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Edicioni i këtij viti i Analizës së Trendëve është i gjashti me radhë që nga viti 2015, 
që kur OJQ AKTIV nisi këtë hulumtim. Gjithëpërfshirja e një analize të tillë 
supozohej të siguronte verifikim shtesë të disa trendëve shoqërore që vumë re 
në hulumtimet e mëparshme, të ulte devijimet statistikore metodologjike, rritjet 
dhe rëniet statistikore për të cilat në shikim të parë nuk kishte shpjegim në vitet 
e mëparshme e të tjera. Të paktën kështu dukej në planet tona.

Megjithatë ndodhi Covid-19. Një fenomen unik në historinë moderne njerëzore, 
një përvojë e pashembullt nga e kaluara e afërt ose e largët, një ngjarje e cila 
do të jetë objekt i hulumtimit për shumë vite në të ardhmen lidhur me pasojat e 
saj për shoqërinë, ekonominë dhe politikën.

Rrethanat e jashtëzakonshme dhe konfuzioni që pandemia solli në jetën e 
përditshme patën një ndikim të madh mbi popullatën, përparësitë, perceptimet, 
sjelljen dhe qëndrimet e saj. Pandemia theksoi rëndësinë e të pasurit 
institucione efikase dhe në përgjithësi, të një përgjegjësie sociale. Prandaj bëri 
më të dukshme, ndërsa për qytetarët edhe më të rëndësishme, të gjitha ato 
dobësitë e sistemit, marrëdhëniet shoqërore dhe në përgjithësi karakteristikat 
negative socio-politike të cilat më pak ose shumë ekzistonin të pavërejtura 
edhe para pandemisë. E njëjta gjë vlen edhe për manifestimet pozitive në 
shoqërinë tonë, për shembull solidaritetin, bashkëpunimin e komuniteteve jashtë 
kontekstit të ndarjeve të zakonshme politike dhe etnike, pra të një uniteti i cili nuk 
ekzistonte më parë. Ky është një tjetër paradoks i këtij fenomeni. Në të njëjtën 
kohë, pandemia rriti pesimizmin dhe optimizmin, kritikën dhe mbështetjen, si dhe 
besimin dhe mosbesimin. Ajo që është e sigurt, dhe ajo që kemi mundur të 
vërejmë në analizën e të dhënave, gati ka zhdukur indiferencën dhe pasivitetin 
që shpesh janë të pranishme në hulumtimet e këtij lloji. 

Rrethanat e jashtëzakonshme në të cilat u zhvillua hulumtimi i këtij viti 
kontribuuan në devijime më të vogla ose më të mëdha (por gjithsesi të 
pazakonta) nga trendët që u treguan stabile në hulumtimet tona më parë. 
Kështu që pandemia përveç të gjitha këtyre pasojave, pati edhe një pasojë 
tjetër me të cilën jemi të njoftuar vetëm ne që kemi punuar në hulumtimin e këtij 
viti. Kjo ka vështirësuar tej mase punën tonë për të identifikuar, analizuar dhe 
shpjeguar trendët kryesore sociale, ekonomike dhe politike në shoqërinë në të 
cilën jetojmë.

Ne e provuam, ndërsa juve ju mbetet ta vlerësoni në çfarë mase ia kemi dalë ta 
bëjmë. 

Në emër të ekipit hulumtues, 
Miodrag Miki Marinkoviq
Drejtor i Programit, OJQ Akti

FJALËT HYRËSE
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Mënyra e hulumtimit:
Sondazhi në terren ballë për ballë (F2F) dhe fokus grupe, intervista

Anketa:
Pyetësori përbëhej nga 46 pyetje

Koha e hulumtimit:
Qershor - Gusht 2020

Madhësia e mostrës:
540 të anketuar (270 në veri të Kosovës, 270 mjediset me shumicë 
serbe në jug të lumit Ibër)

Fokus grupet:
Mitrovicë e Veriut/Zveçan, Leposaviq, Graçanicë, Shtërpcë

Të intervistuar:
 Goran Avramović (Goran Avramoviq), kryeredaktor i RTV Kim
 Dragiša Mijačić (Dragisha Mijaçiq), drejtor ekzekutiv i   
 Institutit për Zhvillimin Ekonomik Territorial (InTER)
 Tanja Vujisić (Tanja Vujisiq), gazetare 
 Nenad Radosavljević (Nenad Radosavleviq), drejtor i RTV Mir

METODOLOGJIA E HULUMTIMIT
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14.4% e të anketuarve janë optimistë për tendencat e 
përgjithshme në shoqërinë kosovare, që është pothuajse dy 
herë më shumë se në vitin 2019 (7.4%).

58.7% e qytetarëve të anketuar nuk u besojnë liderëve 
politikë në Kosovë, ndërsa vetëm një në shtatë të anketuar 
përgjigjet pozitivisht në këtë pyetje (14.3%). 

Besimi i qytetarëve në punën e institucioneve kryesore 
ndërkombëtare, BE, EULEX, UNMIK dhe KFOR, edhe pse 
ende i ulët, është pak më i lartë se vitin e kaluar. 
Administrata e EULEX-it u vlerësua me notë mesatare 1.96 
në shkallën nga 1 deri në 5. Edhe pse edhe më tutje kryesisht 
negative, vërehet një rritje e përgjithshme e besimit në 
punën dhe rezultatet e organizatave ndërkombëtare në 
Kosovë.

25% e qytetarëve janë për mirëmbajtjen e status quo-së, 
ndërsa 1/5 të tyre e shohin formimin e Asociacionit të 
Komunave Serbe si zgjidhje për çështjen e nyjës së Kosovës. 
Vetëm 6% e të anketuarve e shohin zgjidhjen në shkëmbimin 
e territoreve ose njohjen e Kosovës nga Serbia.

58% e të anketuarve konsiderojnë se AKS-ja nuk do të 
formohet, që është në pajtim me rritjen e trendit të 
mosbesimit që nga viti 2017.

83% e qytetarëve fare nuk e mbështesin ose thonë se nuk 
kanë informata të mjaftueshme, por që nuk mbështesin 
demarkacionin. Në pyetjen e njëjtë, vitin e kaluar 73% e të 
anketuarve kishin këtë përgjigje. Këto të dhëna padyshim 
tregojnë se ideja e demarkacionit nuk e ka mbështetjen e 
serbëve të Kosovës. 

REZULTATET KRYESORE
TË HULUMTIMIT
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Një numër dukshëm më i madh i qytetarëve, saktësisht 34% 
(që është për 10% më shumë se në vitin 2019) besojnë se ata 
ishin në gjendje të shprehnin lirisht pikëpamjet e tyre në 
komunikim publik

Në një mostër të shpërndarë në mënyrë të barabartë, 22.6% 
e të anketuarve me banim në mjediset me shumicë serbe 
në jug të Ibrit treguan se në një ose më shumë raste ishin 
ndier të kërcënuar gjatë vitit të kaluar, përderisa në veri kjo 
përqindje është më e ulët (14.4%).

46.1% e qytetarëve nuk e shohin veten në Kosovë ose do të 
largohen nga Kosova në pesë vitet e ardhshme nëse u ofro-
het mundësia. Në kategorinë e të anketuarve të moshës 18 
deri 29 vjeç, gati 70% shprehin dëshirën për tu larguar nga 
Kosova.

Tre në katër të anketuar (75.6%) besojnë se Bashkimi Evropi-
an mbron interesat e Prishtinës në dialog, ndërsa më pak se 
1% mendojnë se pozicioni i BE-së në procesin e negociatave 
është më i përafërt me interesat e Beogradit. 

80.4% e të anketuarve besojnë se pjesëtarët e Policisë së 
Kosovës e bënë punën e tyre në mënyrë profesionale gjatë 
pandemisë së Covid-19 e për më tepër kishin treguar 
fleksibilitet konstruktiv në situata të caktuara.
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PËRSHKRIMI I MOSTRËS

1. Struktura e mostrës sipas gjinisë së të anketuarve

2. Struktura e të anketuarve sipas vendbanimit

3. Struktura e mostrës sipas arsimit së të anketuarve

Burra
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Pyetja (në një shkallë nga 1 në 5, ku 1 është "shumë e keqe" dhe 
5 është "shumë e mirë", vlerësoni gjendjen materiale, politike, 
ekonomike dhe të sigurisë Tabela 1), me të cilën hulumtohet 
përshtypja e përgjithshme e popullatës mbi faktorët 
themelorë që ndikojnë në cilësinë e jetës së tyre, e cila ngec 
nga viti në vit në vlerat që tregojnë pakënaqësinë e 
qytetarëve me gjendje e përgjithshme në shoqëri. Krahasuar 
me vitin e kaluar, ky hulumtim shënon një rritje të vogël të të 
anketuarve që shohin një përmirësim të situatës së tyre 
financiare (të ardhurat në nivel të familjes). Në dukje jo në 
pajtim me trendët e përgjithshme të rënies së aktiviteteve 
ekonomike për shkak të pandemisë Covid-19, përgjigjet 
tregojnë se të ardhurat e një numri të madh të qytetarëve në 
komunitetin serb vijnë ekskluzivisht nga pagesat buxhetore 
(pensionet, pagat, ndihmat sociale nga Prishtina dhe 
Beogradi).1 Këto të ardhura nuk janë ndal gjatë krizës 
epidemiologjike, madje në disa raste janë rritur me 
subvencionet e njëhershme buxhetore, gjë që shpjegon rritjen 
e të anketuarve që e shohin situatën e tyre financiare si të 
favorshme.2 
“Institucionet e Republikës së Serbisë gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në punësimin e njerëzve 
në veri të Kosovës. Vlerësohet se rreth 8.000 persona punojnë në këto institucione në veri të Kosovës. 
Duke marrë parasysh edhe familjet e tyre, vijmë te fakti se ekzistenca e rreth 35-40.000 personave në 
veri të Kosovës varet drejtpërdrejt nga pagat që marrin nga Qeveria e Republikës së Serbisë, që në 
praktikë përbën rreth 80% të të gjithë banorëve të veriut të Kosovës". Burimi: Instituti për Zhvillimin 
Ekonomik Territorial (InTER), Institucionet dhe entet publike të Republikës së Serbisë në Kosovë: Çfarë 
e ardhme na pret? (2017). http://www.lokalnirazvoj.org/upload/Publication/Documents/2017_08/ 
Javne_institucije_i_ustanove_Republike_Srbije_na_severu_Kosova.pdf (qasur më 20.10.2020).
Raport nga fokus grupi në Shtërpcë mbi rezultatet e Analizës së trendëve.

REZULTATET E HULUMTIMIT 
QËNDRIMET E PËRGJITHSHME

Nota mesatare

Tabela 1

Gjendja e juaj materiale 2.84

2.06

2.08

2.17

Gjendja politike në Kosovë

Gjendja ekonomike në Kosovë

Gjendja e sigurisë në Kosovë

1

2
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Kur krahasohen përgjigjet e të anketuarve në veri të Kosovës me ata 
që jetojnë në jug të lumit Ibër, dallimi i vetëm i dukshëm vërehet në 
pothuajse dyfishimin e numrit të të anketuarve në veri të cilët 
gjendjen e tyre materiale vlerësojnë si shumë të keqe (15.2% në veri 
dhe 8.9% në jug të Lumi Ibër, Grafiku 1) Në pjesën kualitative të 
hulumtimit ky disproporcion nuk mund të shpjegohej me trendët 
objektive socio-ekonomike kështu që pjesëmarrësit në fokus grupe 
e interpretuan me perceptime subjektive se çfarë nënkupton një 
situatë e favorshme materiale.3  

Të anketuarit nga veriu i Kosovës dhe pjesëtarët e komunitetit serb 
që jetojnë në jug të lumit Ibër ndajnë gati të njëjtat pikëpamje mbi 
trendët politike dhe ndikimin e tyre në interesat e veta. Ndoshta 
është më e saktë dhe objektive të thuhet se të dy palët ndajnë 
pesimizmin dhe pakënaqësinë me tendencat kryesore politike në 
vitin e kaluar, pasi vetëm pak më pak se 10% e popullsisë totale 
vlerësojnë rrethanat politike si pozitive. (Grafiku 2). 

GJENDJA E MATERIALE NË KOSOVË

GJENDJA POLITIKE NË KOSOVË
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Kur bëhet fjalë për perceptimin e mjedisit ekonomik në Kosovë në 
vitin 2020, përqindja më e madhe e të anketuarve nga të dy 
mjediset e testuara shënon trendët e përgjithshme si të këqija ose 
shumë të këqija, gjë që është në dritën e ndaljes së madhe të 
ekonomisë, e shkaktuar nga masat për të parandaluar përhapjen e 
epidemisë, që është rezultat i pritur (Grafiku 3).

GJENDJA EKONOMIKE NË KOSOVË
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Sipas mendimit të të anketuarve nga veriu i Kosovës dhe atyre nga 
mjediset me shumicë serbe në jug të Ibrit, situata e sigurisë në 
Kosovë është shumë e keqe (ose e keqe), duke shtuar se një 
përqindje më e lartë e të anketuarve nga veriu i Kosovës pajtohet 
me këtë deklaratë. Përkundër mbizotërimit të perceptimit negativ 
lidhur me mjedisin e sigurt, këtë vit vërehet një rënie e 
konsiderueshme në përqindjen e të anketuarve të cilët vlerësuan 
situatën e sigurisë si shumë të keqe (10% më pak në veri të Kosovës 
dhe në mjediset me shumicë serbe në jug të Ibrit, Grafiku 4). 
Pjesëmarrësit e fokus grupeve të organizuara në disa komunitete 
serbe anë e mbanë Kosovës tregojnë një rënie të numrit të të 
anketuarve të cilët e vlerësojnë situatën e sigurisë si shumë të keqe 
ose shohin ndryshime të vogla pozitive në perceptimin e sigurisë 
personale, ndërsa, paradoksalisht, këtë përshtypje e shpjegojnë me 
epideminë e Covid-19.4 Respektivisht, sipas pjesëmarrësve në fokus 
grupe, epidemia e zhvendosi agjendën politike në plan të dytë të 
prioriteteve shoqërore (si faktor kryesor që shkakton tensione etnike) 
dhe me këtë shtyu liderët politik të përqendrohen në kërcënimet 
epidemiologjike, të bashkëpunojnë dhe të veprojnë më me 
përgjegjësi. Si një shembull të këtij pretendimi të anketuarit e fokus 
grupeve nga veriu i Kosovës deklarojnë se “nuk ka pasur incidente 
serioze të sigurisë këtë vit, siç ishte kriza e shkaktuar nga arrestimet 
në Zubin Potok dhe Mitrovicë të Veriut gjatë vitit 2019, dhe me këtë u 
rrit ndjenja e sigurisë tek qytetarët"."5

GJENDJA E SIGURISË NË KOSOVË

Raporti nga fokus grupet në Mitrovicë të Veriut dhe Shtërpcë.
Raporti nga fokus grupet në Mitrovicë të Veriut dhe Leposaviq.
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Edhe pse këtë vit gati është dyfishuar numri i të anketuarve që janë 
optimistë lidhur me tendencat e përgjithshme në shoqërinë 
kosovare (nga 7.4% në vitin 2019 në 14.4% në 2020, Grafiku 5), 
pjesëmarrja e tyre në mostrën e përgjithshme është ende 
jashtëzakonisht e vogël pasi këtë vit rreth 85.60% e të anketuarve 
nuk ndajnë mendimin e tyre, respektivisht shprehin pesimizëm në 
lidhje me “drejtimin në të cilin po shkojnë gjërat në Kosovë”. 
Megjithatë, edhe pse ende pothuajse sporadike, rritja e optimizmit 
në Kosovë është gjithmonë “një lajm i mirë” dhe një tregues i 
rëndësishëm socio-politik. Ky trend befasues u shpjegua në tekstin 
më lart (përmirësimi i gjendjes materiale dhe të sigurisë), por 
pjesëmarrësit e fokus grupeve përmendën edhe një faktor tjetër që 
ndikoi në këtë rezultat, ky ishte “bashkëpunimi konstruktiv i liderëve 
politik nga komunitetet serbe dhe shqiptare në Kosovë në disa raste 
në luftën kundër përhapjes së pandemisë Covid-19”.6 Një 
bashkëpunim i tillë që zëvendësoj tensionet e vazhdueshme, i 
konsideruar precedent për kushtet e Kosovës, sipas mendimit të 
pjesëmarrësve në fokus grupe kishte ndikim të qartë në rritjen e 
përkohshme të optimizmit në mesin e popullatës. Cilësimi “rritje e 
përkohshme” është përdorur pasi në pyetjen tjetër të anketuarit 
tregojnë një rritje të pesimizmit se jeta e tyre do të jetë më e mirë në 
të ardhmen e afërt (Grafiku 6) respektivisht se efektet e rritjes së 
përgjegjësisë shoqërore dhe solidaritetit janë vetëm të përkohshme 
dhe se “do të zhduken sapo të kalojë epidemia”.7

SHIKUAR NË PËRGJITHËSI, A PO ZHVILLOHEN
GJËRAT NË KOSOVË NË DREJTIM TË MIRË? 

Po aty.
Raporti i fokus grupit në Graçanicë.
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Përqindja e të anketuarve që 
presin përkeqësim të kushteve 
të jetesës për komunitetin serb 
shënon rritje për disa vite me 
radhë. Në hulumtimin e vitit 
2018, vetëm një e treta e të 
anketuarve (36%) ishte 
përgjigjur se prisnin se jeta për 
serbët në Kosovë do të 
përkeqësohej në tre vitet e 
ardhshme. Në hulumtimin e vitit 
2019 kjo përqindje u rrit në 40%, 
ndërsa këtë vit arriti shifrën 
rekorde prej 46% . Ky pesimizëm 
është i dukshëm në të gjitha 
grupmoshat, nga 18 deri në 65 
vjeç dhe tregon një trend rritjeje 
me rritjen e moshës së të 
anketuarve. Kështu, në 
grupmoshën më të vjetër (të 
anketuarit mbi 65 vjeç), ajo arrin 
pothuajse 60% (Tabela 2) . 

Kur krahasohen përgjigjet e të anketuarve sipas vendbanimit lidhur 
me të njëjtën pyetje, vërehet se nuk ka dallime të mëdha ndërmjet 
qytetarëve të anketuar që jetojnë në veri të Kosovës dhe 
bashkëkombësve të tyre nga mjediset në jug të lumit Ibër, më fjalë 
të tjera, dy grupet shikojnë me pesimizëm të ardhmen e tyre të afërt 
(Grafiku 7).

SIPAS MENDIMIT TUAJ, JETA PËR SERBËT NË
KOSOVË PAS TRE VJETËSH DO TË JETË…

Tabela 2

Më e keqeNjësoj si tani
Sipas mendimit tuaj, jeta për serbët në Kosovë pas tre vjetësh do të jetë:

Më e mirë
18 – 29 vjeç 40%

47.4%
43.8%
58.5%

54.4%
42.6%
46.3%
36.9%

5.6%
10%

9.99%
4.6%

30 – 45 vjeç

46 – 65 vjeç

66 e më shumë vjeç

Më e keqe

2019

Më e mirë Njësoj
si tani

2020

8.3%8.1%

51.9%

45.7%

40%

45.9%
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Pyetja “sa shpesh ndiqni ngjarjet politike” (Grafiku 8) kishte për qellim 
të tregonte nivelin e informimit dhe shkathtësinë e të anketuarve për 
të ndjekur zhvillimet politike në dhe lidhur me Kosovën. Pas analizës 
së të dhënave u vërejt një ndarje pothuajse simetrike midis atyre që 
aktivisht ndjekin ngjarjet politike (shpesh dhe çdo ditë, gjithsej 48%) 
dhe atyre që i ndjekin ato në mënyrë sporadike ose nuk i ndjekin 
aspak (52%). Nga krahasimi i të dhënave në hulumtimin e vitit 2019 
vërehet një rritje e konsiderueshme në numrin e të anketuarve që në 
mënyrë aktive ndjekin ngjarjet politike (nga 35% në vitin 2019 në 48% 
në 2020).

BESIMI NË VENDIMMARRËSIT

SA SHPESH NDIQNI ZHVILLIMET POLITIKE?

Grafiku 8
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Një nga trendët më të qëndrueshme të identifikuara gjatë viteve sa 
zhvillohet ky hulumtim është mosbesimi ndaj liderëve politik në 
Kosovë. Me variacione që mund t'i atribuohen gabimit statistikor, 
tashmë për vite me radhë 60% të të anketuarve nga komuniteti serb 
në Kosovë pohojnë se nuk kanë besim në personat që i 
përfaqësojnë, ndërsa vetëm një në shtatë të anketuar u përgjigj në 
mënyrë pozitive në këtë pyetje (rezultatet për vitin 2019 dhe 2020, 
Grafiku 9).

Mosha e të anketuarve nuk ka pothuajse asnjë ndikim në këtë 
qëndrim. Mosbesimi është po aq i pranishëm tek të gjitha 
grupmoshat e mostrës (Tabela 3), me një rritje të lehtë tek me të 
moshuarit (mbi 65 vjeç), që në përqindje arrin në 63.1%. Kur u pyetën 
për të identifikuar opsionet politike ose liderët në komunitetin serb 
të cilëve u besojnë, numri jashtëzakonisht i lartë i të anketuarve nga 
lista e ofruar nuk identifikoj asnjë emër që gëzon besimin e tyre (deri 
në 87%). Në pjesën e mostrës që iu përgjigj kësaj pyetjeje (13% e 
mostrës totale), përqindja më e madhe besimin e vet ia dha Listës 
Serbe. Në pjesën e majtë të Tabelës 4 mund të gjeni emrat e disa 
opsioneve politike ose politikanëve që morën besimin e të paktën 
një të anketuari.

A KA POLITIKANË NË KOSOVË NË TË CILËT KENI BESIM?

Grafiku 9
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Të anketuarit treguan edhe më pak besim ndaj përfaqësuesve 
politik të komunitetit shqiptar në Kosovë. Ndoshta do të ishte më e 
saktë të thuhej se në mesin e banorëve të komunitetit serb në 
Kosovë fare nuk ka besim pasi vetëm 1.5% e tyre përmendën ndonjë 
nga liderët shqiptarë si politikan të besuar, që paraqet një 
përqindje që kufizohet me gabim statistikor
.

Trendi i mosbesimit ndaj politikanëve që i përkasin komunitetit 
shqiptar është i qëndrueshëm në vitet e fundit (Tabela 5), por edhe 
pse më parë merrej si një qëndrim i njohur dhe jo befasues, ndoshta 
ka ardhur koha që ky problem të veçohet si një nga problemet 
sistematike të shoqërisë kosovare dhe marrëdhënieve ndëretnike 
brenda saj. Në pjesën kualitative të hulumtimit, pjesëmarrësit e 
grupeve të fokusit përmendën një numër faktorësh që kontribuuan 
në këtë qëndrim, përfshi: retorikën jo afirmative ndaj komunitetit 
serb; mungesën e vullnetit politik për t'iu përgjigjur interesave të këtij 
komuniteti; neglizhenca e të drejtave të garantuara më ligj për 
komunitetin serb; diskriminimi në qasjen në burime, si dhe shumë të 
tjerë.8

Tabela 4

SNS [PPS]/Lista serbe 
Politikanët serbë % %Politikanët shqiptarë

Partia e pavarur liberale

Marko Jakshiq i vjetri
Nenad Rašić
Momçillo Trajkoviq

Sllavisha Bishevac
Nuk janë përgjigj

10.9%

0.6%

0.2%

0.6%

0.4%

0.4%

87%

0.6%

0.4%

0.4%

0.2%

98.5%

Albin Kurti

Vjosa Osmani

Avdullah Hoti
Isa Mustafa

Nuk janë përgjigj

Jo
A u besoni politikanëve 

shqiptarë në Kosovë?
93.7%

96.4%

99.6%

99.2%

2016

2017
2018
2019

Raportet nga fokus grupet në Mitrovicë të Veriut, Graçanicë dhe Shtërpcë.8
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Trendi i përcaktuar në vitet e mëparshme në formën e rritjes së 
përhershme të numrit të banorëve nga komuniteti serb në Kosovë 
që posedojnë dokumente personale të lëshuara nga autoritetet në 
Prishtinë, u konfirmua edhe në hulumtimin e këtij viti (Tabela 6). 
Vetëm para tre vjetësh gati 40% e serbëve (kryesisht nga veriu i 
Kosovës) kishte deklaruar se nuk posedojnë dokumente të lëshuara 
nga institucionet e Prishtinës. Sot, ky numër ka rënë në 10.7%. Të 
dhënat tregojnë se po ndodh destigmatizimi i trendit i cili kishte 
dominuar për një kohët të gjatë në mjediset serbe në veri të 
Kosovës dhe vlerësohej si i dëmshëm për interesat e komunitetit 
serb, gjë që dëshmon rritjen e integrimit institucional të komunitetit 
serb. 

BESIMI NË INSTITUCIONE

A KENI DOKUMENTE PERSONALE TË LËSHUARA
NGA INSTITUCIONET E KOSOVËS?

Po

Jo

89.3%

10.7%

Jo Po
41%

29.1%

12.8%

10.7%

59%

70.9%

87.2%

89.3%

2017
2018
2019
2020
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Kur bëhet fjalë për besimin e paraqitur në punën e institucioneve 
konkrete, rezultatet janë të ngjashme me ato të vitit 2019 dhe mund 
të vërehen disa shabllone. Për shembull, si në vitet e mëparshme, 
komuniteti serb në Kosovë vlerëson në mënyrë më të favorshme 
punën e atyre institucioneve që janë të themeluara në sistemin 
kushtetues-ligjor të Republikës së Serbisë, më saktësisht Qeverinë e 
saj dhe institucionet e saj që janë të mandatuara të merren me 
çështjet e serbëve të Kosovës, respektivisht Zyrën për Kosovë (dhe 
Metohi) por edhe në organet e përkohshme të vetëqeverisjes lokale. 
Njëkohësisht, këto janë institucionet e vetme që u vlerësuan me 
notën mbi 2.5 (si kufiri midis përshtypjes kryesisht pozitive dhe 
kryesisht negative). Nga ana tjetër, kur bëhet fjalë për institucionet 
e Kosovës, përfshi edhe punën e deputetëve serb në Kuvend dhe 
ministrave në Qeverinë e Kosovës, të anketuarit tregojnë vazhdim të 
rënies së kënaqësisë me punën e tyre.

Dhe në fund, shablloni i fundit që vërehet është rritja e besimit në 
punën dhe rezultatet e organizatave ndërkombëtare në Kosovë 
(UNMIK, Zyra e BE-së në Kosovë, EULEX dhe KFOR) të cilat kanë 
përmirësuar rezultatet krahasuar me vitin e kaluar, edhe pse ato 
edhe më tej janë kryesisht negative. Të anketuarit e fokus grupeve 
e shpjeguan këtë rritje me rrethanat e jashtëzakonshme për shkak 
të pandemisë Covid-19, ndjenjës së solidaritetit të përgjithshëm dhe 
aktiviteteve konstruktive të organizatave ndërkombëtare në luftën 
kundër pandemisë.9  

NË NJË SHKALLË PREJ 1 DERI NË 5 VLERËSONI SA JENI TË 
KËNAQUR ME EFIÇIENCËN E INSTITUCIONEVE TË MËPOSHTME…

2019 2020
2.41

2.46

2.51

2.82

1.98

2.29

2.25

Organet e përkohshme të vetëqeverisjes lokale

Komunat në sistemin e Kosovës në mjediset serbe

O�ce for Kosovo and Metohija
Qeveria e Serbisë
Qeveria e Kosovës
Deputetët serb në Kuvendin e Kosovës
Ministrat serb në Qeverinë e Kosovës

2.04

1.9

1.86

2.01

2.56

2.45

2.54

2.89

1.95

2.12

2.12

2.19

2.09

1.96

2.23

UNMIK
Zyra e BE-së në Kosovë
EULEX
KFOR

 Raportet nga fokus grupet në Mitrovicë të Veriut dhe Graçanicë9
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Përqindja më e madhe e të anketuarve konsideron se Rusia është 
mbrojtësi më i mirë i interesave të komunitetit serb në Kosovë, 64.3%. 
Nga ana tjetër, vetëm 1.7% e të anketuarve konsiderojnë se janë 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëndrimet e këtilla të të 
anketuarve ishin temë diskutimi në fokus grupet e organizuara në 
kuadër të pjesës kualitative të hulumtimit.10 Sipas shumicës së 
pjesëmarrësve, për serbët në Kosovë dhe Serbi, Rusia kryesisht ofron 
“mbështetje morale por edhe në Kombet e Bashkuara, që është 
edhe më ë rëndësishme”, prandaj konsiderohet si partner kryesor në 
mbrojtjen e interesave të komunitetit serb në Kosovë. Të anketuarit 
e shpjegojnë këtë qëndrim të zyrtarëve të Federatës Ruse me 
marrëdhëniet tradicionalisht të afërta mes dy popujve, por edhe 
me interesat strategjikë të Rusisë, e cila mundohet ta parandaloj që 
Ballkani të lihet nën ndikimin e paktit të NATO-së dhe SHBA-ve.11 
Nga ana tjetër, edhe pse shumë më pak, megjithatë kishte të atillë 
në fokus grupe që konsideronin se Rusia, si të tjerët, “nuk bën 
pothuajse asgjë për serbët në Kosovë dhe se serbët janë lënë në 
baltë nga e gjithë bota në luftën për të drejtat e tyre”.12 

SIPAS MENDIMIT TUAJ, CILI NGA FAKTORËT NDËRKOMBËTAR
ËSHTË MBROJTËSI MË I MIRË I INTERESAVE TË SERBËVE NË KOSOVË?

Raportet nga fokus grupet në Mitrovicë të Veriut, Graçanicë dhe Shtërpcë.
Raportet nga fokus grupi në Mitrovicë të Veriut.
Raportet nga fokus grupi në Graçanicë.
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Përqindja më e madhe e të anketuarve, pak më shumë se gjysma, 
nuk kanë ndonjë qëndrim mbi çështjen e negociatave midis 
Beogradit dhe Prishtinës. Krahasuar me vitin e kaluar vërehet një 
përqindje më e ulët e të pavendosurve (nga 58% në 50%), të cilën 
pjesëmarrësit e fokus grupeve e shpjeguan me paralajmërimet e 
shpeshta të revitalizimit të procesit, si dhe takimet paraprake në 
formatin e Brukselit, që u mbajtën pak para këtij hulumtimi. Vërehet 
një rritje e lehtë në përqindjen e të anketuarve që me miratim shohin 
dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit nën kujdesin e Bashkimit 
Evropian (nga 16 në 20% këtë vit), ndërsa është rritur edhe numri i 
atyre që nuk e mbështesin këtë format të dialogut. Arsyeja për 
qëndrime të tilla mund të shpjegohet nga rezultatet e pyetjes 
vijuese. 

ËSHTË QËNDRIMI JUAJ NDAJ VAZHDIMIT TË NEGOCIATAVE/
BISEDIMEVE MIDIS BEOGRADIT DHE PRISHTINËS NËN KUJDESIN
E BE (DIALOGU I BRUKSELIT)?

A KA NDRYSHUAR JETA E SERBËVE NË KOSOVË PAS NDALJES SË
DIALOGUT MIDIS BEOGRADIT DHE PRISHTINËS NË VITIN 2018?
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Bindshëm numri më i madh i të anketuarve, pothuajse 75%, pohojnë 
se ndërprerja e dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit, që ndodhi 
në vitin 2018, nuk kishte ndonjë ndikim të prekshëm mbi jetën e tyre 
dhe të komunitetit serb në Kosovë. Në mënyrë analitike, kjo përgjigje 
mund të përkthehet si një pohim që shumica e qytetarëve të 
komunitetit serb besojnë se ky proces, edhe kur zhvillohej, nuk kishte 
ndonjë ndikim të rëndësishëm në jetën e tyre. Pjesëmarrësit e fokus 
grupeve e interpretuan këtë qëndrim si pasojë e një qasjeje 
selektive në zbatimin e marrëveshjeve të arritura, i cili bashkërisht 
me mosgatishmërinë e Bashkimit Evropian për të zhvilluar 
mekanizma efektiv për monitorimin e këtij procesi ndikoi që të 
mungojnë efektet e zgjidhjeve të dakorduara.13 Përveç kësaj, 
pjesëmarrësit e fokus grupeve theksuan problemin e dykuptimësisë 
në formulime e zgjidhjeve që lejonin interpretimin e lirë të 
detyrimeve dhe modaliteteve të zbatimit të marrëveshjeve, me çka 
në shumë raste rrënohej “fryma dhe esenca” e një marrëveshje që 
do të duhej të siguronte që “njerëzit e rëndomte, e jo vetëm elitat 
politike” të kenë dobi nga marrëveshjet a arritura.14

Këto mangësi të procesit, si dhe pasojat negative, vihen në dukje 
edhe nga disa ekspertë nga komuniteti serb në Kosovë. Sipas 
Goran Avramoviqit, kryeredaktor i RTV Kim, komunikimi popullist dhe 
triumfues me publikun për zgjidhjet e dakorduara kishte një ndikim 
negativ në situatën e sigurisë së komunitetit serb në Kosovë. 
Avramoviq paralajmëron se "çdo 'shpallje e zëshme e fitores' nga 
ana e Serbisë është një motiv potencial që serbëve të Kosovës, e në 
veçanti në mjediset e izoluara me të kthyer, të ju shkatërrohen 
fasadat, dritaret, kokat ose të ju vidhen kafshët ose gjësendet 
shtëpiake."15 

Raporti nga fokus grupi në Mitrovicë të Veriut.
Raporti nga fokus grupi në Leposaviq.
Intervistë me Goran Avramoviqin më 18 gusht 2020.

13

14

15

24



Pjesëmarrja në procesin zgjedhor të organizuar nga institucionet e 
Kosovës, ngjashëm me çështjen e posedimit të dokumenteve të 
lëshuara nga institucionet e Kosovës, është një indikator i mirë i 
hapjes së komunitetit serb për të marrë pjesë në jetën socio-politike 
në Kosovë. Më saktësisht, është një tregues i dobësimit të 
rezistencës ndaj integrimit në shoqërinë kosovare, që për një kohë të 
gjatë ka qenë qëndrimi dominues dhe i validuar në shoqëri brenda 
komunitetit serb. Lidhur me këtë çështje, ngjashëm me posedimin e 
dokumenteve personale të Kosovës, vërehet një trend i dobësimit të 
rezistencës, kështu që këtë vit më shumë se 70% e të anketuarve 
pohojnë se rregullisht ose kohë pas kohe kanë marrë pjesë në 
zgjedhjet e Kosovës. Sa për ilustrim, në të njëjtin hulumtim në vitin 
2016, vetëm 32% e të anketuarve kishin një qëndrim të tillë, ndërsa 
67.8% e të anketuarve kishin një qëndrim shumë negativ. Këto të 
dhëna janë mjaft konstante dhe bindëse për të konkluduar se është 
e pranishme gatishmëria e komunitetit serb për të marrë pjesë në 
mënyrë aktive në jetën socio-politike në Kosovë dhe se pengesa 
kryesore për këtë trend rezulton në përmirësimin e marrëdhënieve 
ndëretnike, ndërsa tani përgjegjësia dhe gatishmëria i takon 
liderëve politik nga komuniteti shumicë, ai shqiptar, për të zbatuar 
në mënyrë efiçiente dhe konsekuente normativën ligjore që 
rregullon dhe mbron interesat serbe.

QËNDRIMI NDAJ PJESËMARRJES AKTIVE
NË PROCESET POLITIKE NË KOSOVË

A KENI DAL NDONJËHERË NË ZGJEDHJET
E ORGANIZUARA NGA INSTITUCIONET E KOSOVËS?
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Në komunitetin serb Asociacioni i komunave serbe perceptohet si 
një organ me rëndësi të jashtëzakonshme për autonominë e 
serbëve në Kosovë në çështjet që drejtpërdrejtë ndikojnë në jetën 
dhe interesat e tyre. Iniciativa ka fituar dhe ka humbur rëndësinë në 
vitet e fundit, por asnjëherë nuk është braktisur plotësisht në qarqet 
ndërkombëtare, e aq më pak në mesin e serbëve në Kosovë. 
Mangësitë e përmendura më lart të dialogut në Bruksel 
(dykuptimësia e zgjidhjes, interpretimi i lirë, zbatimi selektiv) lidhen 
drejtpërdrejt me rritjen e pesimizmit në komunitetin serb për 
formimin e Asociacionit të komunave serbe. Këtë vit 58% e të 
anketuarve konsiderojnë se nuk do të formohet (në vitin 2019 kjo 
përqindje ishte 51.2%) dhe, si pasojë, bie edhe numri i atyre që 
besojnë se kjo do të ndodhë në të ardhmen e afërt. 

A DO TË FORMOHET ASOCIACIONI
I KOMUNAVE SERBE?

NË NJË SHKALLË PREJ 1 DERI NË 5, KU 1 DO TË THOTË “NUK PAJTOHEM 
PLOTËSISHT” DHE 5 “PAJTOHEM PLOTËSISHT”, SI DO TË VLERËSONIT
QËNDRIMET E MËPOSHTME PËR ASOCIACIONIN E KOMUNAVE SERBE?
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Rezultatet e këtij hulumtimi tregojnë se në mesin e të anketuarve në 
komunitetin serb mungon kuptimi i qartë i kompetencave të 
parapara për këtë trup. Kjo vërehet nga “qëndrimet e tyre jo të 
definuara” në lidhje me pasojat/ndikimin e formimit të Asociacionit 
të komunave serbe në jetën e tyre. Grafiku 10 tregon se vlerat 
mesatare të pohimeve për e ndikimin e formimit të AKS-së janë 
gjithnjë në afërsi të “mesit të artë”, respektivisht notës mesatare prej 
2.5. Nga ana tjetër, sipas pjesëmarrësve në fokus grupe, 
respektivisht të anketuarit në pjesën kualitative të hulumtimit 
tregojnë se në komunitetin serb krijohen pritjet joreale rreth këtij 
trupi (shkallë e lartë e autonomisë, punësim, etj.), njëjtë siç përhapet 
dyshimi në komunitetin shqiptar në Kosovë se një trup i tillë do të 
mundësonte një shkallë të lartë jofunksionale të autonomisë për 
serbët në Kosovë, në atë masë sa që ky komunitet do të bëhej 
pengesë e jo kontribut për demokracinë dhe funksionalitetin e 
shoqërisë kosovare.16

Në kontekst të zgjidhjeve të mundshme të pranueshme për palët e 
interesit të përfshira në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, 
ideja e shkëmbimit të territoreve duket se ka humbur mbështetjen 
në masë të madhe krahasuar me vitin e kaluar kur ishte bërë ky 
hulumtim, kryesisht për shkak të refuzimit të diplomacive kryesorë të 
BE-së, Gjermanisë dhe Francës, për të marrë në konsideratë 
shkëmbimin e territoreve, respektivisht demarkacionin sipas 
parimeve etnike si model për zgjidhjen e mosmarrëveshjes. Në 
ndërkohë është ringjallur dialogu i Brukselit, ndërprerja e të cilit në 
vitin 2018 hapi mundësinë për nominimin e idesë së demarkacionit. 
Megjithatë, dialogu i Brukselit është po ashtu një proces i cili, së 
paku tani për tani, nuk ofron një ide të qartë se për cilën zgjidhje po 
punohet, e as nuk ka ndonjë spekulim në lidhje me këtë, kështu që 
edhe rezultati përfundimtar është i paqartë. Me një pasiguri të tillë 
krijohet përshtypja se ideja e demarkacionit “pret në gatishmëri 
nga anash” dështimin e dialogut për t'u rikthyer “triumfalisht” në 
skenë. Ky vlerësim na shtyu që edhe këtë vit të vazhdojmë matjen e 
mbështetjes se kësaj ideje në mesin komunitetin serb në Kosovë. 
Rezultatet mund t’i shihni në grafikët më poshtë. Në Grafikun 11 janë 
paraqitur përgjigjet e vitit 2019 dhe 2020, ndërsa Grafiku 12 tregon 
përgjigjet e marra në veri në raport me jugun e Kosovës.

A E MBËSHTETNI IDENË E DEMARKACIONIT?

Raportet nga fokus grupet në Graçanicë dhe Shtërpcë. 16
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Rezultatet e hulumtimit tregojnë se ideja e demarkacionit ka 
humbur mbështetjen edhe më shumë në mesin e serbëve në Kosovë 
krahasuar me vitin e kaluar. Numri i të anketuarve që mbështesin 
ose janë të hapur për këtë ide me disa sqarime ka rënë nga 
pothuajse 25% në mostrën totale në vitin 2019, në 17% në këtë vit. Kjo 
do të thotë se në komunitetin serb në Kosovë, pesë në gjashtë të 
anketuar nuk e pranojnë këtë ide (83%). Siç pritej, numri i të 
anketuarve që mbështesin këtë ide është më i madh në veri të 
Kosovës (pothuajse 21%) krahasuar me të anketuarit që jetojnë në 
jug të lumit Ibër (12%) (Grafiku 12). Në pajtim me këtë trend janë edhe 
rezultatet e hulumtimit mbi efektet e mundshme të kësaj ideje 
(Grafiku 13).
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Këtë vit ka rënë në masë të madhe numri i të anketuarve që 
konsiderojnë se realizimi i idesë së demarkacionit do të kishte një 
ndikim pozitiv në gjasat e tyre për të vazhduar me jetën në 
vendbanimin e tyre aktual (rënie nga 17.1% në vitin 2019 në vetëm 
7.6% këtë vit, siç shihet në Tabelën 7). Ky dallim në përqindje (gati 10% 
më pak) u zhvendos tek të anketuarit e pavendosur, të cilët janë në 
numër më të madh këtë vit krahasuar me vitin e kaluar, përderisa 
numri i të anketuarve që besojnë se me realizimin e idesë së 
demarkacionit do të detyroheshin të largoheshin nga shtëpinë e 
tyre është paksa më i lartë se vitin e kaluar (41%).
 

Këto të dhëna padyshim tregojnë se ideja e demarkacionit nuk ka 
mbështetjen e serbëve të Kosovës. Këtë vit u përpoqëm po ashtu të 
hulumtojmë se cilën ide e mbështesin serbët e Kosovës (Grafiku 14, 
“Përveç qëndrimit/kthimit të Kosovës në sistemin kushtetues-juridik 
të Serbisë, cili nga skenarët e ofruar të një marrëveshjeje të 
mundshme gjithëpërfshirëse midis Beogradit dhe Prishtinës do të 
ishte më i pranueshmi për serbët e Kosovës?”). Si përgjigje e 
mundshme u ofruan vetëm ato mundësi të cilat në një masë më të 
madhe ose më të vogël kanë mbështetjen në qarqet politike në 
Beograd, Prishtinë ose bashkësinë ndërkombëtare dhe aktualisht 
në diskursin publik përmenden si një nga zgjidhjet e mundshme. 
Rezultatet tregojnë se numri më i madh i të anketuarve, pothuajse 
50% nuk kanë një zgjidhje të preferuar për Kosovën, por janë të 
qëndrimit se asnjë nga të ofruarat nuk e ka mbështetjen e tyre. Siç 

SI DO TË NDIKONTE NJË DEMARKACION I MUNDSHËM
NË VENDIMIN TUAJ PËR TË VAZHDUAR JETËN NË KOSOVË?
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i asociacionit të komunave me shumicë serbe shihet si skenari i 
preferuar (në total 45%), ndërsa vetëm një numër i vogël i të 
anketuarve (më pak se 6% në total) mbështesin zgjidhjen e kontestit 
sipas ndonjërit nga skenarët që nënkupton njohjen e Kosovës nga 
ana e Serbisë (shkëmbimi i territoreve ose njihja në kufijtë ekzistues). 
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Krahasuar me vitin 2019, hulumtimi i këtij viti tregon trendin e rënies 
së besimit të të anketuarve në informatat që marrin nga media dhe 
përfaqësuesit e pushtetit, gjë që u reflektua në një rritje të 
përqindjes së qytetarëve të cilët duke kërkuar njohuri të besueshme 
kanë diversifikuar burimet e tyre të informimit (rritja e përqindjes së 
të anketuarve nga 16% në 30% në vitin 2020 të cilët pretendojnë se 
informatat e nevojshme i kërkojnë në të gjitha burimet e ofruara, 
Grafiku 15). Sipas Nenad Radosavleviqit, drejtor i RTV Mir në 
Leposaviq, skena mediale në komunitetin serb aq shumë është 
“helmuar nga keqinformimi dhe manipulimi” saqë kjo ishte e 
dukshme dhe e qartë edhe për qytetarët.17 Goran Avramoviqi ndan 
këtë mendim. duke thënë se “njerëzit nuk kanë besim në 
institucionet, politikanët dhe udhëheqësit fetar dhe janë të 
detyruar të mbështeten në mendjen e tyre të shëndoshë. Serbët e 
Kosovës nuk bëjnë përjashtim në këtë”.18 

POZICIONIN TUAJ MBI POLITIKËN DHE NGJARJET
POLITIKE E KRIJONI NË BAZË TË…?

LIRIA E SHPREHJES DHE
QASJA NË INFORMATA

Intervistë me Nenad Radosavleviqin më 24.8.2020.
Intervistë me Goran Avramoviqin
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Pjesëmarrësit e fokus grupeve shpjeguan këtë rënie të besimit me 
sjellje jo konsistente kohë pas kohe të përfaqësuesve të autoriteteve 
lokale dhe qendrore, të cilët ishin përgjegjës për krijimin dhe 
zbatimin e masave për të luftuar pandeminë, por edhe me një 
numër të madh të lajmeve të rreme që u shfaqën në media gjatë 
pandemisë së virusit Covid-19.19 Në mbështetje të kësaj flet edhe 
Grafiku 16, në të cilin tregohet se vlerësimi mesatar i besimit në 
raportimin medial ka rënë krahasuar me vitin 2019 në secilin prej 
burimeve të mësipërme të informacionit. 

Sipas Nenad Radosavleviqit, një numër shumë i vogël i mediave në 
Kosovë ia del të ruaj pavarësinë financiare dhe kështu edhe 
pavarësinë e politikës editoriale, gjë që paraqet një nga faktorët 
kryesorë që ndikon në besimin e shikuesve.20 Goran Avramoviqi 
shpjegon rënien e besimit në raportimin e mediave me rënien e 
numrit të mediave lokale në Kosovë që kanë një politikë të pavarur 
editoriale: “Shumica dërrmuese e mediave serbe që trajton 
përmbajtjen nga jeta e serbëve të Kosovës është nën kontroll të 
rreptë të shtetit të Serbisë. Të gjithë televizionet kombëtare nga 
Serbia kanë një program lajmesh të profilizuar qartë. Është 
interesante që situata është e ngjashme edhe me mediat lokale në 
Kosovë të cilat raportojnë në gjuhën serbe, kështu që në gishtat e 
njërës dorë mund të numërohen redaksitë që u kanë qëndruar 
besnike parimeve themelore profesionale”.21 

NË NJË SHKALLË PREJ 1 DERI NË 5, KU 1 DO TË THOTË “NUK I
BESOJ ASPAK” DHE 5 “BESOJ PLOTËSISHT”, SA I BESONI?

Raportet nga fokus grupet në Mitrovicë të Veriut dhe Shtërpcë.
Intervistë me Nenad Radosavleviqin.
Intervistë me Goran Avramoviqin.
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Sipas të anketuarve nga fokus grupet, një ngjarje e pashembullt siç 
është pandemia Covid-19 ndikoi edhe në angazhimin më të madh 
të qytetarëve, ndërveprimin me pushtetin dhe publikun, e me këtë 
edhe rezultoi me një rritje të ndjenjës/nevojës për lirinë e shprehjes. 
Një numër dukshëm më i madh i qytetarëve, saktësisht 34% (që 
është për 10% më shumë se në vitin 2019, Grafiku 17) besojnë se ata 
ishin në gjendje të shprehnin lirisht pikëpamjet e tyre. Edhe pse ende 
paraqet një numër të ulët në mënyrë të papranueshme (vetëm një e 
treta e të anketuarve), është pozitive që rezultatet e këtij viti 
konfirmojnë trendin e rritjes të lirisë së shprehjes, i cili kishte shënuar 
rënie përnjëherë në vitin 2018 pas vrasjes së liderit të opozitës Olliver 
Ivanoviq (sipas rezultateve të Analizës së trendëve nga ai vit).22 
Sipas gazetares Tanja Vujisiq, rritja e numrit të personave të cilët 
lirisht shprehin pikëpamjet e tyre është e dukshme në punën e saj 
dhe është pasojë e rritjes së numrit të individëve që nuk hezitojnë të 
kritikojnë publikisht, pa vuajtur pasojat për këtë: “Në vitin e kaluar, ka 
pasur gjithnjë e më shumë persona që flasin qartë dhe me zë të 
lartë, pa u ndodhur asgjë e keqe. Kjo ndoshta ndikoi që edhe të 
tjerët të ndjehen të lirë”.23 Goran Avramoviq gjithashtu pohon se ka 
ndodh një çlirim nga frika në shprehjen publike të qëndrimeve: “Lirimi 
nga frika është parakushti i parë për të menduarit e lirë. Në këtë 
kuptim, Kosova qendrore ka shkuar më së largu”.24 

A KONSIDERONI SE MUND T’I SHPREHNI LIRISHT DHE
PUBLIKISHT QËNDRIMET E JUAJA POLITIKE?
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Aftësia e mediave për të raportuar për ngjarjet në dhe përreth 
Kosovës duke përcjellë qëndrimet e pavarura në një mënyrë kritike 
shënon një rënie të vogël krahasuar me vitin 2019, që është në 
përputhje me konkluzionin nga çështja pararendëse për rënien e 
besimit të qytetarëve në informatat që i marrin përmes mediave 
(Grafiku 16). Këtë vit vetëm 10% të të anketuarve besojnë se mediat 
në masë të duhur kanë ndërtuar raporte duke paraqitur mendime 
të pavarura dhe kritike, ndërsa më shumë se gjysma e të 
anketuarve besojnë se nuk kishte cilësi të tillë në raportet e mediave 
(Grafiku 18). Gazetarja Tanja Vujisiq nuk pajtohet me këto rezultate, 
duke i interpretuar rezultatet e këtij hulumtimi më shumë si mungesë 
të njohurive të të anketuarve, e jo si mangësi reale në paraqitjen e 
qëndrimeve kritike dhe të pavarura: “Më duhet të shpreh 
keqardhjen time për përqindjen e ulët sepse nuk mendoj se është e 
vërtetë që nuk ka vend për mendim kritik në media në Kosovë. Si 
arsye të vetme për përqindje të vogël e shoh se njerëzit nuk i ndjekin 
sa duhet mediat në Kosovë, përveç kanaleve televizive”.25

A JANË TË PREZANTUARA SA DUHET NË MEDIA NË
KOSOVË QËNDRIMET E PAVARURA DHE TË MENDUARIT KRITIK
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Sipas shpjegimit që doli në pjesën kualitative të hulumtimit dhe i cili 
mbështet faktin se “mosmarrëveshjet” politike u lanë mënjanë gjatë 
situatës së jashtëzakonshme epidemiologjike, vërehet se këtë vit 
dukshëm ka rënë numri i të anketuarve që mendojnë se rreziqet 
kryesore për siguri në mjedisin në rrethin e tyre janë pasojë e 
paqëndrueshmërisë politike (nga 50% në hulumtimin e vitit 2019 në 
më pak se 32% këtë vit). Nga ana tjetër, të anketuarit në hulumtimin 
e këtij viti treguan rritje të rreziqeve të sigurisë për shkak të 
incidenteve ndëretnike (një rritje prej 10%) dhe krimit (një rritje prej 8%).

Siç është treguar në pjesën e parë të këtij studimi (Grafiku 4 “Gjendja 
e sigurisë në Kosovë”), ekziston një rritje e lehtë në ndjenjën e sigurisë 
së njerëzve, familjeve të tyre ose pronës, shkaktuar nga ndërrimi i 
tërësishëm i fokusit në jetën e përditshme politike, nga temat politike 
në gjendjen e jashtëzakonshme epidemiologjike. Prandaj, nga 
gjendja e tensioneve të vazhdueshme shoqërore dhe etnike të cilat 
me dekada politika e përditshme në Kosovë i shkakton në 
vazhdimësi, kemi lëvizur në një luftë më të gjerë shoqërore kundër një 
armiku të përbashkët, koronavirusit, me një empati të dukshme në 
raste, solidaritet dhe aftësi që ndasitë etnike të zhvendosen në plan 
të dytë. Megjithatë, efektet e këtij fenomeni nuk ishin aq të mëdha sa 
të çonin në një rënie më të ndjeshme të ndjenjës së rrezikshmërisë 
edhe pse u vërejt një ndryshim pozitiv (Grafiku 19).

SIGURIA E QYTETARËVE

A KA NDRYSHUAR SITUATA E SIGURISË
NË KOSOVË GJATË VITIT TË KALUAR
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A ISHTE RREZIKUAR SIGURIA E JUAJ OSE E FAMILJES
TUAJ TË NGUSHTË GJATË VITIT TË FUNDIT?

2020 18.5%

20.7%

81.5%

79.3%2019

Vërehet një ndryshim i 
dukshëm në kuptimin e 
sigurisë tek pjesëtarët e 
komunitetit që jetojnë në veri 
të Kosovës dhe të atyre në 
komunitetet serbe në jug të 
lumit Ibër. Në një mostër të 
shpërndarë në mënyrë të 
barabartë, del se 22.6% të të 
anketuarve me banim në 
mjediset në jug në një ose 
më shumë raste ishin ndier të 
kërcënuar gjatë vitit të 
kaluar, përderisa në veri kjo 
përqindje është më e ulët 
(14.4%) (Grafiku 20).
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Në hulumtimin e vet të pavarur, OJQ AKTIV në fillim të verës publikoi 
të dhëna mbi numrin e përcjelljes së incidenteve në mjediset serbe 
anë e mbanë Kosovës në të cilët ishte rrezikuar siguria personale 
ose pronësore e serbëve nga kryesit nga grupet tjera etnike ose 
kryesit ende të panjohur. Është vërejtur një rritje e konsiderueshme 
në incidente gjatë pandemisë së koronavirusit (ishin shënuar gjithsej 
28 incidente në periudhën kohore nga 15.03 deri më 3.6.2020).26 

Në pjesën kualitative të këtij hulumtimi, të anketuarit e fokus 
grupeve theksuan se rritja e incidenteve të tilla ishte ndoshta për 
shkak të angazhimit më të madh të forcave të policisë në zbatimin 
e masave parandaluese për përhapjen e infeksionit Covid-19, që 
krijoi një vakum të caktuar në mbulimin e sigurisë së komunitetit 
serb.27  Shumica e këtyre rasteve ndodhën në mjediset në jug të Ibrit, 
pothuajse si rregull në enklava të izoluara ku edhe në të kaluarën 
ishin raportuar incidente të ngjashme.

OJQ AKTIV, Infografika e incidenteve, Grupi qytetar për reagim të shpejtë (RRCG), 
http://ngoaktiv.org/uploads/files/Gra%C4%91anska%20grupa%20za%20brzo%20delovanje-Incidenti.
pdf (qasur më 15.10.2020). 
Raportet nga fokus grupet në Graçanicë dhe Shtërpcë.
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Një tjetër çështje e cila u prek nga situata e jashtëzakonshme e 
shkaktuar nga pandemia Covid-19 dhe e cila në masë të madhe 
komplikoi analizën ishin tendencat e migrimit të komunitetit serb. 
Edhe pse të dhënat dhe rezultatet e këtij hulumtimi ofronin logjikën 
e tyre, ishte shumë e vështirë për t’i vërejtur apo interpretuar në 
rrethanat e caktuara, në veçanti kur bëhet fjala për migrime në një 
situatë ku të gjithë kufijtë ishin të mbyllur dhe lëvizja shpesh ishte e 
pamundur madje edhe jashtë vendbanimit. Megjithatë, edhe në 
rrethana të tilla, ky hulumtim konfirmoi disa tendenca të migrimit të 
popullsisë, të vërejtura në vitet e mëparshme. Kështu, u vërejt një 
rritje e caktuar në përqindjen e të anketuarve që pohojnë se dikush 
nga rrethi i tyre i ngushtë (familja, fqinjët, miqtë) u largua nga 
Kosova gjatë vitit të kaluar (Grafiku 21), tendencë e cila ishte vërejtur 
edhe në hulumtimet e mëparshme.

Sipas rregullit, përqindja më e madhe e përgjigjeve pozitive është 
në mesin e të anketuarve në mjediset serbe në jug të lumit Ibër (85% 
në jug dhe pak më pak se 70% në veri të Kosovës) (Grafiku 22).

TENDENCAT E MIGRIMIT

14.8%

30.7%

85.2%

69.3%

Po

Jo

Po
Jo

29.8%

70.2%

22.8%

77.2%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

20202019
Grafiku 21

Grafiku 22

38

Mjediset me shumicë
serbe në jug të Ibrit

Veriu i Kosovës



“A e shihni veten në Kosovë në pesë vitet e ardhshme?” është një 
pyetje me të cilin synohet të përcaktohet ekzistenca e qëllimeve 
ose planeve konkrete për t'u larguar nga Kosova. Pothuajse gjysma 
e të anketuarve, ose saktësisht 46.15% u përgjigjën me JO në këtë 
pyetje ose e kanë bërë me dije se do të largoheshin nga Kosova po 
që se do t’u ofrohej mundësia.

Krahasuar me hulumtimet e mëparshme, këtë vit numri i të 
anketuarve nga veriu i Kosovës që tregojnë qëllimin e tyre për t’u 
larguar nga vendbanimi i tyre është rritur aq shumë sa që për herë 
të parë pothuajse është barazuar me përqindjen e të anketuarve 
nga komunitetet serbe në jug të Kosovës (Grafiku 23).

Interpretimet e rritjes së numrit të të anketuarve nga komunat me 
shumicë serbe në veri që dëshirojnë të largohen nga Kosova, të cilat 
dolën në fokus grupe janë të ndryshme dhe sugjerojnë se kemi të 
bëjmë me një kombinim të faktorëve përfshi perspektivën e dobët 
ekonomike, rrezikimin e lirive personale dhe civile dhe lodhjen me 
paqartësinë politike që vazhdon për 20 vjet etj.28 Ajo që është 
shqetësuese është tendenca e migrimit në mesin e të rinjve. 

Raportet nga fokus grupet në Mitrovicë të Veriut dhe Leposaviq.28
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Prandaj, gati 70% të të anketuarve të moshës 18 deri 29 vjeç tregojnë 
dëshirën për t’u larguar nga Kosova. Këto përqindje ulen ndërsa rritet 
mosha e të anketuarve, andaj në fund në grupin e qytetarëve më të 
moshuar (65+ vjeç) është vetëm 13% (Tabela 8).

Gjithashtu, është vërejtur një korrelacion midis vullnetit të shprehur ose 
planit për t’u larguar nga Kosova dhe nivelit të arsimimit të të 
anketuarve. Kështu, rreth 58% të të anketuarve me arsim universitar 
shprehin vullnetin ose qëllimin të largohen nga Kosova në pesë vitet e 
ardhshme. Në mesin e të anketuarve me arsim të mesëm, rezultati 
është 43%, ndërsa në mesin e atyre me arsim fillor vetëm 12% (Tabela 9). 

Këto rezultate tregojnë trendin e vazhdimit të rrënimit të potencialit 
demografik dhe intelektual të komunitetit serb në Kosovë. Kur këto 
përqindje krahasohen me të dhënat mbi gjendjen e punësimit të të 
anketuarve (Grafiku “Struktura e mostrës sipas statusit të punësimit të 
të anketuarve”), imponohet konkludimi se një numër shumë i madh i 
banorëve të aftë për punë, e madje edhe të punësuar, synojnë të 
largohen nga Kosova në një të ardhme të afërt. Pra, shkaktari i këtyre 
tendencave nuk është ekskluzivisht i një natyre ekonomike (megjithëse 
kjo arsye mbizotëron, shih Grafikun 24), por është kombinim i disa 
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faktorëve të cilët përfshijnë paqëndrueshmëri politike ose efektet e 
konfliktit etnik në Kosovë, përfshirë sigurinë, mosrespektimin e të 
drejtave të komunitetit serb dhe të ngjashme. Drejtori ekzekutiv i 
Institutit për zhvillimin ekonomik territorial (InTER), DragishaMijaçiq, 
pajtohet me këtë deklaratë: “Paqëndrueshmëria ekonomike dhe 
politike për vite me radhë ka qenë problem kryesor në mjediset 
serbe në Kosovë, ndërsa situata në këto fusha nuk ndjek progresin e 
dëshiruar i cili pritet nga popullata. Lëvizjet e migracionit të 
shkaktuara nga situata e keqe ekonomike dhe politike janë 
veçanërisht të pranishme në mesin e popullsisë së re dhe me arsim 
të lartë, të cilët edhe emigrojnë më shpesh."29

Intervistë me Dragisha Mijaçiqin më 15.08.2020. 29

CILA ËSHTË ARSYEJA KRYESORE PSE DO TË LARGOHESHIT NGA
KOSOVA NË PESË VITET E ARDHSHME?
(GJITHSEJ 42.6% TË TË ANKETUARVE IU PËRGJIGJËN PYETJES)
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Në vitet e fundit Bashkimi Evropian ka humbur primatin në 
udhëheqjen e procesit të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet 
Prishtinës dhe Beogradit, ndërsa me krizën e brendshme ka vënë në 
pikëpyetje perspektivën e anëtarësimit të vendeve të Ballkanit 
Perëndimor. Sidoqoftë, sistemi i vlerave të BE-së ende mbijeton si 
“modeli i dëshiruar shoqëror-politik”, ndërsa procesi i anëtarësimit 
dhe reformat që nënkuptojnë ato edhe me tutje janë drejtimi më 
efiçient në normalizimin e marrëdhënieve rajonale.30 Duke pas 
parasysh këtë, hulumtimi ynë vazhdon të hulumtojë qasjen e 
komunitetit serb ndaj Bashkimit Evropian dhe rolin e tij në procesin e 
normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve.
 
Hulumtimi i këtij viti tregon një rënie të numrit të të anketuarve që 
kanë një qëndrim neutral ndaj Bashkimit Evropian. Krahasuar me 
vitin 2019, kur kjo përqindje ishte 47.4, këtë vit ka rënë në 39.4% të të 
anketuarve. Pra, pothuajse 8% më shumë të anketuar krahasuar me 
vitin 2019 formuan qëndrimin ndaj Bashkimit Evropian, qoftë ai 
pozitiv apo negativ (të dy përgjigjet shënojnë rritje). Sipas të 
anketuarve në fokus grupe, këto ndryshime pasqyrojnë reagimin e 
komunitetit serb ndaj paralajmërimeve për riaktivizimin e Bashkimit 
Evropian në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të cilat 
ishin në rritje në kohën kur u krye ky hulumtim.31

KUR DËGJONI “BASHKIMI EVROPIAN”, A ËSHTË
ASOCIACIONI I PARË POZITIV APO NEGATIV?

QËNDRIMET PËR
BASHKIMIN EVROPIAN

Raporte nga fokus grupet në Mitrovicë të Veriut dhe Shtërpcë.
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Rritja e perceptimeve negative ndaj rolit të BE-së (nga 41 në 48%) 
pasqyron edhe perceptimet e pjesëtarëve të komunitetit serb në 
Kosovë rreth natyrës së një angazhimi të tillë. Kështu, bindshëm 
numri më i madh i serbëve të Kosovës (3 nga 4 banorë) besojnë se 
Bashkimi Evropian mbron interesat e Prishtinës në dialog, ndërsa më 
pak se 1% (që është në nivel të gabimit statistikor) mendojnë se 
pozicioni i BE-së në procesin e negociatave është më i përafërt me 
interesat e Beogradit.  

Përveç kësaj, krahasuar me vitin 2019, shumica e të anketuarve 
besojnë se BE-ja ka përmirësuar rolin e vet në zgjidhjen e 
problemeve të komunitetit serb në Kosovë (Tabela 10) dhe se luan 
rol kyç në procesin e pajtimit të komuniteteve etnike në Kosovë (2.24) 
por jo sa duhet për të qenë vendimtare në ato procese. Rezultati i 
vetëm që tejkalon kufirin prej 2.5 (kufiri për konfirmimin e pohimit) 
lidhet me rolin e BE-së në procesin e normalizimit të marrëdhënieve 
pas shpalljes së idesë së demarkacionit. Shumica e të anketuarve 
konsideron se është rrezikuar roli i BE-së si bartëse e këtij procesi, 
ndërsa të anketuarit në fokus grupe i shohin shkaqet e kësaj në 
“flirtimin” e Bashkimit Evropian me një ide të tillë.32

SI E SHIHNI POZITËN E BASHKIMIT EVROPIAN NË PROCESIN E
NEGOCIATAVE NDËRMJET BEOGRADIT DHE PRISHTINËS?
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Distanca etnike në shoqërinë e Kosovës mbetet e madhe dhe është 
një nga problemet më të mëdha. Kështu, këtë vit përqindja e të 
anketuarve nga komuniteti serb të cilët kurrë nuk shkojnë ose rrallë 
shkojnë në mjediset ku shqiptarët janë shumicë etnike ende mbetet 
jashtëzakonisht e lartë (rreth 63%), edhe pse është një përqindje 
dukshëm më e ulët krahasuar me 2019 (72%). Kjo do të thotë se 
hulumtimi i këtij viti tregon një rritje të përqindjes së banorëve që 
kanë ndërveprim në baza ditore ose të shpeshta me komunitetin 
shqiptar (Tabela 11). 
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Natyrisht, këto ndërveprimet janë më të zakonshme në mjediset 
serbe në jug të Ibrit (Grafiku 25). Ajo që është edhe më 
domethënëse për një dinamikë të tillë shoqërore është rritja e 
përqindjes së të anketuarve që shohin ndërveprimet e tilla si një 
përvojë pozitive. Këtë vit, 21.5% e të anketuarve vlerësuan si pozitive 
një përvojë të tillë, që është pothuajse dy herë më shumë sesa numri 
i të anketuarve që vlerësuan këtë përvojë si negative, 12% (Grafiku 
26). Gjithashtu, nga viti 2017 deri në hulumtimin e këtij viti u pa një 
trend i qëndrueshëm i rënies në kategorinë e të anketuarve që e 
vlerësojnë këtë përvojë si negative (Tabela 12).
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Trendi i përmirësimit të marrëdhënieve etnike ndërmjet serbëve dhe 
shqiptarëve këtë vit konfirmohet edhe me pyetjen e parashtruar 
drejtpërdrejtë të anketuarve për t'i vlerësuar ato në një shkallë nga 
1 në 5. Me këtë është rritur rezultati mesatar nga 1.95 në vitin 2019, në 
2.23 këtë vit (Tabela 13). Kjo tregon se ekziston një trend pozitiv, por 
gjithashtu se ka ende mjaft hapësirë për përmirësimin e 
marrëdhënieve etnike në Kosovë. Gjithashtu vërehet një përmirësim 
në marrëdhëniet midis serbëve dhe komuniteteve të tjera etnike 
(boshnjakët dhe goranët).

NË NJË SHKALLË NGA 1 NË 5, KU 1 ËSHTË “TEJET TË KËQIJA” DHE 5 ËSHTË
“TË SHKËLQYESHME”, VLERËSONI GJENDJEN E MARRËDHËNIEVE AKTUALE
NDËRETNIKE NDËRMJET KOMUNITETEVE NË KOSOVË
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Në një shkallë nga 1 në 5, ku 1 është “tejet të këqija” dhe 5 është “të
shkëlqyeshme”,vlerësoni gjendjen e marrëdhënieve aktuale ndëretnike
ndërmjet komuniteteve në Kosovë



TABELA PARA JUSH PËRMBAN SHTATË LLOJE TË NDRYSHME TË KONTAKTEVE
QË MUND TË KENI ME PJESËTARËT E KOMBËSISË SHQIPTARE. JU LUTEMI
PËRGJIGJUNI PËR SECILËN PREJ TYRE BAZUAR NË PËRSHTYPJEN E PARË
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Rezultatet tregojnë se të anketuarit në përgjithësi tregojnë një 
distancë të moderuar ndaj shqiptarëve. Distanca ndaj shqiptarëve 
është disi më e theksuar në mjediset me shumicë serbe në jug të 
Ibrit sesa tek të anketuarit nga veriu i Kosovës. Këtë vit, një numër 
shumë i vogël i të anketuarve (2.6%) tregon se nuk ndjen kurrfarë 
distance lidhur me pjesëtarët e komunitetit shqiptar. Si përfundim, 
mund të thuhet se rezultatet e matjes së distancës etnike këtë vit 
tregojnë trende të caktuara pozitive në përafrimin e dy grupeve më 
të mëdha etnike në Kosovë, edhe pse ndryshimet e tyre mbeten 
jashtëzakonisht të mëdha (Grafikët 27 dhe 28). 
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Pandemia Covid-19 solli një sfidë të madhe për qeveritë dhe 
vendimmarrësit anë e mbanë botës, jo vetëm në kuptimin 
epidemiologjik, por edhe ekonomikisht, politikisht, ndërsa ka vënë 
në pikëpyetje edhe ekzistencën e vet vlerave demokratike të 
shoqërisë. Gjegjësisht, masat e imponuara nga vendet e rajonit, 
duke ndjekur shembullin e vendeve anëtare të BE-së, si një komplet 
masash për të luftuar përhapjen e infeksionit, përfshinin edhe disa 
kufizime të caktuara të lirive personale, veçanërisht kur bëhej fjalë 
për lirinë e lëvizjes, lirinë e shprehjes (për shkak të problemit të 
përcaktimit të termit juridik “përhapje e panikut”), mbylljen e 
shkollave, institucioneve, ndërprerjen e aktiviteteve tregtare dhe të 
ngjashme. Pra, një sërë masash të pashembullta në historinë e 
njerëzimit. Kosova nuk ishte përjashtim. Masat e vendosura me 
qellim të parandalimit të përhapjes së infeksionit prekën liritë 
personale por edhe të drejtat personale jo vetëm të individëve, por 
edhe të grupeve të tëra etnike për shkak të karakterit specifik 
demografik dhe politik të Kosovës. Mosgatishmëria e Qeverisë në 
Prishtinë, e dukshme edhe para pandemisë, për të siguruar zbatimin 
gjithëpërfshirës dhe konsekuent të normave ligjore që përcaktojnë 
të drejtat e grupeve jo-shumicë në Kosovë, doli në pah dhe u bë 
edhe më e dukshme dhe më e dëmshme gjatë pandemisë 
Covid-19. Mungesa e komunikimit midis Qeverisë dhe organeve të 
saj me komunitetin serb, mungesa e përkthimit të udhëzimeve 
epidemiologjike dhe administrative, deri te nganjëherë paaftësia e 
institucioneve përkatëse për të ofruar siguri personale dhe të 
pronës për pjesëtarët e komunitetit serb kanë qenë një problem i 
madh në muajt e fundit, që nga fillimi i pandemisë.33 
 
Kjo u vërejt edhe nga qytetarët që morën pjesë në hulumtimin e këtij 
viti, duke vlerësuar institucionet përgjegjëse, Qeverinë e Kosovës 
dhe vetëqeverisjet lokale me nota të ulëta për menaxhimin e krizës 
(Tabela 14). 

SHQYRTIM I VEÇANTË NË VITIN 2020

COVID-19

OJQ Aktiv, Drejt një përgjigje më të përshtatshme ndaj pandemisë Covid-19 në Kosovë, 
http://ngoaktiv.org/uploads/files/Corona%20crisis%20policy%20brief.pdf (qasur më 23.10.2020).
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Dilema e ndërhyrjes në të drejtat personale, civile dhe të njeriut në 
përcaktimin e masave epidemiologjike, siç u tha edhe më herët, 
ekzistonte si në demokracitë e zhvilluara të botës perëndimore, 
ashtu edhe në Ballkanin Perëndimor, madje edhe në Kosovë. 
Përgjigjet e qytetarëve të anketuar dhe pjesëmarrësve në fokus 
grupe ishin të ndryshme në mënyrë të “pazbërthyeshme”. Përqindja 
më e madhe e të anketuarve theksuan se nuk ishin të sigurt nëse 
gjatë vendosjes së masave për të luftuar virusin ishin shkelur të 
drejtat e njeriut të garantuara me Kushtetutë, ndërsa një përqindje 
pak më e vogël konsideron se këto të drejta ishin pjesërisht të 
rrezikuara. Në numër më të vogël janë ata që janë plotësisht të 
sigurt se ka pasur shkelje të të drejtave (17.40%) dhe ata që janë 
plotësisht të sigurt se nuk ka pasur shkelje (11.30%) (Grafiku 29).

A U SHKELËN TË DREJTAT E GARANTUARA ME KUSHTETUTË NGA
INSTITUCIONET E KOSOVËS GJATË PANDEMISË SË KORONAVIRUSIT?

NË NJË SHKALLË NGA 1 NË 5, KU 1 ËSHTË “SHUMË DOBËT”
DHE 5 ËSHTË “SHKËLQYESHËM”, SA KANË NDIHMUAR
INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE NË PARANDALIMIN E
SHPËRNDARJES SË KORONAVIRUSIT ME MASAT E TYRE?
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Një nga problemet më të dukshme gjatë pandemisë ishte 
komunikimi i Qeverisë dhe institucioneve të saj me komunitetin serb 
në një mënyrë që i lejon këtyre të fundit t'i marrin informatat me 
kohë, dhe siç e kërkon Kushtetuta, në gjuhën e tyre. Kështu, vetëm 
22% e të anketuarve pohojnë se kanë marrë informacionet 
përkatëse në lidhje me masat parandaluese dhe përgjigjen e 
përgjithshme institucionale ndaj pandemisë Covid-19 me kohë dhe 
në gjuhën serbe. Nga ana tjetër, pothuajse gjysma e të anketuarve 
(48.7%) alarmuan se këto informata erdhën me vonesë, ndërsa 
pothuajse 30% se informatat përkatëse në gjuhën serbe nuk ishin të 
qasshme (Grafiku 30). Logjikisht, shumica e të anketuarve u 
informuan nga media që raportojnë në gjuhën serbe, duke u 
mbështetur njëkohësisht edhe në mediat lokale dhe ato të 
Beogradit. Gati një e treta e të anketuarve e vlerësojnë punën e 
këtyre mediave me nota të dobëta (shumë të dobët dhe e dobët 
në mënyrë kumulative, 33%). Sidoqoftë, pjesa më e madhe e të 
anketuarve (66%) konsideron se informatat nga media megjithatë 
ishin të besueshme.

A ISHIN TË QASSHME NË GJUHËN SERBE INFORMATAT E OFRUARA NGA
QEVERIA E KOSOVËS LIDHUR ME PANDEMINË E KORONAVIRUST?

NGA CILAT MEDIA JENI INFORMUAR MË SË SHUMTI PËR PANDEMINË
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Një problem shtesë lidhur me disa nga masa të Qeverisë së Kosovës 
për të adresuar pasojat ekonomike të pandemisë ishte mënyra e 
përpilimit ose përkthimit të tyre. Kështu, vetëm 12.8% e të anketuarve 
pohojnë se udhëzimet për qasje në masat e ndihmës financiare 
ishin plotësisht të qarta, përderisa shumica dërrmuese kishte 
vështirësi t’i kuptonte, të paktën pjesërisht (Grafiku 31). 

NË NJË SHKALLË NGA 1 NË 5, KU 1 ËSHTË “SHUMË I DOBËT” 
DHE 5 ËSHTË “I SHKËLQYESHËM”, VLERËSONI PROFESIONALIZMIN 
E MEDIAVE NË RAPORTIMET LIDHUR ME PANDEMINË E KORONAVIRUSIT
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Rëndësia e masave të Qeverisë së Kosovës në kushtet e një 
ekonomie të paralizuar ishte e madhe, edhe pse shumica e të 
anketuarve pohon se gjendja e jashtëzakonshme nuk kishte ndikuar 
në të ardhurat e tyre, ndërsa një numër i vogël pohuan se ato madje 
ishin rritur (Grafiku 32). Drejtori i Institutit për zhvillimin ekonomik 
territorial (InTER) Dragisha Mijaçiq konsideron se duhet pritur për 
pasojat negative ekonomike të pandemisë Covid-19 dhe ndikimin e 
tyre në statusin ekonomik të popullsisë: “rezistenca e ekonomisë në 
Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në ekonomitë e dobëta si Kosova, 
është shumë e kufizuar, që do të shpie në një recesion të 
konsiderueshëm në tremujorin e fundit të këtij viti dhe në tremujorin 
e parë të vitit të ardhshëm."34 
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Intervistë me Dragisha Mijaçiqin.34
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Në kontekstin e paraqitur, një nga faktorët më të rëndësishëm në 
vlerësimin e aftësisë së institucioneve për t’u ballafaquar me 
gjendjen e jashtëzakonshme ishte sigurimi i kujdesit shëndetësor me 
kohë dhe në mënyrë adekuate, jo vetëm në lidhje me rastet e 
infeksionit me koronavirus, por edhe kur bëhet fjalë për ofrimin e 
shërbimeve shëndetësore për të sëmurit kronik dhe pacientët që 
kishin nevojë për këtë lloj ndihme për arsye të tjera. Rezultatet 
tregojnë se në këtë çështje kishte probleme pasi 15% të të 
anketuarve pohojnë se nuk kishin qasje në shërbimet e nevojshme 
shëndetësore. Pjesëmarrësit e grupeve të fokusit veçuan këtë 
problem, i cili lindi për shkak të masave të karantinës dhe mbylljes së 
kalimeve, kështu që pjesës së komunitetit serb që trajtohet në Serbi 
iu pamundësua trajtimi.

Anëtarët e Policisë së Kosovës u kujdesën që të mos ishte gjithçka 
aq e zezë, të cilët, sipas përqindjes bindshëm më të madhe të të 
anketuarve, e bënë punën e tyre në mënyrë profesionale dhe madje 
treguan fleksibilitet konstruktiv në situata të caktuara. Këtë e 
pohojnë 80% respektivisht 4 nga 5 të anketuar në përgjigje të 
pyetjes “Si e vlerësoni punën e policisë gjatë gjendjes së 
jashtëzakonshme?” (Grafiku 33). 

Pyetjen se si të anketuarit vlerësojnë punën e policisë e kemi lënë 
për fundin e këtij hulumtimi, duke dashur ta theksojmë me këtë një 
numër të madh të proceseve pozitive që u dëshmuan nga qytetarët 
e Kosovës gjatë një situate pa precedent në jetët tona. Solidariteti 
shoqëror, empatia, bashkëpunimi i institucioneve për të mirën e 
qytetarëve, sjellja e përgjegjshme e policisë, të gjitha këto janë 
dukuri pozitive që kanë pasur dhe mund të kenë një ndikim të 
fuqishëm në marrëdhëniet etnike në Kosovë. Sigurisht, vetëm nëse 
mbesin edhe pas përfundimit të pandemisë. 
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