë 

periudhës së përmendur.  

Ngjarje që mund të veçohen janë ligjëratat në Shkollën për Integrime 

Evropiane, ku ekspertë nga fusha të ndryshme nga Serbia dhe Kosova kanë 

folur për një gamë të gjerë temash para ndjekësve të SHIE. Gjithashtu, në 

disa konferenca janë paraqitur raporte, propozime praktike të politikave dhe 

analiza mbi çështjet kryesore socio-politike dhe të sigurisë në lidhje me 

Kosovën, Serbinë dhe rajonin. Një shembull i tillë është konferenca ku janë 

paraqitur Analiza e Trendeve, një botim vjetor mbi qëndrimet e serbëve nga 

veriu i Kosovës për aspektet socio-politike, ekonomike, të sigurisë dhe 

aspektet tjera të jetës në Kosovë. 

Trajnime dhe seminare janë organizuar për përfaqësuesit e sektorit civil, 

studentët dhe qytetarët për tema të ndryshme, si puna dhe politikat sociale, 

buxhetimi gjinor, lufta kundër korrupsionit dhe ekstremizmit tëi dhunshëm, etj. 

OJQ-të serbe dhe shqiptare nga Kosova kanë organizuar një sërë diskutimesh 

publike, punëtorish dhe sesionesh informuese mbi tema të ndryshme, ndërsa 

organizatat ndërkombëtare kanë mbajtur takime mujore dhe të 

jashtëzakonshme me përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë.  

 


