
Status manjinskih prava na Kosovu: Izazovi i prepreke
Statusi i të drejtave të pakicave në Kosovë: Sfidat dhe pengesat

Minority rights status in Kosovo: Challenges and obstacles

 Mitrovica 2019.

AK IV Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo
Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur
Kosovo    Fondation    for   Open   Society



Hyrje 
 

Disa vitet e fundit në Kosovë kanë sjellë një sërë zhvillimesh që kanë shkaktuar 

ndryshime thelbësore në dinamikën e saj politike të brendshme dhe të jashtme. Këto 

ndryshime, që kanë implikime të gjera për të ardhmen e rajonit, janë shkaktuar nga 

ngjarje të tilla si zvarritja e procesit të dialogut, dhuna e motivuar politikisht në veri të 

Kosovës dhe mungesa e vazhdueshme e transparencës e shprehur nga përfaqësuesit 

politikë të Komuniteteve të ndryshme të Kosovës. Hollimi i procesit të dialogut, që veçse 

ishte i paqartë dhe i paprekshëm për shumë qytetarë të Kosovës, ka krijuar një situatë 

që është e mbushur me spekulime dhe shqetësime të përhapura për të ardhmen e 

shumë prej komuniteteve joshumicë të Kosovës. Rritja e diskutimeve për ndarje si një 

zgjidhje potenciale e qëndrueshme dhe afatgjatë për çështjen e statusit të Kosovës ka 

krijuar shqetësim të madh sa i përket aftësisë së akterëve dhe institucioneve politike për 

të siguruar mekanizma të mjaftueshëm për të mbrojtur të drejtat kushtetuese që i janë 

siguruar minoriteteve. Për më tepër, procesi i përgjithshëm i dialogut, deri më tani, 

kryesisht ka dështuar të zbut shqetësimet mbi mungesën e dukshme të vullnetit politik 

nga ana e akterëve institucionalë të Kosovës për të zbatuar në mënyrë efektive dhe në 

mënyrë të barabartë legjislacionin që është hartuar për të mbrojtur të drejtat e 

pakicave. Megjithëse kuadri ligjor, siç ekziston në letër, mund të përshkruhet 

përgjithësisht si progresiv në atë që i jep minoriteteve jo vetëm një tërësi të të drejtave, 

por edhe një shkallë autonomie në qeverisjen e çështjeve të komunitetit, zbatimi i tij 

aktual në përditshmëri thënë më së buti është e çrregullt. Bashkimi i të gjithë këtyre 

faktorëve të ndryshëm ka çuar në një atmosferë të përgjithshme paqartësie dhe 

mungese të dukshme të besimit institucional që këto institucione janë të gatshme ose të 

afta të ofrojnë mbrojtje efektive për komunitetet jo-shumicë. 

 

Në rrethana të tilla është urgjentisht e nevojshme një analizë e hollësishme e 

çështjeve të përmendura më lart për të hedhur dritë mbi çështje të ndryshme që prekin 

komunitetin serb të Kosovës. Duke pasur parasysh këtë, qëllimi kryesor i raportit është 

marrja parasysh e pikëpamjeve të atyre që janë të angazhuar drejtpërdrejtë në këto 

çështje me qëllim që të sigurohen informata pëmbajtësore mbi këto tema. Kjo u arrit 

me angazhimin e organizatave të ndryshme të shoqërisë civile në procesin e hartimit 

me qëllim të shfrytëzimit të fushave të tyre të ndryshme dhe specifike të ekspertizës dhe 

mbulimit gjeografik. Në këtë frymë, anëtarët e organizatave joqeveritare kanë bërë një 

përpjekje të përbashkët me qëllim shkrimin të këtij raporti si mjet për të krijuar një 

mekanizëm monitorimi të qëndrueshëm dhe objektiv në lidhje me të drejtat e pakicave 

në Kosovë. Logjika mbizotëruese e kësaj është se një mekanizëm i tillë është i 

domosdoshëm për shkak të ndryshimeve socio-politike të shpejta dhe të 

paparashikueshme dhe efektin e tyre potencial mbi të ardhmen e të drejtave të 

pakicave si koncept ligjor dhe kushtetues në Kosovë. Duke pasur parasysh këtë, ky 

raport është hartuar duke pasur fokus kritik në çështjet që janë të një rëndësie të 

veçantë për komunitetin serbe dhe komunitetet tjera jo-shumicë në Kosovë dhe për 

mirëqenien e ardhshme ekonomike, politike dhe kulturore dhe ruajtjen e tyre. 
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Këshilli Konsultativ për Komunitete 

 
I. Konteksti dhe përshkrimi i problemit 

Këshilli Konsultativ për Komunitete është pjesë e Zyrës së Presidentit të Kosovës 

dhe përbëhet nga njëzet e shtatë anëtarë. Këshilli merr vendime të pavarura 

nga Zyra e Presidentit, të cilat nuk pasqyrojnë qëndrimin e tij. Roli i këtij organi 

është promovimi i të drejtave dhe interesave të komuniteteve dhe me 

rekomandimet e veta të ju tërheq vërejtjen autoriteteve ekzekutive për shkelje 

të ligjit. Këshilli u formua zyrtarisht me dekret të Presidentit të Kosovës më 15 

shtator 20081, ndërsa seancën e vet inauguruese e mbajti në fund të po atij viti. 

Përbëhet nga përfaqësues të komunitetit serb, boshnjak, turk, malazez, kroat, 

egjiptian, ashkali, rom dhe goran. 

 

Mandati i Këshillit Konsultativ për Komunitete përfshin sigurimin e një mekanizmi 

për shkëmbimin e rregullt të mendimeve ndërmjet komuniteteve dhe Qeverisë 

së Kosovës. Përgjegjësia e këtij organi është të ndihmojë në organizimin dhe 

artikulimin e qëndrimeve të komuniteteve jo-shumicë dhe pjesëtarëve të tyre kur 

bëhet fjalë për legjislacionin, politikat publike dhe programet me rëndësi të 

veçantë për ta. Këshilli përbëhet kryesisht nga anëtarë të sektorit joqeveritar të 

zgjedhur nga komuniteti i tyre jo-shumicë (ligji parashikon që, në një numër të 

caktuar, mund të zgjidhen edhe deputetët), si dhe nga tre përfaqësues të 

emëruar nga Qeveria e Kosovës dhe një përfaqësues i emëruar nga Zyra e 

Presidentit të Kosovës. 

 

Ashtu si shumë organe të tjera në Kosovë edhe Këshilli Konsultativ për 

Komunitete është menduar dhe formuluar shumë mirë në pjesën ligjvënëse, në 

bazë të shembujve të legjislacioneve paralele, por në anën tjetër, në praktikë, 

tregon shumë mangësi dhe probleme. Këshilli nuk e përmbush plotësisht 

mandatin e vet, në radhë të parë, humb mundësinë për të qenë organi kyç për 

mbrojtjen e të drejtave, organizimin dhe artikulimin e qëndrimeve të 

komuniteteve jo-shumicë, arsyet për këtë janë të shumta, teknike, personale, 

organizative, financiare etj. 

 

                                                           
1Këshilli Konsultativ për Komunitete është organ kushtetues, më saktësisht është formuar në bazë të Kushtetutës 
së Kosovës, Neni 60, si dhe në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-047 për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të 
komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Kosovë, Neni 12. (Ligji për komunitetet). 
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Si mangësi themelore e Këshillit, mund të thuhet se anëtarët e Këshillit nuk 

shfrytëzojnë mundësinë për të marrë pjesë në fazat më të hershme në iniciativat 

në kuadër të procedurave legjislative ose politikave të përgatitura nga Qeveria 

apo Kuvendi, respektivisht në projekt ligjet dhe politika nuk jep rekomandime për 

përfaqësim më të mirë të komuniteteve jo-shumicë. Gjatë vitit 2018, përkundër 

faktit se Këshilli kishte pranuar të gjitha ligjet e kërkuara, Këshilli nuk dërgoi asnjë 

koment apo rekomandim për plotësime ose ndryshime të ligjeve dhe politikave 

të propozuara2. 

 

Si diçka shumë pozitive, e njëkohësisht suksesi më i madh i Këshillit në vitin 2018, 

duhet të theksohet se Këshilli inicioi fillimin e hartimit të Ligjit të ri për Komunitete3. 

Me iniciativën e Këshillit, Zyra e Presidentit mori përsipër hartimin e ligjit të ri dhe 

në vitin 2019 Këshilli planifikon të marrë një rol shumë aktiv në hartimin e këtij akti 

shumë të rëndësishëm për komunitetet jo-shumicë. Për fat të keq, kjo ishte 

iniciativa e vetme në vitin 2018, prandaj mund të konstatohet se Këshilli nuk nisi 

numër të mjaftueshëm iniciativash gjatë vitit 2018. Duhet gjithashtu të theksohet 

se ka komunikim shumë të dobët të anëtarëve të Këshillit me përfaqësuesit e 

komuniteteve që ata përfaqësojnë dhe se informacioni mbi punën e Këshillit 

ende mbetet shumë i ulët. Mungesa e aktiviteteve në teren lidhur me 

komunitetet që ata përfaqësojnë, si dhe mungesa e takimeve të rregullta 

konsultative, është arsyeja kryesore për informimin e dobët dhe komunikimin e 

dobët me komunitetet të cilat anëtarët e Këshillit i përfaqësojnë. Mangësitë 

buxhetore janë arsyeja kryesore për mungesën e aktiviteteve të tilla. 

 

Këshilli Konsultativ për Komunitete ka përmbushur rolin e funksionimit si një forum 

për koordinim dhe këshillim ndërmjet komuniteteve, por për shkak të mungesës 

së iniciativave dhe aktiviteteve specifike (për shkak të buxhetit të vogël), Këshilli 

ka problem të paraqesë punën e vet në mënyrë të duhur dhe të forcojë pozitën 

e vet në mesin e komuniteteve jo-shumicë. 

 

Siç është theksuar më sipër, Këshilli përballet me shumë probleme teknike dhe 

organizative. Problemi i parë del të jetë mungesa e interesit të komuniteteve 

dhe institucioneve të caktuara për punën e Këshillit. Gjatë zgjedhjes së 

anëtarëve të Këshillit, të mbajtura në vitin 2018, nga komuniteti serb janë 

akredituar 16 organizata, nga të cilat vetëm një është nga katër komunat me 

shumicë serbe në veri të Kosovës4. Kjo paraqet rritje të numrit të organizatave 

                                                           
2http://www.ccc-rks.net/index.php/sr/aktivnosti/godisnji-izvestaj-rada-meny 
3http://www.ccc-rks.net/images/stories/Dokumente/Ligjet/Izmene.zajednice.pdf 
4http://www.ccc-rks.net/index.php/sr/onama/clanovi-svz-a-2016-2018 
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krahasuar me zgjedhjet e mëparshme, por një numër i madh i organizatave të 

rëndësishme ende nuk merr pjesë. Bashkëpunimi me institucionet nuk është në 

nivel mjaft të lartë. Këshilli i ri u formua në tetor 2018, ndërsa deri më sot (mars 

2019), Qeveria nuk i emëroi përfaqësuesit e vet në Këshill. 

 

Një problem tjetër është ekspertiza dhe përkushtimi i anëtarëve të Këshillit, ku 

secili komunitet duhet të zgjedh anëtarët më profesional në Këshill, por ka 

probleme të caktuara, kryesisht lidhur me kohëzgjatjen e mandatit. Mandati i 

anëtarëve të Këshillit është 2 vjet, me mundësi rizgjedhje deri në maksimum prej 

2 vjetësh, ndërsa një mandat i tillë i shkurtë hap disa probleme praktike, kryesisht 

për komunitetet më të vogla që nuk kanë kuadro profesionale që mund të 

plotësojnë kërkesat dhe të jenë anëtarë produktiv. Nga ana tjetër, kriteret për 

përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit janë mjaft të gjera, prandaj anëtarët e 

Këshillit janë praktikisht persona që kanë vullnet për të ndihmuar komunitetin e 

tyre, por iu mungon ekspertiza për ta artikuluar këtë në mënyrë adekuate dhe 

efikase. 

 

Problemi tjetër është buxheti me të cilin disponon Këshilli. Gjatë vitit 2018 Këshilli 

kishte në dispozicion një buxhet vjetor prej 47.000 euro56. Për një trup i cili është 

kategori kushtetuese dhe i cili do të duhej të ishte një nga mekanizmat kryesor 

për mbrojtjen e komuniteteve jo-shumicë dhe përmirësimin e pozitës së tyre, 

këto mjete janë shumë të vogla. Anëtarët e Këshillit marrin një kompensim për 

punën e tyre në Këshill (mëditjet), por ky kompensim është i vogël dhe nuk lejon 

që anëtarët e Këshillit t’i përkushtohen plotësisht punës në Këshill. Për shkak të 

buxhetit të vogël, anëtarët e Këshillit nuk janë në gjendje të bëjnë më shumë 

punë në teren dhe të kenë kontakte më të mira me përfaqësuesit e 

komuniteteve të tyre. Buxheti për vitin 2019 është rritur, por është ende i ulët për 

trupin e këtij karakteri7.  

 

Si një gjë pozitive, duhet të theksohet fakti se në zgjedhjet për përbërjen e re të 

Këshillit në vitin 2018, në Këshill u përzgjodh pothuajse një numër i barabartë i 

grave dhe burrave (nga 23 anëtarë të zgjedhur, 11 gra)8, gjë që nuk ishte rasti 

me përbërjet e mëparshme. Fakti që aktualisht është në proces hartimi i 

legjislacionit të ri për komunitete, i cili në një pjesë do të rregullojë edhe punën e 

                                                           
5http://www.ccc-rks.net/ 
6Kjo shumë shërben për të mbuluar shpenzimet e punës së Sekretariatit, si dhe për të mbuluar shpenzimet dhe 
aktivitetet e Këshillit. 
7http://www.ccc-rks.net/ 
8http://www.ccc-rks.net/index.php/sr/onama/clanovi-svz-a-2016-2018 
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Këshillit Konsultativ, duhet të shfrytëzohet ky moment për të përmirësuar 

efikasitetin e Këshillit. 

 

Rekomandimet 

 Gjëja e parë në të cilën duhet insistuar është zgjatja e mandatit të 

anëtarëve të Këshillit dhe rritja e numrit të mandateve të lejuara, që do 

rriste efikasitetin dhe produktivitetin e Këshillit duke krijuar mundësinë që 

anëtarët e Këshillit të jenë pjesëtarët më të përkushtuar të komunitetit të 

tyre. Gjithashtu, trajnimet të cilat i vijojnë anëtarët e rinj të Këshillit duhet të 

mbahen para përfshirjes së tyre në punën e Këshillit, në mënyrë që ata të 

bëhen anëtar funksional menjëherë pas emërimit zyrtar. 

 Duhet të ndërmerren aktivitete për të rritur numrin e organizatave dhe 

shoqatave të akredituara, e në këtë mënyrë të sigurohet që Këshilli të 

ketë përbërjen sa më cilësore. Kjo duhet të arrihet përmes aktiviteteve të 

promovimit dhe informimit gjatë procesit të akreditimit të shoqatave dhe 

organizatave. 

 Me zgjatjen e mandatit duhet të ashpërsohen kriteret për zgjedhjen e 

anëtarëve të rinj, veçanërisht në fushën e aftësive profesionale, sepse 

shprehja e vullnetit të mirë për trajtimin e çështjeve të caktuara lidhur me 

komunitetin e tyre nuk mjafton, por është e nevojshme të dëshmohet 

ekspertiza e mjaftueshme për t'u marrë me këto çështje. Me këtë do të 

emëroheshin kuadro më profesionalë në Këshill, i cili do të ketë mundësi të 

veprojë për një periudhë më të gjatë nëpërmjet punës së Këshillit. 

 Duhet të sigurohen mjete për anëtarët e Këshillit për të pasur konsultime të 

rregullta me përfaqësuesit e komuniteteve të tyre, gjë që do të rriste 

dukshmërinë dhe informimin më të mirë të anëtarëve të Këshillit për 

problemet me të cilat ballafaqohet komuniteti. 

 Mjetet e parapara për punën e Këshillit duhet të rriten ndjeshëm, qoftë 

përmes buxhetit të Këshillit ose nëpërmjet donacioneve. Anëtarëve të 

Këshillit duhet t'u ofrohet mundësia që të jenë më të përkushtuar ndaj 

punës së Këshillit dhe në kontaktet me komunitetin që ata përfaqësojnë 

duke iu rritur kompensimin. Me këtë do të rritet produktiviteti dhe efikasiteti 

i Këshillit dhe do të rritet numri i personave të interesuar për të marrë pjesë 

në punën e këtij trupi.  

 Është e nevojshme të rritet numri i aktiviteteve konkrete që Këshilli zbaton 

në zgjidhjen e problemeve të caktuara për të promovuar punën e këtij 

trupi dhe për të përmirësuar statusin e të gjitha komuniteteve në një 

mënyrë të caktuar.  
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Të drejtat e komuniteteve dhe e drejta në kthim 

 

I. Konteksti dhe përshkrimi i problemit 

Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Etnike ka 

përcaktuar bazën ligjore për respektimin e të drejtave të pakicave, të cilën, 

ndër të tjera, e ka nënshkruar edhe Kosova. Korniza ligjore e Kosovës mbështetet 

mu në këtë kornizë ndërkombëtare dhe mbi themelet e praktikës së zakonshme 

juridike ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të pakicave janë përcaktuar 

këto mjete juridike: 

 Ligji Nr. 03/L-047 për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të 

komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Kosovë, i miratuar më 13 mars 

2008  

 Ligji nr. 02/L-37 për përdorimin e gjuhëve, i miratuar më 27 korrik 2006,  

 Ligji nr. 04/L-032 për arsimin parauniversitar, i miratuar më 31 gusht 2011,  

 Ligji nr. 03/L-068 për arsimin në komunat e Kosovës, i miratuar më 15 

qershor 2008 

 Ligji nr. 02/L-88 për trashëgiminë kulturore, i miratuar më 9 tetor 2006. 

 Strategjia për përfshirjen e komuniteteve rom dhe ashkali në shoqërinë 

kosovare 2017-2021. 

 

Të gjithë mekanizmat ligjor të lartpërmendur në Kosovë janë miratuar me qëllim 

të respektimit dhe mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve jo-shumicë dhe 

zhvillimit të tyre në jetën shoqërore, politike, ekonomike dhe kulturore. 

Megjithatë, zbatimi i ligjeve të sipërpërmendura të Kosovës shpesh është në 

kundërshtim me praktikën në terren. Megjithëse korniza institucionale dhe ligjore 

është përcaktuar në mënyrë adekuate dhe është përshtatur me nevojat e 

komuniteteve jo-shumicë në Kosovë, zbatimi i ligjeve është i dobët dhe shpesh 

varet nga ndërhyrjet e bashkësisë ndërkombëtare. Përveç kësaj, komunikimi dhe 

koordinimi joadekuat ndërmjet nivelit lokal dhe qendror lidhur me zbatimin e 

ligjeve edhe më shumë e ndërlikon fuqizimin e të drejtave të komuniteteve jo-

shumicë në Kosovë. 

 

Sa i përket të dhënave statistikore, e në lidhje me përfaqësimin e përfaqësuesve 

të komuniteteve pakicë në administratën publike në nivel qendror, Ligji për 

zyrtarët shtetëror të Kosovës parashikon një prag prej minimum 10% i rezervuar 

për punësimin e përfaqësuesve të komuniteteve jo-shumicë. Për fat të keq, në 

shumë raste kjo kuotë nuk është zbatuar në praktikë dhe Ligji nuk është zbatuar 
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plotësisht, që do të thotë se nuk ka respektim të plotë për të drejtat e 

komuniteteve jo-shumicë në Kosovë. Në këtë kuptim nevojitet përfshirja më e 

madhe e Zyrës për Çështje të Komuniteteve, e cila është përgjegjëse për 

monitorimin dhe zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me komunitetet pakicë në 

Kosovë. Për shkak të rishpërndarjes joadekuate të burimeve financiare për të 

gjitha komunitetet jo-shumicë, është gjithashtu e nevojshme të rritet angazhimi, 

por edhe përgjegjësia e Zyrës për Çështje të Komuniteteve. Strategjitë publike të 

miratuara me qëllim të mbështetjes financiare dhe logjistike për komunitetet në 

Kosovë nuk zbatohen brenda kornizës së përcaktuar kohore, gjë që gjithashtu 

ndërlikon procesin e përmirësimit të standardeve të respektimit të të drejtave të 

pakicave. 

 

Duke marrë parasysh faktin se ka një hendek midis politikave praktike në nivelin 

qendror të qeverisë dhe zbatimin e tyre në nivel lokal9, të drejtat e komuniteteve 

pakicë në Kosovë nuk respektohen plotësisht për arsye administrative, si dhe për 

shkak të mungesës së informimit të stafit të punësuar në institucionet publike. Në 

rastin e këtij hendeku nuk ekziston ndonjë procedurë kontrolluese me të cilën do 

të procedohej (më shumë) shkelja e të drejtave të komunitetit. Gjithashtu, nuk 

ekziston një dialog social i përshtatshëm për përfshirjen e grupeve më të 

cenuara shoqërore, duke përfshirë komunitetet rom, egjiptian dhe ashkali. 

Këshilli Konsultativ për Komunitete10 duhet të luajë një rol të rëndësishëm në këtë 

proces, anëtarët e të cilit ishin aktiv deri tani, por pa ndonjë ndikim efektiv në 

Qeveri në fushën e zbatimit të ligjeve ose politikave praktike në lidhje me 

komunitetet pakicë në Kosovë. 

 

Nga ana tjetër, projekti i mbështetur nga Këshilli i Evropës - ROMACTED11 ka 

kontribuar në nivel lokal në përmirësimin e gjendjes në fushën e politikës 

gjithëpërfshirëse. Përmes këtij programi pjesëtarët e komunitetit rom janë 

përfshirë në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal. Megjithatë, ky shembull i 

një strategjie të mirë e gjithëpërfshirëse përsëri shpërfaq problemin i cili krijohet 

nga fakti se përparimi në respektimin dhe përfshirjen e pjesëtarëve të 

komuniteteve pakicë është adekuat vetëm nëse ka mbështetje nga 

institucionet ndërkombëtare.  

 

                                                           
9https://www.coe.int/en/web/portal/home 
10https://www.president-ksgov.net/en/consultative-council-for-communities 
11https://www.coe.int/en/web/tirana/romacted-promoting-good-governance-and-roma-
empowerment-at-local-level 

https://www.coe.int/en/web/portal/home
https://www.president-ksgov.net/en/consultative-council-for-communities
https://www.coe.int/en/web/tirana/romacted-promoting-good-governance-and-roma-empowerment-at-local-level
https://www.coe.int/en/web/tirana/romacted-promoting-good-governance-and-roma-empowerment-at-local-level
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Në lidhje të ngushtë me çështjen e respektimit të të drejtave të komuniteteve jo-

shumicë është edhe e drejta e personave të zhvendosur në kthim. Në veri të 

Kosovës, sipas disa vlerësimeve, ende jetojnë 6.859 serbë të Kosovës të 

zhvendosur brenda vendit, ndërsa 6.951 shqiptar të Kosovës të zhvendosur 

brenda vendit, jetojnë në rajonin e Mitrovicës së Jugut12. Sa i përket personave 

të zhvendosur brenda vendit të kombësisë Serbe nga regjioni i Prishtinës, ata 

kryesisht janë të vendosur në Graçanicë dhe fshatrat përreth. Pjesa e mbetur e 

serbëve të Kosovës të zhvendosur brenda vendit gjendet në regjionin e Gjilanit 

dhe në strehimoret kolektive në komunën e Shtërpcës. Procesi i kthimit të 

personave të zhvendosur nga të gjitha kombësitë shkon shumë ngadalë dhe 

varet nga disa faktorë. Në radhë të parë, ende ekziston paqëndrueshmëria 

politike në Kosovë, marrëdhëniet e pazgjidhura ndëretnike dhe një proces i 

ngadalshëm i pajtimit, si dhe zbatimi jo adekuat i masave të Qeverisë për 

kthimin e personave të zhvendosur. Duhet të shtohet se edhe sulmet e shpeshta 

ndaj familjeve të kthyera (sidomos në zonën e Kosovës perëndimore dhe 

Anamoravës) pengojnë mbijetesën e të kthyerve në vatrat e tyre. Pasi të merren 

parasysh të gjitha problemet e lartpërmendura, është e qartë se ka një numër 

pengesash që pengojnë kthimin e personave të zhvendosur në territorin e 

Kosovës së pasluftës. Tensionet e shpeshta politike midis Beogradit dhe Prishtinës, 

si dhe prania e një numri të caktuar të incidenteve ndëretnike në përgjithësi 

ngadalësojnë kthimin e domosdoshëm të personave të zhvendosur. 

 

Duke pasur parasysh faktin se në vitin 2018 vetëm 232 pjesëtarë të komuniteteve 

pakicë13 janë kthyer vullnetarisht në Kosovë, që paraqet nivelin më ultë në 

tetëmbëdhjetë vitet e fundit, vërehet se situata është mjaft alarmante. Personat 

e zhvendosur të cilët u kthyen vullnetarisht mbetën nën ndikimin e disa 

faktorëve, mes të cilave më të rëndësishme janë mjedisi i vështirë politik dhe 

ekonomik, si dhe mungesa e personave të zhvendosur nga vendet e tyre amë 

për një periudhë të gjatë kohore, gjë që iu ka vështirësuar përshtatjen me 

kushtet e vendit. Përkundër faktit se autoritetet lokale dhe qendrore janë 

përpjekur të theksojnë rëndësinë e kthimit të personave të zhvendosur, me hapa 

konkretë të ndërmarrë për të mbështetur procesin e kthimit, komunat nuk ia 

kanë dal t’i përgjigjen sfidave afatgjata në trajtimin e problemeve me të cilët 

ballafaqohen personat e zhvendosur. Thelbi i kësaj qasjeje joefektive qëndron 

në mungesën e burimeve financiare dhe burimeve të tjera logjistike dhe 

administrative. 

 

                                                           
12UNHCR Statistical Overview – tetor 2018 
13UNHCR Statistical Overview – tetor 2018  
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Si një nga çështjet më urgjente, sidomos kur është fjala për të kthyerit e 

kombësisë rome, egjiptiane dhe ashkali është se shpesh ka probleme 

procedurale dhe administrative në marrjen e dokumenteve të Kosovës, si dhe 

konfirmimin e statusit të personit të zhvendosur. Përveç kësaj, këto komunitete, 

bashkë më atë serbe, shpesh janë viktima të incidenteve sporadike, kryesisht 

vjedhjeve, të cilat fatkeqësisht nuk janë ndjekur nga policia dhe autoritetet 

gjyqësore. Uzurpimi i pronës private, kryesisht të asaj në zonat urbane, ende 

paraqet një problem të madh për të gjitha komunitetet (e kthyera) në Kosovë. 

 

Përfshirja e institucioneve ndërkombëtare (UNHCR), organizatave joqeveritare të 

Kosovës dhe Ministrisë për Komunitete dhe Kthim në kthimin e personave të 

zhvendosur shpesh krijon konflikte të ndërsjella, në kuptim të përgjegjësisë dhe 

kompetencës. Mungesa e komunikimit cilësor midis këtyre subjekteve, si dhe të 

tyre me institucionet lokale, e vështirëson punën e përbashkët për kthimin e 

personave të zhvendosur. 

 

Rekomandimet 

 Është e nevojshme të respektohet pragu minimal prej 10% për punësimin e 

pjesëtarëve të komuniteteve pakicë, me qellim të ndikimit të tyre në 

politikat lokale dhe qendrore. 

 Zyrat, bordet dhe trupat tjerë duhet të angazhohen në mënyrë më 

transparente dhe më aktive në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të 

komuniteteve jo-shumicë. 

 Rritja e mbështetjes financiare dhe logjistike është një faktor kyç që do të 

rrisë aftësinë e përfaqësuesve të komuniteteve jo-shumicë për të mbrojtur 

të drejtat e komunitetit të cilit i përkasin. 

 Çdo rast i diskriminimit duhet të paraqitet në media, me masa adekuate 

shoqëruese juridike që synojnë luftimin e diskriminimit dhe shkeljes së të 

drejtave të njeriut dhe të pakicave. 

 Është e domosdoshme të forcohen fushatat informuese që synojnë 

personat e zhvendosur, me qëllim të ofrimit të informatave të vërteta dhe 

të dobishme për numër sa më të madh të këtyre komuniteteve. 

 Organizatat ndërkombëtare duhet të monitorojnë dobësitë e 

institucioneve të Kosovës dhe t'i informojnë ato menjëherë për edhe t'i 

këshillojnë për hapat e mëtejshëm. 

 Organizatat joqeveritare lokale duhet të angazhohen në fushën e 

mbrojtjes së të drejtës për kthim dhe në ofrimin e ndihmës personave të 

zhvendosur, të cilëve me të vërtetë iu nevojitet ndihma. OJQ-të e 
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themeluara nga komunitetet jo-shumicë duhet të jenë më të dukshme 

dhe më aktive. 

 Forcimi i kapacitetit të stafit në vetëqeverisjet lokale duhet të bëhet 

prioritet i Qeverisë së Kosovës. Me një proces adekuat të mbështetjes dhe 

trajnimit, administrata publike mund të trajnohet dhe informohet për 

rëndësinë dhe procedurat në fushën e të drejtave të komuniteteve dhe 

të drejtës në kthim. Organizatat ndërkombëtare si UNHCR dhe OSBE mund 

ta mbështesin këtë proces. 

 Ekziston nevoja për një mbështetje më të gjerë dhe më serioze të forcave 

të policisë së Kosovës dhe autoriteteve të gjyqësorit në mbrojtjen e të 

kthyerve për shkak të rrezikimit të shpeshtë dhe të gjithanshëm të sigurisë 

dhe pronës së tyre. 

 

 

 

Largimi i heshtur 

 

Kur është fjala për të drejtat themelore të njeriut, e në veçanti të drejtat 

kolektive politike të komuniteteve, respektivisht të drejtat e komuniteteve jo-

shumicë, është jashtëzakonisht e rëndësishme të merret parasysh komponenti i 

tyre praktik, operativ. Koncepti dhe idetë e të drejtave themelore të njeriut dhe 

të “gjeneratës” së drejtave të tjera: politike, sociale, fetare, kulturore, seksuale, 

nuk paraqesin vetëm një koncept ideor-filozofik dhe një paradigmë humaniste-

filantropike. Të drejtat duhet të kenë komponentin e tyre përshkruese, d.m.th. 

duhet të jenë të kodifikuara nga kushtetuta dhe ligjet që rrjedhin nga shkronja 

dhe fryma e asaj kushtetute si akti më i lartë ligjor. Por kjo është vetëm një 

parakusht. Këto ligje, me të cilat garantohen të drejtat, duhet të zbatohen në 

terren në mënyrë themelore.  

 

Megjithatë, ekziston edhe një element i tretë, i cili në kontekstin e Kosovës, e ne 

veçanti te komunitetet jo-shumicë, respektivisht rezultati thelbësor i atyre të 

drejtave të garantuara me ligje dhe kushtetutë. Si ndikojnë të drejtat në jetën e 

një komuniteti, familjeje, individi? Kjo është pyetja kryesore, kjo është tema në 

Kosovë kur bëhet fjalë për të drejtat e komunitetit. Sa i përket elementit të tretë 

të së drejtave, efektit të tyre, duhet t'i kushtohet vëmendje mjedisit dhe të gjithë 

faktorëve relevantë që mund të ndikojnë nëse të drejtat ushtrohen fare dhe, 

nëse ato realizohen, cili është dimensioni sasior dhe cilësor i efektit të tyre. Ky 

mjedis përbën një kontekst më të gjerë shoqëror-politik, që nga sistemi juridik 
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dhe politik, sistemi ekonomik dhe social, mjedisi i sigurisë deri në kontekstin 

shoqëror-kulturor në të cilin të drejtat e caktuara duhet të kenë implikime 

konkrete. Si tregues themelor metodologjik që ka problem me komunitetin serb 

në fushën e realizimit të të drejtave të garantuara dhe dimensioni cilësor i efektit 

të së drejtës, i cili është kompleks dhe shumëdimensional, është "largimi i heshtur" 

i serbëve nga Kosova, me një fokus të veçantë në largimin e të rinjve.  

 

Përveç faktit që asnjë subjekt politik dhe shoqëror në Prishtinë apo Beograd, e as 

në nivel ndërkombëtar, të paktën zyrtarisht, nuk zotëron statistika relevante dhe 

metodologjike të besueshme për numrin e komunitetit serb në Kosovë me fokus 

në migrimin e tij që nga qershori i vitit 1999, është e pamundur për të mos vënë 

re trendin afatgjatë të emigrimit të serbëve nga Kosova që nga qershori i vitit 

1999. Gjithsesi duhet të theksohet se një nga arsyet themelore pse sot nuk ka të 

dhëna relevante për numrin e komunitetit serb paraqet edhe fakti i bojkotit të 

pjesshëm të regjistrimit të popullsisë në Kosovës në vitin 2011 nga ana e 

komunitetit serb14. Përllogaritjet e numrit, të përafërta dhe metodologjike, pa 

dyshim të pabazuara, bëhen në bazë të regjistrimit në regjistrin civil dhe në listën 

e votuesve në Kosovë15. Këto burime ndoshta mund të na japin disa informata 

bazë për numrin e banorëve, por jo edhe lidhur me numrin sa qytetarë janë 

larguar nga Kosova dhe nga cila kategori e popullsisë. Prandaj, analiza mund të 

bazohet vetëm në të dhënat bazë, por edhe në punën vetanake të OJQ-ve të 

caktuara në komunitet, si dhe në numrin relevant të intervistave me subjektet 

kyç social. Një tjetër sfidë e rëndësishme është përgjithësimi dhe prezenca 

gjithandej e kësaj teme në media dhe në diskursin publik gjatë viteve të fundit. 

Aq shumë flitet për këtë, formalisht dhe joformalisht, sa që fitohet përshtypja se 

gjithçka është pothuajse e njohur. Ky është pikërisht problemi hulumtues. Askush 

deri më tani nuk ka adresuar seriozisht dhe sistematikisht këtë çështje, çështjen e 

largimit të të rinjve, kryesisht të arsimuar, të cilët përfaqësojnë një kapacitet të 

rëndësishëm për komunitetin e tyre (demografik, intelektual, ekonomik, kulturor) 

nga Kosova.  

 

Çka mund të përcaktohet nga një vëzhgim banal është tendenca e rritjes së 

migracionit, të grupit të caktuar të synuar, jashtë Kosovës, për dy arsye 

themelore:  

 

1. Studimet; 

2. Puna (arsye socio-ekonomike).  

                                                           
14https://www.b92.net/info/komentari.php?nav_id=504909 
15http://www.kqz-ks.org/Sr/sherbimet-per-votuesit/lista-votuese/ 

https://www.b92.net/info/komentari.php?nav_id=504909
http://www.kqz-ks.org/Sr/sherbimet-per-votuesit/lista-votuese/
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Megjithatë, kur flasim për shkaqet e këtyre migrimeve, ato assesi nuk mund të 

reduktohen vetëm në këto dy shkaqe, motivet e të rinjve për t'u larguar nga 

Kosova janë sigurisht jashtëzakonisht komplekse dhe shumëdimensionale.  

 

Pohimi themelor i kësaj analize është se: konteksti socio-politik dhe kushtet socio-

ekonomike janë një faktor i rrezikimit të të drejtave themelore të njeriut, si dhe të 

drejtave të veçanta kolektive dhe politike të komunitetit serb në Kosovë dhe se 

një nga treguesit më themelor, në të njëjtën kohë edhe të rëndësishëm për 

shoqërinë, është largimi i serbëve të rinj nga Kosova. 

 

Parashtrohet pyetja cili është konteksti social dhe politik i cili në dekadën e fundit 

në Kosovë rezulton në largimin e të rinjve. Është e padiskutueshme që në Kosovë 

ekziston një trend i përgjithshëm i largimit të rinjve jashtë vendit, pavarësisht nga 

komuniteti etnik, ashtu si në të gjithë Ballkanin. Si ndodhi që serbët, përkundër 

gjoja garantimit të të drejtave të pakicave, të mos duan të vazhdojnë të jetojnë 

në Kosovë16? Përgjigja qëndron pikërisht në kontekstin politik dhe shoqëror në 

Kosovë. Ky kontekst është kompleks dhe përbëhet nga disa struktura 

shkatërruese, faktorë që ndikojnë negativisht në arritjen dhe cilësinë e të 

drejtave të realizuara pjesërisht për komunitetin serb në Kosovë. Ajo që është e 

rëndësishme për të gjithë shoqërinë kosovare është se këta faktorët janë të 

përgjithshëm dhe janë: 

 

1. korrupsioni17; 

2. nepotizmi; 

3. partokracia; 

4. ekstremizmi18; 

5. varfëria19; 

6. mungesa e sistemit të vetë-qëndrueshëm ekonomik; 

7. mos konsolidimi i aparatit institucional;  

8. çështje të pazgjidhura në fushën e drejtësisë tranzicionale; 

9. mungesa e kohezionit social; 

10. statusi i pazgjidhur politik;  

                                                           
16https://www.radiokim.net/vesti/politika/srbi-imaju-najveca-prava-od-svih-nevecinskih-zajednica-u-evropi.html 
17https://www.slobodnaevropa.org/a/kosovo-korupcija-specijalni-sud/29193492.html 
18https://www.berghof-
foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Other_Resources/WB_PVE/CTR_CaseStudy3_kosovo_SRB_40779
6.pdf 
19https://www.dw.com/sr/siroma%C5%A1tvo-na-kosovu/a-2737149 

https://www.radiokim.net/vesti/politika/srbi-imaju-najveca-prava-od-svih-nevecinskih-zajednica-u-evropi.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/kosovo-korupcija-specijalni-sud/29193492.html
https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Other_Resources/WB_PVE/CTR_CaseStudy3_kosovo_SRB_407796.pdf
https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Other_Resources/WB_PVE/CTR_CaseStudy3_kosovo_SRB_407796.pdf
https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Other_Resources/WB_PVE/CTR_CaseStudy3_kosovo_SRB_407796.pdf
https://www.dw.com/sr/siromaštvo-na-kosovu/a-2737149
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Si rezultat i efektit shumëzues të këtyre strukturave shkatërruese, ekziston një 

proces i largimit të të rinjve nga Kosova. Gjatë shqyrtimit të të gjithë faktorëve 

negativë të paraqitur më lartë, një person i ri dhe i arsimuar (arsimi universitar 

dhe i lartë nuk janë kusht i domosdoshëm) nga Shtërpca, Shillova, Llaplasella, 

Osojani, Graçanica, Plemetini, Kllokoti, Leposaviqi ose Novobërda nuk mund të 

punësohet në sektorin publik (partokracia, nepotizmi, korrupsioni, problemet që 

dalin nga mosnjohja e gjuhës shqipe), nuk mund të zhvilloj biznesin e vet familjar, 

biznesin në mikro mjedise, çfarë edhe janë komunitetet në të cilat jetojnë dhe 

punojnë serbët në Kosovë, prandaj e vetmja dalje është vendimi për t’u larguar 

nga Kosova. 

 

Në tekst tashmë është vënë në dukje se nuk ka të dhëna statistikore objektivisht 

të bazuara metodologjike në të cilat mund të mbështetemi, prandaj analiza 

bazohet në një vlerësim të përafërt të ekipit hulumtues dhe në bazë të 

intervistave me udhëheqësit e fshatrave, drejtorët e institucioneve arsimore, të 

shkollave fillore dhe të mesme, drejtorët e institucioneve të kujdesit shëndetësor, 

primar dhe sekondar, dhe me klerin, të cilët, sipas të gjithë gjasave, janë të 

vetmit që posedojnë të dhëna të caktuara sasiore.  

 

Numri i të rinjve që u larguan nga Kosova në drejtim të vendeve të Evropës 

Perëndimore, vetëm në regjionin e Gjilanit, Novobërdës, Ranillugut, Parteshit, 

Kllokotit, gjatë vitit të kaluar tejkalon 200 të rinj. Ky vlerësim nuk përfshin numrin e 

të rinjve që kanë shkuar për të studiuar në Mitrovicën e Veriut. Trendi i ri, i cili 

gjithashtu është fatal në aspektin e perspektivës demografike të komunitetit 

serb, është zvogëlimi i numrit të studentëve që zgjedhin të studiojnë në 

Mitrovicën e Veriut, por zgjedhin të ndjekin studimet e tyre në ndonjërën prej 

qendrave universitare në Serbinë qendrore, në Nish, Kragujevc, edhe pse çdo 

herë e më shumë edhe Beogradi bëhet zgjedhja e parë dhe e vetme.  

 

Në Kosovën qendrore dhe rajonin e Shtërpcës, në veçanti komunat Graçanicës, 

me pjesë të komunave të Lipjanit, Fushë Kosovës, Prishtinës dhe Obiliqit, ku sipas 

vlerësimeve të përafërta jetojnë mbi 20.000 serb, dhe komunës së Shtërpcës, ku 

jetojnë deri në 10.000 serb, natyrisht me tendencë të zvogëlimit të popullsisë, 

përkundër natalitetit më së të kënaqshëm, tendenca e largimit të të rinjve ka 

veçoritë e veta. Sipas një vlerësimi të përafërt, për shkak të mungesës së të 

dhënave të besueshme statistikore, numri i të rinjve që u larguan nga Kosova, 

kryesisht për në Serbi qendrore, është deri në 200. Veçoritë e migrimit të të rinjve 

nga Kosova qendrore në raport me regjionin e Gjilanit ose në raport me 

komunën e Shtërpcës është se nga komuna e Graçanicës të rinjtë më vështirë 



 

14 

 

vendosin të migrojnë në Evropën Perëndimore, por zgjedhja e tyre e parë është 

ndonjëra nga qendrat e mëdha në Serbinë qendrore: Nishi, Beogradi, e çdo 

herë e më shumë edhe Novi Sadi, për shkak të zhvillimit ekonomik më dinamik të 

qytetit.  

Sa i përket veriut të Kosovës në trendin e migracionit mund të konkludohet se 

gjendet diku ndërmjet veçorive të Kosovës qendrore dhe të regjionit të Gjilanit, 

ku një numër i madh migron në Serbinë qendrore, pos hiq më pak edhe jashtë 

vendit.  

 

Kjo padyshim është trend i përgjithshëm në Kosovë, migrojnë edhe romët, 

shqiptarët, boshnjakët e rinj dhe jo vetëm serbët. Ky trend i përgjithshëm 

imponon që zgjidhja nuk mund të kërkohet pjesërisht nga komuniteti në 

komunitet, nga komuna në komunë, nga regjioni në regjion, por duhet të 

gjendet një zgjidhje e përbashkët dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë të rinjtë në 

Kosovë, sepse në të kundërtën, shumë më shpejt se sa qe kushdo në Kosovë e 

sheh dhe parashikon, e gjithë shoqëria kosovare do të gjej veten në një problem 

me të cilin ballafaqohet komuniteti serb, çështjen e mosekzistimit të së ardhmes. 

 

Rekomandimet e përgjithshme: 

 Të fuqizohet kapaciteti ekonomik i regjioneve më pak të zhvilluara të 

Kosovës. 

 Të forcohet mbështetja financiare dhe logjistike për ndërmarrësit e rinj. 

 Kthimi i fokusit të politikës së Kosovës nga kundërshtimet e përditshme 

politike drejt hapave konkretë për të përmirësuar marrëdhëniet ndëretnike 

dhe për të forcuar perspektivën ekonomike. 

 

 

Siguria 

  
I Konteksti dhe përshkrimi i problemit 

Kosova veriore ka paraqitur shumë dilema sigurie në epokën e pasluftës në 

Kosovë, për shkak të zhvillimit autentik të saj politik, kulturor dhe ekonomik. Për 

më tepër, fakti se veriu i Kosovës ka qenë dëshmitar i dualizmit institucional 

(institucioneve të kontrolluara nga Prishtina dhe Beogradi) dhe në harresë 

politike dhe ekonomike për një periudhë më të gjatë kohore (sidomos pas 

nënshkrimit të Marrëveshjes së Brukselit), ka bërë që fotografia e përgjithshme të 
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jetë e paqartë dhe e komplikuar. Prandaj, një hendek i tillë i krijuar nga mungesa 

e mekanizmave të monitorimit të zbatuar plotësisht mbi Kosovën Veriore ka 

rezultuar në një ekzistencë të gjerë të nepotizmit dhe korrupsionit, të cilat kanë 

kufizuar ndjeshëm çfarëdo depërtimit të përfitimeve ekonomike dhe sociale. 

 

Është e rëndësishme të theksohet se, rrjedhimisht, një vakum i tillë i sigurisë, i 

katalizuar nga fërkimi i dy pushteteve kundërshtare dhe joefektive ekzekutive 

mbi Kosovën e Veriut, ka prodhuar krizë politike të vazhdueshme. Kështu, katër 

komuna në këtë rajon (Mitrovica e Veriut, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviqi) 

jo vetëm kanë ulur potencialet e tyre zhvillimore, por janë bërë edhe instrument i 

"tregtisë" politike ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, kryesisht për qëllime 

propagande (përdorimi të brendshëm). Ky problem i saktë është ndezur pas 

vendimit të Qeverisë së Kosovës për vendosur tarifa 100% për importin e 

mallrave të prodhuara në Serbi. Si reagim ndaj një krize të re të krijuar, të katër 

kryetarët e komunave në katër komunat veriore kanë vendosur të tërheqin 

funksionet e tyre dhe kanë ndërprerë çfarëdo lidhje (ligjore/zyrtare) me 

autoritetet në Prishtinë. Që atëherë, vakumi politik dhe administrativ në veri 

është rënduar në mënyrë drastike. Në rrethana të tilla, lëvizjet e rrezikshme 

politike të bëra nga Prishtina zyrtare dhe liderët serb të Kosovës (veriore) (të 

mbështetur nga Beogradi zyrtar) kanë krijuar së bashku një krizë ekonomike dhe 

humanitare (mungesë të furnizimeve ushqimore dhe medikamenteve), që pati 

ndikim në të gjithë qytetarët e Kosovës, por sidomos ata që jetojnë në veri të 

Kosovës. 

 

Krijimi i Ushtrisë së Kosovës, i miratuar nga Parlamenti i Kosovës, që i dha Forcës 

së Sigurisë së Kosovës – forcave të armatosura lehtë atributet e një ushtrie, është 

bërë kërcënim i drejtpërdrejtë për aranzhimet e sigurisë të përcaktuara më parë 

për mbrojtjen e komuniteteve joshumicë. Kështu, ky vendim ka krijuar në mënyrë 

të pashmangshme dilema të sigurisë në mesin e komunitetit serb që jeton në 

Kosovën Veriore. Ndonëse KFOR-i, si shërbim i rëndësishëm dhe i besueshëm i 

mbrojtjes ndërkombëtare, nuk është tërhequr nga Kosova, fakti që Forcat e 

Sigurisë së Kosovës janë transformuar në mënyrë të konsiderueshme, jo vetëm në 

kuptim të emrit të tyre, ka zgjeruar listën e paqartësive që rëndojnë komunitetin 

serb të Kosovës. Ndjenja e përgjithshme në mesin e këtij komuniteti është 

përshkruar gjerësisht si kërcënuese për ekzistencën e tyre në veri të Kosovës, 

duke përfshirë serbët që jetojnë në enklava të vendosura në jug të lumit Ibër, të 

cilët kanë shqetësime të ngjashme. 

Kriza e sigurisë u intensifikua edhe më shumë nga propozimi zyrtar i kryetarit të 

Mitrovicës së Jugut (Agim Bahtiri) për të ndryshuar/plotësuar Ligjin për Kufijtë 
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Administrativë të Komunave me qëllim të "bashkimit të Mitrovicës". Megjithëse ky 

vendim nuk ka sjellë ndonjë rezultat praktik në aspektin e ndonjë zbatimi 

ekzekutiv në praktikë, ai ka nxitur frikë të gjerë mes qytetarëve të Mitrovicës së 

Veriut. Kjo iniciativë u perceptua nga komuniteti serb i këtij qyteti si pjesë e një 

strategjie më të madhe për dëbim jo të dhunshëm të pjesës tjetër të këtij 

komuniteti nga veriu i Kosovës. Me idenë e shfuqizimit të komunës së Mitrovicës 

së Veriut do të humbej mjeti i fundit i mbrojtjes institucionale dhe politike për 

komunitetin serb. 

 

Siç u përmend më parë, vetë ekzistenca e vakumit administrativ në Veri është 

bërë një çështje sigurie në vete. Në këtë drejtim, incidentet me motive etnike 

janë bërë problem serioz në Kosovën Veriore, për shkak të mungesës së 

përgjigjeve ligjore dhe veprimeve kundër atyre që ishin të përfshirë në veprime 

të tilla. Dushan Kozarev, përfaqësues i Zyrës për Kosovën dhe Metohinë në 

Qeverinë e Republikës së Serbisë, tha se serbët e Kosovës kanë qenë viktima të 

rreth 50 sulmeve të motivuara etnikisht20. Veçanërisht, lagja shumetnike e quajtur 

Mëhalla e Boshnjakëve (në Mitrovicën e Veriut) ka qenë e prirur për incidente të 

shpeshta ndëretnike, disa prej të cilave kanë përfunduar me viktima të 

përleshjeve të dhunshme me lëndime serioze fizike. Përkundër pranisë së 

përditshme dhe përnatshme të forcave të Policisë së Kosovës dhe anëtarëve të 

njësive të KFOR-it në këtë zonë, incidentet janë ende të pranishme. Për më 

tepër, mungesa e pasojave të duhura ligjore ndaj atyre që e kanë shkelur ligjin 

ka bërë që pjesëtarët e komunitetit serb të Kosovës të ndihen më pak të sigurt 

dhe kjo interpretohet si presion i tërthortë (para)ligjor mbi këtë komunitet. 

Vrasja e pazgjidhur e politikanit serb të Kosovës, Olliver Ivanoviq, i cili u qëllua 

për vdekje më 16 janar 2018 në Mitrovicën e Veriut, është bërë rasti më 

përfaqësues i kërcënimit për sigurinë personale në veri të Kosovës. Fakti që ky 

rast akoma nuk është zgjidhur, me  zyrtarët e Beogradit dhe Prishtinës që 

ushqejnë akuza të ndërsjella politike në lidhje me përgjegjësinë për hetimin e 

vrasjes, ka thelluar më tej frikën mes serbëve të Kosovës dhe ndjenjën e 

përgjithshme se krimet kundër serbëve mund të kalojnë pa u ndëshkuar. Për më 

tepër, përdorimi joadekuat i forcës së tepruar nga njësitë ROSU gjatë procesit të 

arrestimit të tre qytetarëve të Mitrovicës së Veriut (nëntor 2018), të cilët 

dyshoheshin se ishin në lidhje me vrasjen e zotit Ivanoviq, kanë ngritur nivelin e 

tensioneve në këtë pjesë të Kosovës. Përgjithësisht perceptohet në mesin e 

komunitetit serb të veriut të Kosovës që këto arrestime mund të kishin ndodhur 

pa e shqetësuar paqen e qytetarëve të zakonshëm, të cilën ata e perceptojnë 

                                                           
20 https://www.osce.org/odihr/395612?download=true 
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si një veprim që është bërë me qëllim që të shqetësojë komunitetin. Në mënyrë 

të ngjashme, komuniteti serb i Kosovës ka reaguar negativisht për arrestimin e 

Marko Gjuriq, njëri prej negociatorëve në kuadër të Dialogut të Brukselit, i cili ka 

ndodhur në mars të vitit 2018 në Mitrovicën e Veriut. 

Përveç kërcënimeve ndaj sigurisë personale dhe të komunitetit, është e 

rëndësishme të theksohet rreziku i ndjeshëm nga ndotja e mjedisit në Kosovën e 

Veriut. Kompleksi industrial i Trepçës prodhon sasi të mëdha mbetjesh industriale, 

të cilat hedhen në lumenjtë Ibri dhe Sitnica. Vlerësohet se luginat e këtyre dy 

lumenjve mbajnë më shumë se 150 milion ton mbeturina industriale, që kanë 

mbetur pas përpunimit me dekadave të xeheve në fabrikat e Trepçës21. Një 

ndotje e tillë me përmasa të gjera ekspozon drejtpërdrejt 200-300,000 banorë 

(që jetojnë rreth lumenjve Graçanica, Sitnica dhe Ibër) ndaj ndikimit të 

materialeve të dëmshme dhe toksike. Për fat të keq, për shkak të ndarjeve 

politike dhe etnike të kompleksit industrial të Trepçës, nuk janë gjetur propozime 

apo ide se si të zgjidhen problemet e shkaktuara nga ndotja për të zvogëluar 

pasojat mbi popullsinë. Përveç fushatës së vogël të ndërgjegjësimit në vitin 2018 

të kryer nga disa OJQ, asgjë nuk është bërë nga institucionet zyrtare në nivel 

lokal dhe qendror për të përmirësuar kushtet në këtë fushë. 

Rekomandimet 

 Në mënyrë që të rritet pjesëmarrja e qytetarëve në proceset 

vendimmarrëse në nivel lokal, ekziston nevoja për krijimin e komiteteve 

konsultative në katër komuna me shumicë serbe në veri, në përputhje me 

nenin 73 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale. 

 Bashkësia ndërkombëtare duhet t'i përgjigjet shkeljes së qartë të të 

drejtave të pakicave përmes mënyrës së shmangies së mekanizmave për 

mbrojtjen e tyre. 

 Duke marrë parasysh se aktet dhe deklaratat e kryetarit të Mitrovicës së 

Jugut dhe deputetëve të Kosovës mund të iniciojnë konflikt, autoritetet 

duhet të përdorin të gjitha mjetet ligjore për të parandaluar veprimet e 

tilla. 

 Policia e Kosovës dhe organet e saj hetuese, në lidhje me vrasjen e Oliver 

Ivanoviq, duhet të lënë mënjanë veprimet e motivuara politikisht në 

zbulimin e autorëve, si mënyrë për të parandaluar abuzimin e kësaj vepre 

penale për qëllime politike. Në këtë drejtim, duhet të krijohet një 

                                                           
21 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25958086 
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bashkëpunim më efektiv ndërmjet organeve hetuese të Serbisë dhe 

Kosovës. 

 Drejtoria e Policisë së Kosovës duhet të ketë nën kontroll përdorimin e 

njësive ROSU dhe të veprojë në përputhje me kompetencat kushtetuese. 

 Për të rritur besimin në sundimin e ligjit, sistemi gjyqësor duhet të ndjekë 

penalisht keqbërësit dhe të publikojë vendimet gjyqësore në lidhje me 

incidentet që janë të motivuara etnikisht. 

 Negociatorët brenda kornizës së Brukselit duhet të gjejnë një zgjidhje të 

qëndrueshme për ri-regjistrimin e automjeteve të regjistruara nga MPB e 

Serbisë në dritën e përmirësimit të lirisë së lëvizjes të serbëve të Kosovës në 

Kosovë. 

 Qeveria e Kosovës duhet të tërheqë vendimin për vendosjen e taksës 

100% mbi produktet e importuara nga Serbia, sa më shpejt që të jetë e 

mundur, për të parandaluar fatkeqësinë humanitare, e cila do të ndodhë, 

për shkak të mungesës së barnave, si dhe për të parandaluar rritjen e 

aktiviteteve të paligjshme. 

 Autoritetet lokale komunale duhet të aktivizojnë zbatimin e PLVM-së (Plani 

Lokal i Veprimit në Mjedis). 

 

Të Drejtat Gjuhësore 

 

I. Konteksti 

Koncepti i të drejtave gjuhësore që përbëjnë një shtyllë të domosdoshme të të 

drejtave njerëzore, civile dhe kolektive shpeshherë ka rezultuar të jetë 

kontestuese, si në teori, ashtu edhe në praktikë. Në të drejtën ndërkombëtare, të 

drejtat gjuhësore shpesh grupohen në kuadrin më të madh dhe më të gjerë të 

të drejtave kulturore dhe të pakicave që mbrohen nga konventat kombëtare 

dhe ato supra-ndërkombëtare. Në këtë kuptim, të drejtat gjuhësore kanë një 

karakter të shumëfishtë në atë që ato gëzojnë një sërë simbiozash në një spektër 

të gjerë të nocioneve ligjore, kushtetuese, politike dhe në fakt sociale. Në këtë 

kuptim, duke folur në përgjithësi, të drejtat gjuhësore kanë shkallë të ndryshme 

të aplikimit në sferat institucionale, gjyqësore, arsimore, dhe në fakt në ato 

private. 22  Ideja që grupe specifike kombëtare dhe/ose etnike kanë një sërë të 

drejtash për përdorimin e gjuhës, të cilat mund të jenë të ndara nga ato të 

                                                           
22 Kymlicka, Will and Patten, Alan. (2003). "Introduction: Language Rights and Political Theory: Context, 
Issues and Approaches." In Will Kymlicka and Alan Patten (eds.), Language Rights and Political 
Theory(pp1-51): Oxford University Press. 
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shumicës, fituan popullaritet në lidhje të drejtpërdrejtë me shfaqjen e lëvizjeve 

nacionaliste në fund të shekullit të 19-të dhe fillim të shekullit të 20-të, duke shtyrë 

përpara vetëqeverisjen. Gjuha u bë gur themel në krijimin dhe maturimin e 

ndërgjegjësimit kombëtar dhe për këtë arsye një aspekt i rëndësishëm i nxitjes 

për të drejtat specifike të përshtatura për nevojat dhe për të mbrojtur pozicionin 

e grupeve të veçanta kombëtare/etnike brenda kornizave të shteteve kombe 

të sapoformuara. Në të vërtetë, shenjtërimi i të drejtave gjuhësore në konventat 

ndërkombëtare dhe strukturat kushtetuese të shteteve individuale u përhap 

gjithnjë e më shumë pas Luftës së Parë Botërore. 23 Që atëherë, ideja që grupet 

e pakicave duhet të kenë të drejtën themelore për përdorimin e gjuhëve të tyre 

kombëtare është bërë një aspekt thelbësor 

 

Të drejtat gjuhësore në Kosovë 

Ligjet dhe kushtetuta e Kosovës përmbajnë mbrojtje të gjerë për të drejtën e 

përdorimit të gjuhëve. Baza ligjore për këtë është neni 524 i Kushtetutës së 

Kosovës që përcakton status dhe përdorimin e barabartë të gjuhës shqipe dhe 

serbe. Dispozitat kushtetuese për gjuhën janë pasqyruar në Ligjin për Përdorimin 

e Gjuhëve, i cili përcakton dispozitat dhe kushtet për barazinë ligjore të gjuhës 

serbe dhe shqipe në të gjitha nivelet e qeverisjes.25 Për më tepër, gjuhët që fliten 

deri në 5% të banorëve të një komune të caktuar kanë status zyrtar dhe në nivel 

lokal gëzojnë barazi me gjuhët zyrtare. Përveç kësaj, ligji përcakton se në 

komunat ku 3% e popullsisë flasin një gjuhë të caktuar ose kur një gjuhë është 

"tradicionalisht" e folur, ajo gjuhë do të ketë statusin e "gjuhës në përdorim 

zyrtar"26. Kjo është një dispozitë që e dallon Kosovën.  

Përveç Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, një numër i akteve të tjera legjislative 

rregullojnë të drejtat gjuhësore në Kosovë:27 

 

Përveç kësaj, korniza ligjore e Kosovës gjithashtu krijon një numër të 

mekanizmave ligjorë që kanë për detyrë sigurimin e zbatimit të Ligjit për 

Përdorimin e Gjuhëve dhe që janë të dizajnuara për të mbrojtur të drejtat 

gjuhësore të të gjitha komuniteteve etnike/kombëtare të Kosovës. Sigurisht, më 

e rëndësishmi nga këta mekanizma është Zyra e Komisionerit për Gjuhë, 

                                                           
23Bruthiaux, Paul. (2008). "Language rights in historical and contemporary perspective." Journal of 
Multilingual and Multicultural Development, 30(1), 73–85 
24 Neni 5.1, Kushtetuta e Kosovës, Gjuhët zyrtare në Kosovës janë shqipja dhe serbishtja.  
25 Ligji për përdorimin e gjuhëve (Ligji Nr. 02/L-37). 
26 IBID, Neni 2.3 
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mandati i të cilit është të monitorojë dhe të veprojë si një lloj kontrolli dhe ekuilibri 

i Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve.28 

II Përshkrimi i problemit 

Përkundër fuqisë relative të kornizës legjislative të Kosovës (në formë normative), 

ngritët pyetja nëse zbatimi i saj është në përputhje me pritshmëritë dhe nëse 

kornizat e politikave ekzistuese zbatohen plotësisht në praktikë ose jo. Një raport i 

lëshuar nga Zyra e Komisionerit të Gjuhëve në vitin 2015 tregon për problemet 

që rrjedhin nga "mono-gjuhësia (sic)" e disa punonjësve të shtetit dhe fusha të 

tjera të zbatimit të dobët të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve.29 

 

Në përgjithësi, Ligji për Përdorimin e Gjuhëve zbatohet në mënyrë të 

pabarabartë dhe të parregullt, varësisht nga institucioni apo organi qeverisës në 

fjalë. Studimet e kaluara kanë gjetur, për shembull, gabime të shumta dhe të 

ashpra të përkthimit në ligjet e Kosovës, gjë që është veçanërisht problematike, 

sepse, si rezultat, ligjet mund të interpretohen në mënyra krejtësisht të ndryshme. 

Për më tepër, disponueshmëria e informacionit, në rrjet dhe jashtë rrjetit, në 

gjuhën serbe është, thënë më së buti, variabil. Për shembull, Ministritë e Punës 

dhe Mirëqenies Sociale, Drejtësisë, Zhvillimit Ekonomik dhe Zyra e Kryeministrit 

kanë të gjitha faqe të internetit në gjuhën serbe që nuk ofrojnë të njëjtën thellësi 

dhe hapësirë informacioni si versionet në gjuhën shqipe. 30 Kjo është tregues i një 

problemi më të madh me të cilin qeveria përballet në sigurimin e informacionit 

në gjuhën serbe dhe në të vërtetë i vë në pikëpyetje kapacitetet e saj për të 

siguruar përkthime cilësore të dokumenteve të tjera të brendshme dhe të 

jashtme. 

 

Rekomandimet 

Ligjet dhe korniza legjislative e Kosovës ofrojnë bazë për politika gjuhësore 

progresive dhe efektive. Duke thënë këtë, duket se ka mungesë të vullnetit 

politik, presionit dhe burimeve materiale për të krijuar themele të forta për një 

aplikim praktik më gjithëpërfshirës. Duke marrë parasysh këtë, mund të bëhen 

këto rekomandime: 

 

                                                           
28Detyrat dhe përgjegjësitë e Komisionerit për Gjuhë http://www.komisioneri-ks.org/?page=2,51.  Qasur 
më 10.03.2019.  
29. Zyra e Komisionerit për Gjuhët të Kosovës. Monitorimi dhe vlerësimi i të drejtave gjuhësore në Kosovë, 2015, fq. 
79 
30 Bazuar në shqyrtimin e faqeve të internetit të ministrive i kryer nga OJQ-ja AKTIV, Mars 2018.  

http://www.komisioneri-ks.org/?page=2,51
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 Koordinim dhe bashkëpunim më efektiv midis institucioneve qeverisëse 

dhe Zyrës së Komisionerit për Gjuhët si një aktor kyç dhe si një organ 

këshillimor thelbësor që është i aftë të ofrojë udhëzime; 

 Më shumë investime financiare dhe zhvillim i strategjive të orientuara në 

forcimin e kapaciteteve të institucioneve shtetërore për të siguruar 

përkthime cilësore të dokumenteve ligjore, administrative dhe të tjera; 

 Në koordinim me Zyrën e Komisionerit për Gjuhët, Qeveria e Kosovës 

duhet të punojë për krijimin e një mekanizmi më të efektshëm mbikëqyrës 

në hartimin dhe përkthimin e legjislacionit; 

 Përfshirje më të madhe të organizatave të shoqërisë civile në krijimin e 

mekanizmave monitorues për zbatimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve 

në institucionet qeverisëse vendore; 

 Fushatat më energjike informative që synojnë publikun e gjerë, për të rritur 

njohuritë e tyre mbi mekanizmat ekzistues të dizajnuar për të mbrojtur të 

drejtat e tyre gjuhësore;   

 

 

 

Qasja në dokumente  

 

I. Konteksti dhe përshkrimi i problemit 

 

Një gur themel thelbësor i projektit të ndërtimit të shtetit në Kosovë gjatë viteve 

të fundit ka qenë përpjekja për të garantuar zbatimin e plotë dhe të pa 

penguar të kornizës ligjore dhe kushtetuese të Kosovës dhe në të vërtetë krijimi i 

një sistemi të qeverisjes dhe strukturave institucionale që janë në gjendje t'i 

përgjigjen në mënyrë efektive nevojave të qytetarëve të saj dhe të nxisin një 

mjedis që lejon që sundimi i ligjit të zërë rrënjë.  

 

Ky synim shumë i lartë është penguar nga shtrëngime të shumta që janë rezultat 

i drejtpërdrejtë i një konteksti të ndërlikuar historik dhe politik i cili është i mbushur 

me tensione ndëretnike ende të pazgjidhura. Pavarësisht vullnetit të dukshëm të 

akterëve ndërkombëtarë dhe elitës politike, vetë qeveria e Kosovës, në të 

kaluarën, e ka pranuar shkallën dhe shtrirjen e problemit në fjalë. Në veçanti, ajo 

theksoi kompleksitetin e vendosjes së sundimit të plotë të ligjit në Kosovë që nga 

ndërprerja e luftimeve në fillim të viteve 200031. Për më tepër, zbatimi i kodit 

                                                           
31Strategjia për Asistencë në Sundimin e Ligjit në Kosovë 2016 – 2019, prodhuar nga Qeveria e Kosovës, fq. 7. 
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ligjor, akteve normative dhe në fakt të vetë kushtetutës, në rastin më të mirë, 

është shpërndarë në mënyrë të pabarabartë nëpër shtresa të ndryshme të 

qeverisjes, një fakt që është njohur shumë herë nga Bashkimi Evropian dhe 

misione të tjera të pranishme në Kosovë.32 

 

Një nga çështjet më të dukshme me të cilat ballafaqohet qeveria e Kosovës ka 

qenë krijimi i një sistemi institucional që është në gjendje të zbatojë ligje që kanë 

të bëjnë me mbrojtjen e grupeve dhe komuniteteve minoritare. Megjithëse 

shtrirja e përgjithshme e ligjeve që kanë të bëjnë me të drejtat e pakicave është 

e gjerë dhe jo të gjitha ato domosdoshmërisht ndikojnë në jetën e përditshme të 

anëtarëve të tyre, ka probleme që kanë penguar shumë persona që të kenë 

qasje të plotë në të drejtat e tyre ligjore dhe kushtetuese. Kryesori midis tyre ka 

qenë problemi i qasjes në dokumente personale, një çështje që ka shmangur 

një zgjidhje afatgjatë dhe të qëndrueshme.  

Ky dokument do të japë një pasqyrë të sfidave me të cilat përballen serbët e 

Kosovës për të pasur qasje në llojet e mëposhtme të dokumenteve: 

 

 Dokumentet e shtetësisë; 

 Dokumentet e identitetit personal dhe të udhëtimit (pasaportat dhe 

letërnjoftimet); 

 Dokumentet tjera personale, siç janë, por pa u kufizuar në: certifikatat e 

martesës, certifikatat e lindjes dhe certifikatat e vdekjes 

 

Marrë në përgjithësi, ky problem ka dimensionet e mëposhtme kryesore: 

 

 Fakti që deri në gusht 2018, qeveria e Kosovës ka trajtuar të gjitha format 

e dokumentacionit të lëshuar nga institucionet serbe (paralele) në Kosovë 

si të paligjshme;  

 Serbët nga Kosova në posedim të dokumenteve të lëshuara nga 

Administrata Koordinuese gjenden në një situatë në të cilën dokumentet 

e tyre të udhëtimit dhe të identitetit janë konsideruar të pavlefshme dhe 

të paligjshme nga institucionet dhe qeveria e Kosovës përkundër faktit se 

kjo nuk kishte bazë ligjore; 

 Personat e zhvendosur brenda vendit (PZHBV) dhe ata që kanë lindur pas 

vitit 1999, veçanërisht në veri të Kosovës, ballafaqohen dhe vazhdojnë të 

përballen me sfida në marrjen e shtetësisë së Kosovës dhe dokumenteve 

të shtetësisë; 

                                                           
32 Dokument Pune për Stafin e Komisioni: Raporti për Kosovën 2018, Strasburg, Korrik 2018, fq. 6.  



 

23 

 

 Autoritetet Kufitare në Kosovë NUK pranojnë pasaportat e lëshuara nga 

Administrata Koordinuese të vlefshme për udhëtime ndërkombëtare, kjo 

nuk bazohet në ndonjë legjislacion ekzistues dhe në dukje kufizon lirinë e 

lëvizjes; 

 Dështimi i qeverisë së Kosovës për të krijuar një shërbim të plotë të regjistrit 

civil në veri33 që ka kapacitetin institucional për të siguruar integrimin dhe 

regjistrimin e serbëve të Kosovës në kornizën e saj institucionale; 

 Fakti që Zyrat e Gjendjes Civile në veri të Kosovës janë pjesërisht ose 

plotësisht jofunksionale 

 

Para gushtit 201834, institucionet dhe organet qeverisëse në Kosovë nuk pranuan 

(në praktikë, por jo me ligj) dokumentet personale të lëshuara nga institucionet 

e buta "paralele" si dëshmi të vendbanimit dhe/ose të së drejtës për shtetësi. Siç 

u tha në kontributin e OJQ-së AKTIV për Bashkimin Evropian në janar të vitit 2018: 

Duket se një justifikim i mundshëm ose bazë për këtë ishte një deklaratë gojore e 

dhënë nga Edita Tahiri në vitin 20163536, ku ajo deklaroi se të gjitha dokumentet e 

lëshuara për Serbët që jetojnë në Kosovë ishin të paligjshëm. Përkundër kësaj, 

nuk kishte ligj formal apo urdhër administrativ dhe/ose udhëzim që ta përshkruaj 

ose ta mandatojë këtë praktikë. Për ta komplikuar tutje kjo është praktikë ende 

ekzistuese në mesin e autoriteteve të Kosovës, veçanërisht agjentëve të kufirit 

dhe doganave, që të mos pranojnë pasaportat ose dokumentet e identitetit të 

lëshuara nga Administrata Koordinuese e qeverisë serbe, si të vlefshme për 

udhëtimet ndërkombëtare. Origjina e kësaj praktike është përsëri e paqartë, por 

megjithatë shërben për të penguar ashpër lirinë e lëvizjes të atyre që preken. Kjo 

është, në thelbin e saj, një çështje e sundimit të ligjit dhe qeverisjes së mirë në 

masën që ajo reflekton praktikat e parregullta institucionale që kanë prodhuar 

në pjesë të dukshme të komunitetit serb të Kosovës pa alternativa për shtetësinë 

dhe/ose dokumentet e nevojshme për të lëvizur lirshëm.  

 

II. Zhvillimet e fundit  

 Ministria e Brendshme e Kosovës ka nxjerrë një vendim në vitin 2016, i cili 

ka lehtësuar shkëmbimin e patentë shoferëve serbë të lëshuara ndërmjet 

                                                           
33 https://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/106075-CPR-2018-En.PDF 
34Kur Ministria e Brendshme nxori një urdhëresë që institucionet e Kosovës duhet të pranojnë dokumentet e 
lëshuara nga institucionet e Serbisë në Kosovë si dëshmi të vendbanimit 
35 http://prishtinainsight.com/kosovo-bans-usage-serbian-parallel-id-cards/ 
36 http://prishtinainsight.com/documented-yet-invalid-mag/ 
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vitit 1999 dhe shtatorit 2016 me ato të Kosovës. Deri në fund të vitit 2017, 

janë përpunuar 3,668 aplikime.37 

 Ministria e Brendshme ka lëshuar udhëzime me emrin Udhëzim mbi kriteret 

që përmbajnë dëshmi mbi shtetësinë e RFJ-së dhe vendbanimin e 

përhershëm në territorin e Kosovës më 1 janar 1998. Megjithëse ata 

kërkuan të sqarojnë një numër procedurash në procesin e aplikimit për 

shtetësinë e Kosovës, ata nuk kanë deklaruar nëse dokumentet e lëshuara 

nga institucionet paralele kanë qenë ligjërisht të vlefshme ose për qëllime 

të provimit të qëndrimit të vazhdueshëm në territorin e Kosovës 

 Në korrik të vitit 2018, Ministria e Brendshme lëshoi një urdhëresë 

administrative ku thuhej se "të gjithë qytetarët e Kosovës" mund të 

aplikojnë për aktet e statusit të regjistrimit civil (lindjet, martesat dhe 

vdekjet) duke përdorur dokumentet e lëshuara nga "strukturat serbe" në 

Kosovë38 

 

Megjithëse disa nga këto ndryshime kanë qenë pozitive për nga natyra, 

urdhëresa e përmendur më lart ka hyrë në fuqi në verën e vitit 2018 dhe do të 

skadojë në vitin 2019. Nëse urdhëresa do të zgjatet pa afat ose jo, është e 

pasigurtë. Për më tepër, urdhëresa pranon vetëm dokumentet e lëshuara deri 

në vitin 2016 (asnjë arsye për këtë nuk është përshkruar në urdhëresë). Deri më 

tani ka pak indikacione se kjo ka përmirësuar ndjeshëm situatën për ata serbë 

që kanë pasur vështirësi për qasje në dokumentet e shtetësisë, pasi që ky urdhër 

u bë me njëfarë shkalle fshehtësie dhe, deri më sot, nuk është bërë asnjë 

përpjekje nga ana e qeverisë së Kosovës për të komunikuar ndryshimin tek 

serbët e Kosovës ose komunitetet e tjera jo-shumicë të prekura. Meqenëse u tha 

kjo, ka disa dëshmi të caktuara anekdotale që sugjerojnë se urdhëresa është 

duke u zbatuar në komunën e Mitrovicës së Veriut.  

 

Rekomandimet: 

1. Ministria e Brendshme e Kosovës duhet të ripërtërijë Urdhëresën 

Administrative (nr.296) kur të skadojë në korrik 2019 dhe të sqarojë 

dispozitat që lejojnë pranimin e dokumenteve të lëshuara nga strukturat 

“serbe” në Kosovë; 

2. Udhëzime administrative që urdhërojnë që autoritetet kufitare të Kosovës 

të njohin vlefshmërinë e pasaportave të lëshuara nga Administrata 

                                                           
37 https://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/106075-CPR-2018-En.PDF 
38 Ministri i Punëve të Brendshme, Urdhëresa Nr. 296/2018, 05/07/2018 
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Koordinuese, duke lejuar kështu lirinë e lëvizjes së papenguar dhe të 

pacenuar në rajon për ata që posedojnë ato; 

3. Duhet të fillohet një fushatë gjithëpërfshirëse informuese për t’i informuar 

më mirë dhe për t’ua komunikuar banorëve të drejtat e tyre institucionale 

kur bëhet fjalë për qasjen në shtetësi dhe dokumente të tjera personale - 

një fushatë e tillë do të shërbejë për të forcuar lidhjen ndërmjet 

qytetarëve, institucioneve qeverisëse si dhe me mekanizmat e dizajnuara 

për të mbrojtur kundër obstruksionizmit administrativ dhe diskriminimit. Për 

më tepër, do të rriste cilësinë e përgjithshme dhe shtrirjen e informatave të 

disponueshme për publikun; 

4. Një program gjithëpërfshirës trajnimi i përshtatur për punonjësit publikë të 

cilët kanë për detyrë të trajtojnë kërkesat për shtetësi, i cili do të rriste të 

kuptuarit e detyrimeve të tyre ligjore dhe thellësinë dhe cilësinë e 

njohurive të tyre për procedurat përkatëse; 

 

 

 

Kuotat për minoritete 

 

I. Konteksti dhe përshkrimi i problemit 

Nxitja e pjesëmarrjes së barabartë të të gjitha komuniteteve në organizimin dhe 

drejtimin e punëve publike është një nga elementët më të rëndësishëm në 

promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. 

 

Qëllimi i këtyre analizave është të sigurojë një pasqyrë të kornizës ligjore që 

rregullon përfaqësimin e komuniteteve minoritare në çështjet publike në Kosovë 

dhe të vlerësojë statusin aktual të përfaqësimit të komuniteteve në shërbimin 

civil në përgjithësi. 

 

Për më tepër, ky raport analizon të dhënat në dispozicion kundrejt dispozitave 

ligjore në legjislacionin aktual në Kosovë për të vlerësuar nëse përfaqësimi i 

komuniteteve pakicë është duke u përmbushur si në nivelin qendror, ashtu edhe 

në atë komunal, në mënyrë që të përcaktohet shkalla në të cilën institucionet 

publike punëdhënëse janë në përputhje me obligimet e tyre ligjore për të 

mbështetur dhe rritur përfaqësimin e komuniteteve në shërbimin civil në Kosovë.   
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Legjislacioni Primar i Kosovës 

 

Kushtetuta e Kosovës përcakton, sipas Kapitullit III (Të Drejtat e Komuniteteve 

dhe pjesëtarëve të tyre) që komunitetet dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për 

përfaqësim të barabartë në punësim në organet publike dhe ndërmarrjet 

publike në të gjitha nivelet, duke përfshirë veçanërisht shërbimin policor në 

zonat e banuara nga komuniteti përkatës, duke respektuar rregullat në lidhje me 

kompetencën dhe integritetin të cilat qeverisin administratën publike. 39 

Për më tepër, Ligji i Shërbimit Civil thotë se të gjitha komunitetet dhe pjesëtarët e 

tyre kanë të drejtë në përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil 

të institucioneve të nivelit qendror dhe lokal,40 duke u bazuar në parimet 

themelore të mosdiskriminimit, mundësive të barabarta dhe përfaqësimit të 

barabartë (neni 5.1.2.,. 5.1.9 Parimet Themelore të Shërbimit Civil). I njëjti ligj 

përcakton më tej: brenda shërbimit civil në institucionet e nivelit qendror, 

minimumi 10% e pozitave duhet të rezervohen për personat që i përkasin 

komuniteteve që nuk janë shumicë në Kosovë dhe që përmbushin kriteret 

specifike të punësimit. Në nivel komunal për anëtarët e kualifikuar të komunitetit 

që nuk janë shumicë në komunë, numri i vendeve të rezervuara të punës duhet 

të jetë në përputhje me përqindjen e përfaqësimit të komuniteteve në komunën 

përkatëse.41 

Përveç kësaj, tre projektligje që tashmë janë identifikuar si të rëndësishme për 

procesin e reformës së administratës publike janë miratuar nga kabineti 

qeveritar më 3 shtator 2018. Projektligji për Pagat në Sektorin Publik, Projektligji 

për Zyrtarët Publikë dhe Projektligji për Organizimi i Administratës Shtetërore dhe 

Agjencitë e Pavarura janë përgatitur dhe pritet të rregullojnë funksionimin dhe 

organizimin e administratës publike në Kosovë.42 

Në nivelin komunal përfaqësimi i komuniteteve në një qeverisje lokale 

rregullohet më tej nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale Nr. 03/L-040 (nenet 53, 54 

dhe 55). 

                                                           
39Neni 61, Përfaqësimi në punësimin në institucionet publike, Kushtetuta e Republikës së Kosovës 
40 Neni 11.2.,  Pranimi në Shërbimin Civil, Ligji për Shërbimin Civil, Nr.03/L –149, 13 Maj,2010. 
41 Neni 11.3.,  Pranimi në Shërbimin Civil, Ligji për Shërbimin Civil, Nr.03/L –149, 13 Maj,2010. 
42http://kryeministri-ks.net/en/government-of-kosovo-approved-the-draft-law-on-salaries/ 
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Në fund, legjislacioni dytësor përfshin shumë rregullore shtesë me dispozita më 

specifike në lidhje me përfaqësimin e komuniteteve në kryerjen e punëve 

publike, si p.sh. Rregullorja 4/2010 për Përfaqësimin Proporcional të 

Komuniteteve, Ministria e Administratës Publike dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për 

Zyrat Komunale për Komunitete dhe Kthim. 

II. Përshkrimi i problemit 

Bazuar në gjetjet e paraqitura në Raportin e OSBE-së mbi Përfaqësimin e 

Komuniteteve në Shërbimin Civil në Kosovë nga maji i vitit 2017, ende ekziston 

keqkuptim midis institucioneve të nivelit qendror nëse respektimi i kuotës prej 10 

për qind, i garantuar nga legjislacioni i Kosovës për përfaqësimin e komuniteteve 

duhet të respektohet e zbatohet nga çdo institucion specifik i nivelit qendror ose 

nëse lidhet me përfaqësimin e përgjithshëm të komuniteteve në të gjitha 

institucionet në nivel qendror. 

 

Kjo çështje pritet të tejkalohet me një Ligj të ri të propozuar për Zyrtarët Publikë, i 

cili do të shfuqizojë ligjin për Shërbimin Civil Nr. 03/L-14943. Projektligji për Zyrtarët 

Publik krijon kornizën ligjore për punësimin e zyrtarëve publikë në institucionet e 

Kosovës bazuar në merita, integritet moral, paanshmëri dhe qëndrueshmëri. 

 

Projektligjin për Zyrtarët Publik përcakton si më poshtë: në institucionet qendrore 

publike, të paktën dhjetë për qind (10%) të vendeve të punës në të gjitha 

kategoritë e zyrtarëve publik44 duhet të plotësohen nga anëtarët e 

komuniteteve joshumicë në Kosovë dhe që plotësojnë kriteret e pranimit, ndërsa 

në nivel komunal përmbushja e numrit të vendeve të punës për pjesëtarët e 

komuniteteve do të jetë në përputhje me përqindjen e popullsisë në atë 

komunë.45 

 

Raporti i OSBE-së për Përfaqësimin e Komuniteteve në Shërbimin Civil në Kosovë 

nga maji i vitit 2017 vlerësoi më tej se përqindja e përgjithshme e përfaqësimit të 

komuniteteve në administratën publike në nivel qendror (18 institucione të nivelit 

qendror - subjekt i një vlerësimi) nuk e arrin 10 përqindëshin. Në dhjetor të vitit 

2015 ajo ishte 9.63 për qind.46 Megjithatë, kjo shifër nuk është rritje e 

konsiderueshme krahasuar me 7,85 për qind në vitin 2013, OSBE. 47 Përveç kësaj, 

                                                           
43https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2679 
44Punonjës i shërbimit civil, punonjës i shërbimit publik, punonjës i kabinetit dhe staf administrativ dhe mbështetës 
45 Neni 9,Përfaqësimi i Komuniteteve, Projektligji për Zyrtarët Publik 
46 Ibid. 
47Përfaqësimi i Komuniteteve në Shërbimin Civil në Kosovë, OSBE, 2013. 
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përqindja e përfaqësimit të komuniteteve ndryshon nga institucioni në 

institucion. Ministria për Komunitete dhe Kthim është një përjashtim me nivelin e 

përfaqësimit të komuniteteve në rreth 45 për qind, ndërsa përfaqësimi i 

komuniteteve në shumicën e institucioneve në nivel qendror është ende nën 10 

për qind.     

 

Përveç kësaj, fakti se shumica e institucioneve nuk kanë qasje sistematike në 

marrjen dhe dhënien e këtyre të dhënave shton një tjetër perspektivë për 

problemin me monitorimin e zbatimit të legjislacionit aktual në lidhje me 

përfaqësimin e komuniteteve në punët publike. 

 

Gjetjet e organizatave/institucioneve të ndryshme ndërkombëtare dhe lokale 

tregojnë se komunitetet nuk janë mjaftueshëm të përfaqësuara në 

administratën publike në shumicën e komunave në Kosovë, dhe në veçanti kur 

është bërë vlerësimi për pjesëmarrjen individuale të secilit prej komuniteteve që 

jetojnë në komunë.  

 

Përfaqësimi i komuniteteve në administratën publike në nivelin komunal kryesisht 

zbatohet me anë të mekanizmave të tjerë të paraparë me Ligjin për 

Vetëqeverisje Lokale, si Zëvendës Kryetari i Komunës për Komunitete, 

Zëvendëskryesuesi i Kuvendit Komunal për Komunitete dhe Komiteti Komunal 

për Komunitete. Megjithëse mekanizmat për zbatimin e përfaqësimit të 

komuniteteve në nivel komunal japin të drejtë për kuota specifike për 

komunitetet pakicë bazuar në përqindjen e banorëve të komuniteteve pakicë, 

ato nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht gjendjen faktike pasi ato bazohen në të 

dhënat statistikore të fituara nga regjistrimi më i fundit që ishte bojkotuar në 

mënyrë të konsiderueshme nga komuniteti serb.  

Kornizat rekomanduese 

Duke marrë parasysh rëndësinë e të dhënave të besueshme për monitorimin e 

zbatimit të legjislacionit aktual në lidhje me përfaqësimin e komuniteteve në 

administratën publike, mund të konkludohet se rekomandohen fuqimisht dhe 

janë të nevojshme vlerësime shtesë, më të strukturuara dhe të ndërmarra në 

mënyrë strategjike për të mbuluar një gamë më të gjerë të institucioneve në 

nivel qendror dhe komunal. Kjo bazohet në faktin se analizat ekzistuese nuk 

pasqyrojnë gjendjen në të gjitha institucionet, por në një numër të kufizuar të 

institucioneve të thjeshta dhe nuk përfshijnë vlerësimin e ndërmarrjeve publike 

në të gjitha nivelet.  
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Një tjetër rekomandim lidhet me përmirësimet e nevojshme në lidhje me krijimin 

e një qasjeje më sistematike për marrjen dhe dhënien e të dhënave nga 

institucionet publike që do të mundësoj një monitorim më  efikas të zbatimit të 

legjislacionit aktual në lidhje me përfaqësimin e komuniteteve në çështjet 

publike. 
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kontribuar në hartim dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i donatorëve.
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