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REZULTATET MË TË RËNDËSISHME 

⎯ Mbi 70% e të anketuarve nuk e dinë sa civilë humbën jetën gjatë konfliktit në Kosovë. 

⎯ 46,5% e të anketuarve serbë besojnë në mënyrë të gabuar se grupi i tyre etnik pësoi më 

së shumti humbje të civilëve në konflikt. 

⎯ 74,3% e të anketuarve shqiptarë besojnë në mënyrë të gabuar se grupi i tyre etnik ka 

numrin më të lartë të personave të zhvendosur. 

⎯ 8,5% e të anketuarve shqiptarë deklaruan se individë nga komuniteti serb, shqiptar dhe 

komunitetet tjera etnike kryen krime lufte në Kosovë dhe 21,2% e të anketuarve serbë 

ndajnë këtë mendim. 

⎯ Pothuajse 80% e të anketuarve dëshirojnë të shohin qeveritë e Kosovës dhe të Serbisë 

në bashkëpunim për gjetjen e personave të zhdukur. 

⎯ 30,5% e të anketuarve shqiptarë që nuk e kujtojnë konfliktin janë të interesuar të 

mësojnë për të në krahasim me 12,9% të serbëve. 

⎯ 56% e të anketuarve nuk besojnë në pajtimin në mes të shqiptarëve dhe serbëve. 

⎯ 56% e të anketuarve deklaruan se të dënuarit për krime lufte që i përkasin grupit të tyre 

etnik duhet të mbahen përgjegjës dhe të mos shihen si shembuj. 

⎯ 48,3% e të anketuarve të moshave 18 dhe 29 vjeç gjejnë se deklaratat e politikanëve 

serbë ndikojnë negativisht në proceset e pajtimit. 

⎯ 50% e të anketuarve besojnë se një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë që do 

mund të përfshinte shkëmbim të territorit do të kishte efekt negativ në proceset e 

pajtimit. 

⎯ 46% e të anketuarve shqiptarë të moshave 18 dhe 29 vjeç mendojnë se serbët nuk duhet 

të jetojnë në Kosovë. 

⎯ Pothuajse 40% e të anketuarve besojnë se një konflikt i dhunshëm në mes të serbëve 

dhe shqiptarëve në të ardhmen është i mundshëm ose është shumë i mundshëm. 
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⎯ Mbi gjysma e të anketuarve nuk mendojnë se duhet të ketë nisma për shkëmbime 

kulturore në mes të shqiptarëve dhe serbëve. 

 

MBI HULUMTIMIN 

Qëllimi i hulumtimit të opinionit publik "20 Vite më Pas: Narrativat, Marrëdhëniet Ndëretnike 

dhe Pajtimi në një Qytet të Ndarë" është të ofroj njohuri, perspektivë dhe kuptim mbi shkallën e 

informacionit, narrativat dhe pikëpamjet në mënyrë primare të shqiptarëve të Kosovës dhe 

serbëve të Kosovës mbi konfliktin e fundit, marrëdhëniet ndëretnike dhe proceset e pajtimit. 

Hulumtimi është realizuar nga fundi i gushtit 2019 deri në shkurt të vitit 2020 dhe ka aplikuar 

metoda kuantitative dhe kualitative të hulumtimit të opinionit publik. Ky hulumtim është 

ndërmarrë si pjesë e komponentit "Sfidimi i Narrativave" të projektit "Qendra për 

Ndërmjetësim Mitrovicë" implementuar nga Qendra për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve 

(ADRC) dhe mbështetur nga Ambasada e Zvicrës në Kosovë dhe Ambasada e Mbretërisë së 

Norvegjisë në Kosovë. 

 

Përmasa e mostrës: 

1000 pyetësorë të realizuar duke përdorur metodën personale F2F, të rastësishme 

 

Mbulimi gjeografik: 

Mitrovicë e jugut dhe Mitrovicë e veriut 

 

Pjesa kuantitative e hulumtimit:  

Pjesa kuantitative e hulumtimit është realizuar nga mesi i shtatorit deri në mes të tetorit 2019. 

512 të anketuar ishin nga Mitrovica e veriut dhe 477 ishin nga Mitrovica e jugut (një i/e 

anketuar nuk është përgjigjur). I/e anketuari/a më i/e ri ishte 18 vjeç dhe më i/e vjetër 90 vjeç. 

Mosha mesatare e të anketuarve është 34,18. Të anketuarat femra/gra përbëjnë 43.1% të të 

anketuarve, ndërsa 54.6% e të anketuarve ishin meshkuj/burra. Pothuajse gjysma e të 

anketuarve (48.7%) e identifikuan veten si serb, 49.20% u identifikuan si shqiptar, 0.3% ishin 

boshnjak, 0,4% u identifikuan si goranë dhe 0.3% e identifikuan si turk. Pjesa tjetër e të 

anketuarve u identifikua si rom (0.7%) dhe ashkali (0.3%). 
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Pjesa kualitative e hulumtimit:  

Katër grupe të fokusit – dy grupe të fokusit me shqipfolës dhe dy grupe të fokusit me serbfolës 

me një total prej 36 pjesëmarrësve në grupe të fokusit (16 meshkuj/burra dhe 20 femra/gra) 

Grupet e fokusit janë mbajtur në dhjetor 2019.  

Gjashtë intervista me aktivistë, përfaqësues të shoqërisë civile, medias dhe institucioneve 

lokale:  

⎯ Dhurata Prokshi, Mësuese e gjuhës shqipe dhe serbe 

⎯ Sanja Sovrlić, Gazetare dhe kryeredaktore e Crno beli svet (CBS) 

⎯ Milorad Trifunović, Qendra Burimore për Persona të Zhdukur 

⎯ Bekim Blakaj, Fondi për të Drejtën Humanitare 

⎯ Rron Gjinovci, Ekipi Përgatitor për Komisionin për të Vërtetën dhe Pajtimin  

⎯ Dušan Milunović, Asambleist në Komunën e Mitrovicës së veriut  

 

Intervistat janë performuar në janar dhe shkurt të vitit 2020 dhe e komplementojnë këtë 

hulumtim në formë të materialit multimedial.  

Pjesa më e madhe e periudhës në të cilën u zhvillua hulumtimi u shënua nga atmosfera 

parazgjedhore, zgjedhore dhe e pas zgjedhjeve në Kosovë. Kjo periudhë ishte e përcjellë nga 

aktiviteti i shtuar i politikanëve dhe i deklaratave të tyre drejtuar qeverisë së Serbisë, e që nuk 

mbetën pa përgjigje.  

Një nga deklaratat më të theksuara që ngjalli shumë sentimente negative tek komuniteti 

shqiptar, ishte ajo e presidentit të Serbisë se ''Reçaku’’1 ishte një ngjarje e sajuar nga një 

mashtrues, hajdut dhe tradhtar i njohur (William) Walker". Deklarata u pasua nga verdikti i 

shkallës së parë së Gjykatës Themelore të Prishtinës me dy vjet burg për politikanin serb të 

Kosovës, Ivan Todosijević, për nxitje të urrejtjes etnike. Todosijević u dënua për denoncimin e tij 

publik se Reçaku ishte një "gënjeshtër"2. Kjo ishte kur ai kryente detyrën e Ministrit në Qeveri të 

Kosovës. Vendimi për Todosijević gjithashtu shkaktoi sentimente negative tek komuniteti serb i 

Kosovës që e gjeti aktgjykimin e shkallës së parë si të padrejtë, të ashpër dhe të pabazuar. 

 
1 Reçaku është fshat në Kosovë ku më 15 janar 1999, 45 shqiptarë u vranë nga forcat e policisë. Ndërsa pala serbe 

pretendon zyrtarisht se të vrarët ishin pjesëtarë të UҪK-së (Ushtria Ҫlirimtare e Kosovës), pala shqiptare pohon se ata 

ishin civilë. William Walker, në atë kohë shef i misionit të verifikimit të OSBE-së identifikoi se viktimat ishin civilë dhe se 

ata/o u masakruan e që është interpretimi i pranuar gjerësisht nga publiku ndërkombëtar. 
2  Shih raportimin e Balkan Insight: https://balkaninsight.com/2019/12/05/kosovo-serb-mp-convicted-of-inciting-

ethnic-hatred/  

https://balkaninsight.com/2019/12/05/kosovo-serb-mp-convicted-of-inciting-ethnic-hatred/
https://balkaninsight.com/2019/12/05/kosovo-serb-mp-convicted-of-inciting-ethnic-hatred/
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Kur bëhet fjalë për nivelin lokal, gjatë periudhës së hulumtimit ka pasur një incident serioz që 

ka përfshirë adoleshentë serbë dhe shqiptarë në të cilën, pas një grindjeje në anën veriore të 

urës kryesore në Mitrovicë (Urës së lumit Ibër), u plagos me thikë një i ri serb3.  

Kur bëhet fjalë për zhvillime politike në lidhje me pajtimin dhe dialogun, nuk ka pasur ngjarje të 

rëndësishme. Nga ana tjetër, të dy komunat (Mitrovica e veriut dhe Mitrovica e vugut) 

vazhdojnë të kenë pothuajse fare bashkëpunim, me përjashtim të bashkëpunimit të nivelit bazë 

për mirëmbajtjen e sistemit të furnizimit me ujë. 

 

PËRSHKRIMI I MOSTRËS 

Hulumtimi përfshiu territorin e dy komunave - Mitrovica e jugut dhe Mitrovica e veriut. 512 të 

anketuar ishin nga Mitrovica e veriut, 477 ishin nga Mitrovica e jugut, ndërsa 11 nuk i’u 

përgjigjën kësaj pyetje. 

 

 

Pak më shumë se gjysma e të anketuarve, 546 (54,6%) ishin meshkuj/burra, ndërsa 43,1% ishin 

femra/gra dhe pjesa tjetër pre 2,3% e të anketuarve nuk pranuan t'i përgjigjen kësaj pyetje. 

 
3 Shih: https://www.gazetaexpress.com/konfirmon-policia-nje-17-vjecar-serb-eshte-therur-sot-ne-uren-e-ibrit/  

51.80%

48.20%

Komuna e vendbanimit

Mitrovicë e veriut Mitrovicë e jugut

https://www.gazetaexpress.com/konfirmon-policia-nje-17-vjecar-serb-eshte-therur-sot-ne-uren-e-ibrit/
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Pjesa më e madhe e të anketuarve ishin të grupmoshës 18 dhe 29 vjeç. I/e anketuari/e më i/e 

ri/e ishte 18 vjeç, ndërsa më i/e moshuar ishte 90 vjeç. Mosha mesatare e të anketuarve është 

34,18. 

 

 

Të anketuarit serbë (484) dhe ata/o shqiptarë (489) përbëjnë shumicën dërrmuese të të 

anketuarve, por hulumtimi përfshin dhe 2% të të anketuarve të etnive të tjera. Shtatë të 

anketuar nuk pranuan t'i përgjigjen kësaj pyetje. 

54.60%

43.20%

2.30%

Gjinia e të anketuarve 

Meshkuj/Burra Femra/Gra Kanë refuzuar të përgjigjen

46.20%
43.60%

10.30%
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35.00%

40.00%

45.00%

50.00%
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Grupmoshat e të anketuarve
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Gjysma e të anketuarve kanë të diplomuar shkollën e mesme, ndërsa mbi 40% ose kanë diplomë 

të shkollës së lartë, ose të nivelit Bachelor apo Master. 

 

 

 

 
 

 

49.20% 48.70%
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REZULTATET E HULUMTIMIT 
 

Niveli i njohurive dhe shkalla e keqkuptimeve mbi konfliktin e fundit 
 

Si do t’i vlerësonit njohuritë tuaja për ngjarjet që i paraprinë konfliktit dhe krimeve që ndodhën në 

Kosovë gjatë dhe pas konfliktit? 

Mbi gjysma e të anketuarve besojnë se kanë njohuri adekuate për ngjarjet që i paraprinë 

konfliktit. Sidoqoftë, pyetjet e mëvonshme do të tregojnë se vetëm një e treta e të anketuarve 

ose në disa raste edhe më pak janë të informuar mbi faktet bazë të destruktivitetit të konfliktit 

dhe humbjes së jetës njerëzore. Po kështu, perceptimi në lidhje me periudhën e konfliktit 

gjithashtu nuk është i unifikuar. 

 

 

Dhe të anketuarit shqiptarë dhe serbë ishin me po aq me besim në vete mbi njohuritë e tyre për 

atë që ndodhi para konfliktit, kështu që përkatësia etnike nuk luan asnjë rol në shpërndarjen e 

përgjigjeve. 

 

Në të njëjtën mënyrë, gjinia gjithashtu nuk ka ndikuar në përgjigje pasi të anketuarit 

meshkuj/burra dhe femra/gra kanë deklaruar sentimente të njëjta në lidhje me njohuritë e tyre 

për ngjarjet para konfliktit. Të anketuarit nga grupmosha më e re ndjehen më pak të informuar 

në lidhje me situatën para konfliktit. 

 

20.30%

57.70%

22%

Si do t’i vlerësonit njohuritë tuaja për ngjarjet që i 
paraprinë konfliktit, si dhe për krimet që ndodhën gjatë 

dhe pas konfliktit në Kosovë?

Jo të mjaftueshme Të mjaftueshme Të larta
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Gjatë diskutimeve në grupet e fokusit me pjesëmarrësit shqipfolës, kritikat ndaj institucioneve 

të arsimit dhe atyre tjera qeveritare për mungesën e vëmendjes në edukimin dhe nxitjen e 

interesit të të rinjve për detajet e konfliktit ishin shumë të zakonshme. 

 

 

 

 

Sipas mendimit tuaj, sa zgjati konflikti në Kosovë? (pyetje e hapur) 

Fakti që të anketuarit nuk pajtohen në masë të madhe për perceptimin e tyre për kohëzgjatjen e 

konfliktit4 në Kosovë, dëshmon për kompleksitetin e natyrës së këtij konflikti. Nga 730 të atyre 

që ofruan përgjigje në këtë pyetje, numri më i madh, 12% thanë se konflikti ka zgjatur ndërmjet 

1998 dhe 1999. Shumica e të anketuarve shënojnë fillimin e konfliktit në vitet '90. 

 
4 Në përgjithësi, konflikti i brendshëm i armatosur në Kosovë konsiderohet se ka zgjatur mes shkurtit 1998 dhe marsit 

1999, në këtë pikë, konflikti u ndërkombëtarizua përmes ndërhyrjes së NATO-s që zgjati deri në qershor 1999. 

30.80%

59.30%

10%11.10%
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dhe pas konfliktit në Kosovë? - sipas grupmoshave

18-29 30-55 56-99
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Është e rëndësishme të sqarohet se megjithëse në mbarë Kosovën, konflikti i armatosur 

përfundoi në vitin 1999, për banorët e Mitrovicës fillimet e viteve 2000 u shënuan me konflikte 

dhe incidente të rënda ndëretnike, që kryesisht ndodhën rreth urës kryesore5, dhe disa madje 

rezultuan me vdekje dhe dëbim të njerëzve nga shtëpitë e tyre, kryesisht shqiptarë në pjesën 

veriore të qytetit. 

 

Në shkallë nga 1 deri në 5, ku 1 është "nuk ka pasur ndikim aspak" dhe 5 është "ka pasur ndikim 

shumë të fortë", kush ka pasur ndikimin më të fortë në njohuritë dhe kuptimin tuaj mbi konfliktin 

dhe ngjarjet që lidhen me konfliktin në Kosovë? 

Rezultatet tregojnë se të anketuarit janë të rrethuar nga informacionet në lidhje me konfliktin. 

Perceptimi i tyre është se ata/o e marrin këtë informacion nga burime të ndryshme në masë 

pothuajse të barabartë. Relativisht, shumica e informacioneve për konfliktin merret nga familja, 

por, në përgjithësi, të gjitha burimet shënojnë shkallë mesatare rreth 3 dhe 3.50. 

 
5 Ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë ka rëndësi të konsiderueshme simbolike për banorët e këtij qyteti.  Përveç së 

qeni pikë e ndarjes etnike, ishte dhe skena e qindra incidenteve ndëretnike. Nga viti 2000 e deri më sot, me përjashtime të 

shkurtëra, kjo urë mbetet e mbyllur për trafikun dhe përdoret vetëm nga këmbësorët. ADRC hulumtoi perceptimet mbi 

këtë urë, domethënien dhe simbolikën e saj për serbët dhe shqiptarët që jetojnë në Mitrovicën e veriut dhe atë të jugut në 

vitin 2017. Rezultatet e hulumtimit janë në dispozicion në linkun vijues: http://mediation-

mitrovica.org/publications/beyond-the-bridge-the-symbolism-freedom-of-movement-and-safety/ 

12.30%

7.10% 7%

5.80% 5.60%
5.10%

4.40%
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Sipas mendimit tuaj, sa zgjati konflikti në Kosovë? 

1998 - 1999 1981-1999 1999 1990-1999 1999-2000

1981-2000 1999-2001 1991-1999 1997-1999
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Megjithëse mediat shërbejnë si burim i informacionit mbi të kaluarën, rezultatet e mëtejshme të 

hulumtimit dhe interpretimet e dhëna nga pjesëmarrësit e grupeve të fokusit tregojnë se 

"pushteti i katërt" bart edhe një pjesë të përgjegjësisë për shumë koncepte të gabuara në lidhje 

me të kaluarën, por edhe të tashmen. 

 

Mediat u kritikuan, gjithashtu i intervistuari Dušan Milunović, i cili i atribuon shumë faj 

raportimit për perceptimin aktual të situatës në Mitrovicën veriore dhe jugore. 

"Askush nuk do të publikoj lajm se Xhaferi dhe unë jemi ulur në një kafe, duke pirë kafe, dhe 

duke jetuar normalisht. Por, nëse ndodh një grindje në mes të meje dhe Xaferit, qoftë me rastësi, 

qoftë i motivuar me bazë etnike, do të raportohej nga të gjitha mediat. Kjo nganjëherë krijon një 

imazh të gabuar të incidenteve që ndodhin në veri. Jam shumë i pakënaqur kur shoh tituj në 

media si "Shqiptarët rrahin serbët" ose "Serbët rrahin shqiptarët". Mendoj se mediat duhet të 

kujdesen më shumë sesi i përzgjedhin titujt, si i shkruajnë përmbajtjet për incidentet 

multietnike, sepse është një gjë shumë e rrezikshme. Mendoj se kanë një dozë përgjegjësie për 

këtë situatë tani - ato media që raportojnë vetëm për gjërat negative," tha Milunović. 
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Sa humbje të njerëzve (civilë) të të gjitha grupeve etnike kishte gjatë konfliktit në Kosovë sipas të 

dhënave ekzistuese? 

Një çerek i të anketuarve i’u përgjigj saktë kësaj pyetje6, ndërsa mbi 40% pranuan se nuk dinin 

përgjigjen e saktë. 20% tjetër e të anketuarve ngatërrojnë numrin e akumuluar të humbjeve 

civile dhe jo-civile me numrin e viktimave civile. 

 

 
Më shumë të anketuar serbë (33,3%) se shqiptarë (18%) deklaruan se e dinë që kishte 10.305 

viktima civile nga të gjitha grupet etnike të konfliktit në Kosovë. Po kështu, më shumë të 

anketuar meshkuj/burra (29,3%) se të femra/gra (19,5%) i’u përgjigjën saktë kësaj pyetje. Në 

fund, përqindja e të anketuarve që ishin informuar saktë për këtë numër rritet, me moshën dhe 

dy grupmoshat më të vjetra kishin përgjigje më të sakta se grupmosha më e re - 16,6% e të 

anketuarve nga mosha 18-29 e dinin përgjigjen në krahasim me 30,2% të të anketuarve në mes 

të 30 dhe 55 vjeç dhe 42,6% e të anketuarve më të vjetër se 56 vjeç. 

 

Pjesëmarrësit shqipfolës në grupet e fokusit mendojnë se përqindja e ulët e përgjigjeve të sakta 

të të anketuarve shqiptarë të hulumtimit vjen për shkak të sistemit të dobët arsimor dhe 

mungesës së përgjigjes institucionale. Ata/o besojnë se një numër i madh i burimeve dhe i 

 
6 Të dhënat e vetme të disponueshme dhe të referuara gjerësisht për numrin e humbjeve njerëzore janë ato të mbledhura 

nga Fondi për të Drejtën Humanitare, shih këtu: https://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?page_id=29&lang=de dhe 

këtu: https://balkaninsight.com/2014/12/10/kosovo-war-victims-list-published/ 

Të dhënat e mbledhura nga FDH thonë se 8, 661 civilë shqiptarë të Kosovës u vranë ose u zhdukën, 1, 197 serbë dhe 447 

rom, boshnjakë dhe të tjerë. Periudha e mbuluar: 1 janar 1998 - dhjetor 2000. Publikuesi pranon se këto të dhëna mund 

të kenë ndryshuar pak pasi procesi i mbledhjes dhe konfirmimit të të dhënave për humbjet njerëzore vazhdon.   

2.30% 1.70%

25.20%

20.30%

8.90%

41.40%

Sa humbje të njerëzve (civilë) të të gjitha grupeve etnike 
kishte gjatë konfliktit në Kosovë sipas të dhënave 

ekzistuese?

8661 4982 10305 13517 15273 Nuk e di

https://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?page_id=29&lang=de
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statistikave të ndryshme në lidhje me viktimat e konfliktit janë në dispozicion dhe asnjë prej 

tyre nuk është i verifikuar nga qeveria dhe nuk është trajtuar si zyrtare. 

Për më tepër, ata/o shtuan se informacionet në lidhje me viktimat e konfliktit qarkullojnë 

kryesisht përmes elitave politike serbe dhe atyre të Kosovës, të cilët shpesh ose minimizojnë 

ose fryjnë të dhënat e tilla për t'i shërbyer agjendave të tyre politike. 

 

Një nga pjesëmarrësit serbfolës kishte një shpjegim të ngjashëm duke thënë se ka të ngjarë që 

më shumë serbë të janë të njohur me numrin e viktimave civile, pasi ky numër është më i ulët se 

numri i përgjithshëm i viktimave dhe kjo është arsyeja se pse mbase mund të favorizohet nga 

zyrtarët serbë dhe një pjesë e mediave. 

Në mënyrë të ngjashme, në publikun shqipfolës, numri i përgjithshëm i viktimave dhe kështu 

numri më i madh, mund të përdoret më shumë. 

 

Gazetarja Sanja Sovrlić gjithashtu deklaroi se imazhi i mediave nuk është gjithmonë i 

kënaqshëm për shkak të mosrespektimit të standardeve profesionale. 

"Fatkeqësisht, shumë media marrin anë dhe nxisin një lloj gazetarie ku brohoritet për njërën 

anë, gjë që nuk duhet të ndodh. Kështu, kur gazetarët e kryejnë punën e tyre në mënyrë 

profesionale, ata/o mbajnë ekuilibër të caktuar, sigurohen që të dëgjohen të gjitha palët 

relevante të një teme, atëherë nuk ka asnjë problem, por kjo ndodh rrallë", tha ajo në intervistën 

e realizuar për qëllimet e këtij hulumtimi. 

 

Pjesëmarrësit tjerë serbë deklaruan se fakti që përqindja më e ulët e të anketuarve shqiptarë 

është e informuar për numrin e viktimave civile të konfliktit vjen si pasojë e "narrativës së 

viktimave", që sipas tyre, mbizotëron në shoqërinë shqiptare. Disa ngjarje tragjike shëndrrohen 

në bazën e identitetit kombëtar dhe kështu zgjerohen dhe mitizohen në ndërgjegjen kombëtare, 

ishte mendimi i një prej pjesëmarrësve serbë që dha shembullin dhe besimin e përhapur tek 

kombi serb se numri i studentëve, profesorëve dhe civilëve të vrarë nga gjermanët nazistë gjatë 

Luftës së dytë botërore në Kragujevac ishte 7.000, kur në fakt, ky numër ishte afër 3.000.  

 

Nga numri i përgjithshëm i personave që ende janë të raportuar si të zhdukur (1656), sa prej tyre 

janë nga komuniteti serb?  

Vetëm 12% e të anketuarve e kanë ditur përgjigjen e kësaj pyetje7, ndërsa mbi 52% pranuan se 

nuk dinë atë. 

 
7 Të dhënat më të disponueshme dhe të referuara gjerësisht për numrin e personave të zhdukur janë ato të mbledhura 

nga Fondi për të Drejtën Humanitare, shih këtu:  https://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?page_id=29&lang=de  

https://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?page_id=29&lang=de
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Gjysma e të anketuarve serbë kanë supozuar në mënyrë të gabuar se shumica e personave të 

raportuar ende si të zhdukur janë serbë. Vetëm 6,8% e të anketuarve serbë dhe 18,8% e të 

anketuarve shqiptarë kanë thënë se e dinë që numri i serbëve të zhdukur është 415. 

 

 

Konceptet e gabuara në lidhje me këto të dhëna janë më vërejtur në shkallën më të lartë me 

pjesën më të vjetër të të anketuarve, me 58,4% të të anketuarve më të vjetër se 55 që besojnë se 

 
Të dhënat që ADRC nxori nga FDH informojnë se 1, 094 shqiptarë të Kosovës, 415 serbë, 81 rom, ashkali dhe egjiptian, 22 

boshnjakë dhe 44 të tjerë janë ende të raportuar si të zhdukur. Periudha e mbuluar: 1998 - 2000. Publikuesi pranon se 

këto të dhëna mund të kenë ndryshuar pak pasi procesi i zbardhjes së fatit të të zhdukurve vazhdon.  
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37 0 415 1342 Nuk e di



14 

 

numri i serbëve të zhdukur është 1342, ndërsa më të “sinqertët” janë të anketuarit të moshave  

18 dhe 29 vjeç, ku 69,5% prej tyre kanë pranuar hapur se nuk e dinë përgjigjen e kësaj pyetje. 

Përqindja e të anketuarve që dinë përgjigjen e saktë rritet me nivelin e arsimimit, por gjithsesi, 

përqindja më e lartë e të anketuarve që e dinin përgjigjen është nën 30%. 

 

 

 

Cili grup etnik ka numrin më të madh të viktimave civile të konfliktit në Kosovë sipas të dhënave 

ekzistuese? 

Gjysma e të anketuarve e dinë8 që shqiptarët kanë numrin më të madh të viktimave civile të 

konfliktit në Kosovë, ndërsa rreth një çerek besojnë se janë serbët.  

 
8 Të dhënat e vetme të disponueshme dhe të referuara gjerësisht për numrin e humbjeve njerëzore janë ato të mbledhura 

nga Fondi për të Drejtën Humanitare, shih këtu: https://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?page_id=29&lang=de dhe 

këtu: https://balkaninsight.com/2014/12/10/kosovo-war-victims-list-published/ 

Të dhënat e mbledhura nga FDH thonë se 8, 661 civilë shqiptarë të Kosovës u vranë ose u zhdukën, 1 ,797 serbë dhe 447 

rom, boshnjakë dhe të tjerë. Periudha e mbuluar: 1 janar 1998 - dhjetor 2000. Publikuesi pranon se këto të dhëna mund 

të kenë ndryshuar pak pasi procesi i mbledhjes dhe konfirmimit të të dhënave për humbjet njerëzore vazhdon.   
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Pothuajse gjysma e të anketuarve serbë besojnë se ky grup etnik pësoi numrin më të lartë të 

viktimave civile. 
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Cili grup etnik ka numrin më të madh të njerëzve të zhvendosur nga Kosova sipas të dhënave 

ekzistuese? 

Një e treta e të anketuarve janë të njohur9 me faktin se komuniteti serb numëron pjesën më të 

madhe të të zhvendosurve aktualisht si rezultat i konfliktit në Kosovë, ndërsa çereku i të 

anketuarve nuk e dinin përgjigjen e kësaj pyetje. 

 

Mbi 74,3% e të anketuarve shqiptarë besojnë se pjesëtarët e komunitetit të tyre përbëjnë 

numrin më të madh të njerëzve të zhvendosur nga Kosova. 

 

 
9 Numri i atyre që janë ende të zhvendosur dhe përkatësitë e tyre etnike mund të gjenden në faqen zyrtare të Ministrisë 

për Ktthim dhe Komunitete: http://mzp-rks.org/en/  
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Pothuajse gjysma e të anketuarve më të vjetër se 55 vjeç e dinë se numri më i madh i personave 

të zhvendosur vjen nga komuniteti serb, ndërsa gjithashtu pothuajse gjysma e të anketuarve të 

moshave 18 dhe 29 vjeç besojnë se shqiptarët kanë numrin më të madh të pjesëtarëve të 

komunitetit të tyre që janë të zhvendosur. 

Të pyetur për të shpjeguar pse të anketuarit shqiptarë kishin një perceptim të tillë, diskutuesit 

shqipfolës në grupe të fokusit thanë që mund të ketë qenë rezultat i keqkuptimit dhe se të 

anketuarit mund të kenë menduar numrin e përgjithshëm të njerëzve që janë larguar nga 

Kosova në 20 vitet e fundit. 

 

Diskutuesit serbfolës gjithashtu interpretuan rezultatet përmes optikave të një keqkuptimi të 

mundshëm, duke cituar se të anketuarit shqiptarë mund të kishin pasur në mend dëbimin masiv 

të shqiptarëve në 1999. Gjithashtu, një tjetër pjesëmarrës/e shpjegoi se media serbe 

përqendrohet më shumë në numrin e personave të zhvendosur, ndërsa media kosovare 

përqendrohet në informacionin e viktimave të konfliktit, kjo është arsyeja pse të anketuarit 

shqiptarë janë më pak të njohur me numrin e serbëve të zhvendosur. 

 

Të gjitha të dhënat mbi numrin e civilëve të zhdukur, civilëve të vrarë në Kosovë dhe të 

zhvendosurve janë mbledhur nga organizatat vendase, rajonale dhe organizatat ndërkombëtare. A 

besoni në saktësinë e këtyre të dhënave? 

Mbi 40% e të anketuarve shprehen se besojnë në të dhënat e mbledhura nga organizatat 

vendase, rajonale dhe ndërkombëtare. 

 

 

 

44.20%

23.80%

32%

Të gjitha të dhënat mbi numrin e civilëve të zhdukur, 
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mbledhur nga organizatat vendase, rajonale dhe 
organizatat ndërkombëtare. A besoni në saktësinë e 

këtyre të dhënave?

Po Jo Nuk e di
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Të anketuarit shqiptarë u besojnë më shumë të dhënave në dispozicion. Pothuajse një e treta e 

të anketuarve nga të dy grupet etnike (shqiptarë dhe serbë) nuk e dinë nëse mund t'u besojnë të 

dhënave ekzistuese për numrin e personave të zhvendosur, të zhdukur ose numrin e viktimave 

civile. 

 

 

Gjinia nuk luan ndonjë rol në atë nëse të anketuarit i konsiderojnë të dhënat ekzistuese të 

besueshme, por mosha është faktor, pasi mbi gjysma e të anketuarve nga dy grupmoshat më të 

vjetra deklarojnë se ata/o besojnë në ato të dhëna. Të anketuarit me arsim fillor (46,3%) dhe 

arsim të mesëm (39,1%) nuk e dinë nëse mund t'u besojnë të dhënave të mbledhura nga 

organizatat e ndryshme. 

 

Fondi për të Drejtën Humanitare është një nga organizatat, të dhënat e të cilëve konsiderohen 

më të plota dhe më të besueshme nga akterë dhe media të ndryshme. Drejtori i kësaj organizate 

në Kosovë, Bekim Blakaj, i intervistuar si pjesë e hulumtimit, deklaroi se mungesa e të dhënave 

zyrtare, të verifikuara, në fakt është pengesë për pajtimin. 

 

 “Meqenëse dokumentimi i së kaluarës nuk ka ndodhur dhe deri më sot nuk ka të dhëna zyrtare 

të krimeve, e kaluara shpesh është manipuluar. Në rastin më të rëndë, kjo ka lënë hapësirë edhe 

për mohimin e krimeve dhe të viktimave. Për më tepër, gjykimet për krime të luftës nuk kanë 

dhënë rezultatet e pritura. Kështu, për fat të keq, duhet të theksoj edhe një herë se procesi i 

pajtimit në mes të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë nuk ka ndodhur", tha Blakaj. 
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E kaluara dhe perceptimet mbi rolet njëri-tjetrit në konflikt 

 

Individë/Pjesëtarë të cilit grup etnik kanë kryer krime të luftës në Kosovë? 

Mbi 40% e të anketuarve deklaruan se individët/pjesëtarët nga komuniteti serb kryen krime 

lufte në Kosovë, ndërsa një e treta e të anketuarve besojnë se individët nga komuniteti shqiptar 

e bënë këtë. Asnjë nga të anketuarit nuk beson se nuk kishte krime lufte në Kosovë. 

 

Paragjykimi etnik në përgjigje është i konsiderueshëm. Të anketuarit serbë kryesisht besojnë se 

individë nga komuniteti shqiptar kryen krime të luftës dhe anasjelltas. 
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Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë dhe Serbi kanë qenë prej kohësh kritik ndaj nivelit të 

dënimeve për krime lufte të dhëna nga dy sistemet e drejtësisë. Në fakt, drejtori ekzekutiv i 

FDH-së, Bekim Blakaj, deklaroi për hulumtimin se statistikat për akuzat për krime të luftës të 

sistemeve lokale të drejtësisë tregojnë se viktimat nuk kanë marrë drejtësi. 

 

"Të gjitha proceset gjyqësore dhe gjykimet në lidhje me krimet e luftës në Kosovë të adresuara 

nga gjykatat në Serbi kanë dënuar vetëm 17 individë, ndërsa Kosova (përfshirë administratën e 

e UNMIK dhe EULEX) kanë gjetur 41 individë fajtorë për krime të luftës. Këto statistika 

informojnë se shumica e viktimave nuk kanë marrë drejtësi”, tha ai - duke shtuar se një 

efikasitet i tillë i dobët është rezultat i drejtpërdrejtë i para se të gjithave mungesës së 

bashkëpunimit ndërmjet organeve prokuroriale të Kosovës dhe Serbisë.   

 

 “Duke mos bashkëpunuar, autoritetet prokuroriale të të dy vendeve në mënyrë të vullnetshme 

po i amnistojnë autorët e krimeve. Në këtë rast, të dyja, Kosova dhe Serbia po krijojnë një mjedis 

të mos-ndëshkimit. Ne besojmë se një numër më i madh i gjykimeve për krime të luftës do të 

mbaheshin dhe një numër më i madh i autorëve të krimit do të dorëzoheshin para drejtësisë 

nëse Kosova dhe Serbia do të krijonin bashkëpunim juridik", u shpreh Blakaj në intervistë. 

 

A mendoni se qeveria e Kosovës dhe/ose ajo e Serbisë do të duhej të kishin listuar viktimat civile 

dhe ushtarake të konfliktit të Kosovës deri tani? 

Pjesa më e madhe e të anketuarve mendojnë se qeveritë duhet të kishin listuar viktimat e 

konfliktit në Kosovë. 

 

Asnjë nga kategoritë demografike nuk luan rol në shpërndarjen e kësaj përgjigje. 
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Pse mendoni se qeveria e Kosovës dhe/ose ajo e Serbisë nuk i kanë listuar viktimat e konfliktit të 

Kosovës deri tani? (pyetje e hapur) 

Mbi një e treta e të anketuarve (36,9%) besojnë se qeveritë nuk arritën t’a bëjnë këtë për shkak 

të politikës, ndërsa një e katërta (25,6%) deklaruan se nuk e dinë, pjesa prej 9,3% thanë se një 

përpjekje e tillë nuk është në interes të dy qeverive. Tetë përqind e shohin këtë si pasojë e 

mungesës së bashkëpunimit. Në fund, 6,2% mendojnë se qeveritë nuk janë me të vërtetë të 

interesuara për këtë çështje.  

 

A duhet të bashkëpunojnë autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë për të: listuar viktimat e 

konfliktit në Kosovë, zgjidhur fatin e të pagjeturve dhe për të ndjekur penalisht ata/o të dyshuar 

për krimet të luftës? 

Ekziston një mbështetje e gjërë e të anketuarve për bashkëpunimin e dy qeverive për listimin e 

viktimave, gjetjen e personave të zhdukur dhe ndjekjen penale të kriminelëve të luftës. 

Bashkëpunimi për ndjekjen penale të kriminelëve të luftës ka mbështetjen më të vogël, 

megjithatë përsëri mbështetet nga rreth gjysma (67,7%) e të anketuarve. 

 

 

 

Në përgjithësi, të anketuarit shqiptarë janë më mbështetës për mundësinë e bashkëpunimit në 

mes të dy qeverive. Përqindja më e lartë e të anketuarve shqiptarë (91%) mbështetë 

bashkëpunimin për ndjekjen penale të të dyshuarve për krime të luftës, ndërsa në të njëjtën 

kohë, përqindja më e vogël e të anketuarve serbë (44,4%) pajtohen me këtë mendim.  
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Kur u pyetën për të diskutuar këtë konstatim në fokus grupe, pjesëmarrësit shqipfolës shprehin 

besimin se të anketuarit serbë kanë frikë se bashkëpunimi në ndjekjen penale të të dyshuarve 

për krime të luftës do të rezultojë në një numër të madh të të akuzuarve nga ky komunitet, duke 

prekur anëtarët e familjes ose vetë serbët e anketuar.  

 

Për më tepër, pjesëmarrësit shqiptar të grupeve të fokusit barazojnë (jo) gatishmërinë për të 

mbështetur bashkëpunimin institucional pas konfliktit me mënyrën se si të anketuarit e shohin 

rolin e tyre në konflikt. Më saktësisht, disa thanë se ata/o që mbështesin bashkëpunimin 

institucional janë "viktimat që kërkojnë drejtësi", ndërsa ata/o që kundërshtojnë atë ndjehen si 

"agresorë". 

 

Nga ana tjetër, pjesëmarrësit serbfolës që morën pjesë në grupet e fokusit, thuajse unanimisht e 

shpjeguan këtë rezultat me mosbesim të këtij komuniteti ndaj institucioneve të drejtësisë së 

Kosovës. Ekziston një besim i përhapur tek komuniteti serb se institucionet e drejtësisë së 

Kosovës janë të njëanshme ndaj serbëve. Shumë pjesëmarrës të grupit të fokusit përmendën 

disa akuza për krime lufte të ngritura kundër serbëve në vitet e fundit që përfunduan në lirime, 

por vetëm pasi i akuzuari kaloi vite në paraburgim. 

Disa diskutues të grupeve të fokusit nga komuniteti serb deklaruan gjithashtu se bashkëpunimi 

në vetvete nuk do të kontribuoj shumë pa angazhimin e vërtetë të komuniteteve dhe elitave 

politike, duke dhënë shembuj të bashkëpunimit në mes të qeverive serbe,  kroate dhe asaj të 

Bosnje dhe Hercegovinës e që nuk janë përkthyer domosdoshmërisht në pajtim. 
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Pjesëmarrësit shqipfolës të grupeve të fokusit ofruan shpjegime se përse ata/o që 

kundërshtojnë bashkëpunimin mund të ndjehen në këtë mënyrë. Ata/o cituan arsye të tilla si 

mosbesim ndaj institucioneve serbe dhe averzion ndaj politikanëve serbë që mohojnë krimet e 

luftës në Kosovë. Sipas mendimit të disa pjesëmarrësve, nuk ka parakushte politike për 

bashkëpunim për sa kohë që presidenti serb mohon ngjarjet që ndodhën në Reçak. 

 

Folësit serbë, nga ana tjetër, besojnë se më shumë shqiptarë janë të gatshëm të mbështesin 

bashkëpunimin e të dy palëve për shkak të bindjes se shumë nga përgjegjësitë për krimet e 

luftës në Kosovë janë të vendosur në Serbi, jashtë shtrirjes së autoriteteve të Kosovës. 

 

Kur bëhet fjalë për grupmoshat, mbështetja “më e vogël” për bashkëpunimin tek të anketuarit 

më të vjetër matet për ndjekjen penale të të dyshuarve për krime të luftës, me ç'rast 54% nga të 

gjithë të anketuarit më të vjetër se 55 e mbështesin këtë ide. 

 

Përshkruani ndjenjat tuaja ndaj periudhës së konfliktit? 

Nuk ka ndonjë model të dallueshëm se si të anketuarit i përshkruajnë ndjenjat e tyre ndaj 

konfliktit, pasi pothuajse e njëjta përqindje shprehet se flasin shpesh ose nuk flasin kurrë për 

konfliktin. Nga të anketuarit që nuk mbajnë mend konflik, vetëm 14% më shumë janë të 

gatshëm të mësojnë për këtë periudhë se ata/o që nuk janë të interesuar të mësojnë rreth tij. 
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Të anketuarit shqiptarë që nuk e mbajnë mend konfliktin janë më të interesuar të mësojnë rreth 

tij (30,5%) sesa homologët e tyre serbë (12,9%). 

 

Diskutuesit serbofolës në grupe të fokusit shpjeguan ndryshimin me mosinteresimin e 

përgjithshëm të të rinjve për çfarëdo që lidhet me politikën ose ndjenjën e humbjes, ndërsa 

diskutantët shqipfolës deklaruan se të rinjtë shqiptarë mund të kishin qenë më të interesuar 

sepse familjet e tyre kanë vuajtur më shumë. 

 

Një pjesë e folësve shqiptarë në grupet e fokusit gjithashtu mendojnë se 30% është një 

përqindje e ulët dhe fajësuan sistemin arsimor dhe shoqërinë për mos-nxitjen e interesit për të 

kaluarën dhe konfliktin tek të rinjve, si përmes ligjëratave, arteve - filmave, dokumentarëve dhe 

muzeve. 

  

Kur bëhet fjalë për përgjigjet e të anketuarve serbë, diskutuesit shqiptarë në grupe të fokusit 

thanë që ata/o mund të jenë më pak të interesuar sepse "nuk e kanë përjetuar luftën në të 

njëjtën masë dhe thellësi si shqiptarët". 

Nga të anketuarit më të vjetër (më të vjetër se 55), të cilët e mbajnë mend mirë konfliktin, 

pothuajse gjysma (47%) nuk pranojnë të flasin për këtë, ndërsa 28% shprehen se shpesh 

diskutojnë për këtë periudhë. Nga ana tjetër, të anketuarit midis moshës 18 dhe 29 vjeç 

kryesisht (46,4%) nuk e mbajnë mend konfliktin, por janë të interesuar të mësojnë më shumë 

rreth tij. 
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Barometri i pajtimit dhe roli i institucioneve në proceset e pajtimit 

 

A besoni në pajtimin në mes të shqiptarëve dhe serbëve (në mënyrë primare)? 

Mbi gjysma e të anketuarve nuk besojnë se është e mundur të pajtohen serbët dhe shqiptarët. 

 

 

Mbi 70% e të anketuarve serbë nuk besojnë se pajtimi me shqiptarët është i mundur, ndërsa një 

e treta e të anketuarve shqiptarë besojnë në pajtim. 
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Në të dy grupet e fokusit me qytetarë shqipfolës, kishte mendime se përqindja e lartë e të 

anketuarve serbë që nuk besojnë në pajtim nuk pasqyron realitetin dhe se ata/o janë të ndikuar 

negativisht nga Beogradi. Ishte mendimi i diskutuesve se baza e fortë e Beogradit në veri është 

aq me ndikim sa që të anketuarit kanë frikë të përgjigjen me sinqeritet ose kanë një perceptim 

të gabuar të shqiptarëve të Kosovës të promovuar nga zyrtarët e qeverisë së Beogradit që 

portretizojnë shqiptarët si "njerëz të pyllit”10.  

 

Motive të tjera shtesë se pse të anketuarit shqiptarë mund të besojnë në pajtim është shpresa se 

ajo do të ndihmoj në zgjidhjen e fatit të të të pagjeturve, thanë pjesëmarrësit shqipfolës në një 

nga grupet e fokusit.  

 

Një tjetër mendim i shprehur në grupet e fokusit me folësit shqiptarë që mori mbështetje 

brenda grupit ishte se shpërndarja e përgjigjeve është ndikuar nga mosha e të anketuarve. 

Ata/o besojnë se të anketuarit e rinj, të cilët nuk kanë pasur asnjë rol aktiv në konflikt, nuk e 

mendojnë pajtimin si një çështje të ngutshme, pasi ata/o nuk do të ndiejnë se ka gjë për t'u 

pajtuar. Sidoqoftë, rezultatet e analizës statistikore tregojnë se, kur bëhet fjalë për grupmoshat, 

përqindja më e madhe e të anketuarve që nuk besojnë në pajtim (70.3%) janë në të vërtetë 

ata/o më të vjetër se 55. 

 

Interpretimet e serbfolësve në grupet e fokusit ishin, përsëri, të ndryshme. Ata/o u shprehen të 

bindur se mbi 70% e serbëve nuk besojnë në pajtim sepse nuk besojnë ose ndjehen komod me 

institucionet e Kosovës. Referencat të tilla si "sistemi i tyre", "institucionet e tyre" u përdorën 

nga pjesëmarrësit për të përshkruar institucionet e Kosovës dhe për të treguar një nivel të 

largimit nga këto institucione. 

 

Jo ndryshe nga pjesëmarrësit shqipfolës në fokus grupe, folësit serbë gjithashtu dyshojnë në 

sinqeritetin e përgjigjeve të të anketuarve shqiptarë. Arsyeja e vetme që shqiptarët duan 

pajtimin është "sepse ata morën atë që donin - vendin e tyre", ishte një nga mendimet e 

shprehura në të dy grupet e fokusit me qytetarët serbë nga Mitrovica e veriut. 

 

 

 

 
10 Shprehja "njerëz të pyllit" u përdor nga kryeministrja serbe Ana Brnabić në një konferencë si përshkrim për politikanët 

shqiptarë. Ky veprim i saj u perceptua gjerësisht si racist dhe fyes për të gjithë shqiptarët nga shoqëria kosovare: 

https://www.glasamerike.net/a/kosovo-srbija-brnabic-ljudi-iy-sume-skije/4941040.html  

https://www.glasamerike.net/a/kosovo-srbija-brnabic-ljudi-iy-sume-skije/4941040.html
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Nëse përgjigja juaj në pyetjen paraprake është ‘’Po’’ ose ‘’Nuk e di’’, a mendoni se shoqëria e ‘’anës 

tjetër’’ ka bërë kompromise të mjaftueshme në emër të pajtimit? 

Nga 542 persona që ofruan përgjigje në këtë pyetje, afër 50% thanë se nuk e dinë nëse "pala 

tjetër" bëri përpjekje të mjaftueshme për pajtim.  

 

 

Në mënyrë të konsiderueshme më shumë të anketuar shqiptarë (413) i’u përgjigjën kësaj pyetje 

se të anketuarit serbë (113). Sidoqoftë, brenda numrit të serbëve që ofruan një përgjigje në këtë 

pyetje, 29,2% deklaruan se besojnë se komuniteti shqiptar bëri mjaft kompromise në emër të 

pajtimit, ndërsa 42,9% e shqiptarëve nuk mendojnë se komuniteti serb ka bërë mjaftueshëm 

për pajtimin. 

 

Nëse përgjigja juaj në pyetjen paraprake ishte ‘’Jo’’ ose ‘’Nuk e di’’, ҫfarë kompromise do të 

dëshironit që (pala tjetër) të bëjë? (pyetje e hapur) 

Nga 169 (158 prej të cilëve janë shqiptarë) të anketuar që iu përgjigjën kësaj pyetjeje, shumica 

(34,3%) deklaruan se Serbia duhet t’a njohë Kosovën, 20,1% deklaruan se pala tjetër duhet të 

kërkojë falje, 11,2% nuk e dinin çfarë veprimi duhet të bëhet nga tjetri në emër të pajtimit dhe 

4,1% deklaruan se ata/o dëshirojnë të shohin reparimet e dëmit material. 
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‘’Nuk e di’’, a mendoni se shoqëria e ‘’anës tjetër’’ ka bërë 

kompromise të mjaftueshme në emër të pajtimit?

Po Jo Nuk e di
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Nëse jeni përgjigjur me ‘’Po’’ ose ‘’Nuk e di’’ në pyetjen ‘’A besoni në pajtimin në mes të shqiptarëve 

dhe serbëve?’’ – si do të dukej sipas ju, një  gjest/veprim nga autoritetet e Kosovës që do të shprehte 

një vullnet të sinqertë për pajtim? (Vetëm të anketuarit serbë, shumë opsionale) 

Një numër shumë i vogël i të anketuarve serbë ofruan përgjigjen për këtë set të pyetjes, duke 

filluar nga vetëm 10 deri në 40. 

 

 

 

Nëse jeni përgjigjur me ‘’Po’’ ose ‘’Nuk e di’’ në pyetjen ‘’A besoni në pajtimin në mes të shqiptarëve 

dhe serbëve?’’ – si do të dukej sipas ju, një gjest/veprim nga autoritetet e Serbisë që do të shprehte 

një vullnet të sinqertë për pajtim? (Vetëm të anketuarit shqiptarë, shumë opsionale) 

Një numër dukshëm më i madh i të anketuarve shqiptarë iu përgjigjën kësaj pyetje, duke filluar 

nga 188 në 342. 
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(Vetëm të anketuarit serbë) Si do të dukej sipas ju, një 
gjest/veprim nga autoritetet e Kosovës që do të shprehte 

një vullnet të sinqertë për pajtim? 

Duke ndjekur penalisht dhe gjykuar në mënyrë aktive dhe të pavarur sa më shumë të dyshuar për
krimet e luftës të kryera në Kosovë, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike

Duke bërë memoriale dhe përkujtuar krimet ndaj viktimave civile të të gjitha grupeve etnike të
luftës në Kosovë

Të kërkojnë falje zyrtare për krimet e kryera ndaj civilëve jo-shqiptarë

Të përmbahen nga punësimi dhe promovimi i kriminelëve të dënuar të luftës në pozita qeveritare

Të zgjidhet fati i të pagjeturve pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike
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Sipas mendimit tuaj, si duhet të trajtohen personat që kanë të njejtën përkatësi etnike si tuajën dhe 

që janë dënuar për krime të luftës nga shoqeria? 

Pjesa më e madhe e njerëzve shprehen se kriminelët e dënuar të luftës duhet të mbahen 

përgjegjës dhe të mos paraqiten si shembuj për t’u ndjekur në shoqëri. 
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(Vetëm të anketuarit shqiptarë) Si do të dukej sipas ju, 
një gjest/veprim nga autoritetet e Serbisë që do të 

shprehte një vullnet të sinqertë për pajtim? 

Duke ndjekur penalisht dhe gjykuar në mënyrë aktive dhe të pavarur sa më shumë të dyshuar për
krimet e luftës të kryera në Kosovë, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike

Duke bërë memoriale dhe përkujtuar krimet ndaj viktimave civile të të gjitha grupeve etnike të
luftës në Kosovë

Të kërkojnë falje zyrtare për krimet e kryera ndaj civilëve jo-serbë

Të përmbahen nga punësimi dhe promovimi i kriminelëve të dënuar të luftës në pozita qeveritare

Të zgjidhet fati i të pagjeturve pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike
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Sipas mendimit tuaj, si duhet të trajtohen nga shoqëria 
personat që kanë të njejtën përkatësi etnike si tuajën 

dhe që janë dënuar për krime të luftës? 

Duhet të mbahen përgjegjës dhe 
të mos promovohen si rol –
modele në shoqërinë time

Duhet të trajtohen si hero

Nuk kam opinion

Tjetër: Kjo do të varej nga personi
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Përqindja më e lartë e të anketuarve shqiptarë bëjnë thirrje për përgjegjësi të kriminelëve të 

dënuar të luftës. 

 

 

Sipas mendimit tuaj, si duhet të trajtohen nga komuniteti shqiptar personat me përkatësi etnike 

shqiptare të dënuar për krime të luftës? (Vetëm të anketuarit serbë) 

Të anketuarit serbë nuk maten ndonjë ndryshim të madh (4%) në mes të mënyrës se si ata me 

prejardhje etnike shqiptare të dënuar për krime lufte duhet të trajtohen nga shoqëria e tyre, 

sesa mënyra se si ata me prejardhje etnike serbe të dënuar për krime lufte duhet të trajtohen 

nga shoqëria serbe. 

53.10%

6.90%

39.40%

61.60%

6.50%

31.70%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Duhet të mbahen përgjegjës dhe 
të mos promovohen si rol –
modele në shoqërinë time
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përkatësisë etnike
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(Vetëm të anketuarit serbë) Sipas mendimit tuaj, si 
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përkatësi etnike shqiptare të dënuar për krime të luftës?

Duhet të mbahen përgjegjës dhe 
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modele 

Duhet të trajtohen si hero

Nuk kam opinion
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Sipas mendimit tuaj, si duhet të trajtohen nga komuniteti serb personat me përkatësi etnike serbe 

të dënuar për krime të luftës? (Vetëm të anketuarit shqiptarë) 

Një përqindje më e madhe e të anketuarve shqiptarë (14%) mendojnë se kriminelët e luftës të 

dënuar serbë duhet të konsiderohen përgjegjës dhe jo të paraqiten si shembuj per tu ndjegur 

sesa kur bëhet fjalë për ata të grupit të tyre etnik të dënuar për krime lufte. 

 

 

Si ndikojnë deklaratat e politikanëve në proceset e pajtimit? 

Në përgjithësi, të anketuarit besojnë se deklaratat e politikanëve ndikojnë negativisht në 

proceset e pajtimit, por një përqindje më e lartë beson se deklaratat e politikanëve serbë, 

ndikojnë në mënyrë të veҫantë më negativisht në proceset e pajtimit. 
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(Vetëm të anketuarit shqiptarë) Sipas mendimit tuaj, si 
duhet të trajtohen nga komuniteti serb personat me 
përkatësi etnike serbe të dënuar për krime të luftës? 

Duhet të mbahen përgjegjës dhe 
të mos promovohen si rol –
modele 

Duhet të trajtohen si hero

Nuk kam opinion
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Përkatësia etnike e të anketuarve luan një rol të madh në mënyrën se si ata/o i’u përgjigjën 

pyetjes. Megjithatë, një përqindje më e lartë e të anketuarve serbë (38,20%) janë kritikë ndaj 

deklaratave të politikanëve serbë dhe i denoncojnë ato si negative se të anketuarit shqiptarë 

(12,50%) të cilët ndajnë perceptime të ngjashme për ndikimin e deklaratave të politikanëve 

shqiptarë për proceset e pajtimit. 

 

 

Të anketuarit shqiptarë gjithashtu besojnë se mesazhet e politikanëve shqiptarë kanë një efekt 

më pozitiv. 
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Gjinia nuk ka relevancë në dhënien e përgjigjeve, por mosha luan rol. Grupmosha më e re (18-29 

vjeç) është më mos-pajtuese dhe kritike për deklaratat e politikanëve serbë (48,3%), ndërsa 

43,6% e të anketuarve nga grupmosha më e vjetër (më të vjetër se 55) mendojnë që deklaratat e 

politikanëve shqiptarë kanë një efekt negativ. 

Njëri nga të intervistuarit, Rron Gjinovci nga Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA) 

dhe anëtar i ekipit përgatitor për Komisionin e të Vërtetës dhe Pajtimit (TRC), gjithashtu 

shprehu mendimin se politikanët serbë dhe shqiptarë "përdorën pozicionin dhe burimet për të 

përhapur dhe shkaktuar ndarje të mëtejshme". 

"Ajo që është shqetësuese për momentin është të shohësh instrumentet e përdorura nga 

politikanët, vetë politika dhe institucionet që krijojnë dhe kontribuojnë në një mjedis për 

konflikt dhe jo paqe. Këtu flas për librat e historisë, medias dhe pasaktësive kur i referohen 

numrave të vrasjeve, masakrave dhe krimeve kundër njerëzimit. Këto nxisin një mjedis 

kërcënues dhe armiqësor që siç kemi parë gjatë historisë situata përshkallëzohet e që mund të 

përdoret për t'i sjellë komunitetet në dhunë", tha ai kur u intervistua për qëllimet e këtij 

hulmtimi. 

 

Bekim Blakaj nga FDH gjithashtu komentoi një nismë edhe më të gjerë, rajonale për krijimin e 

‘’Komisionit Rajonal për Themelimin e Fakteve mbi Krimet e Luftës dhe Shkeljeve Tjera të 

Rënda të të Drejtave të Njeriut në Territorin e Ish-Jugosllavisë (1991 – 2001)’’. Megjithatë, siç e 

sqaroi ai, kjo iniciativë vite në punë, mbetet e pasuksesshme edhe sot e kësaj dite. 

 “Kjo është për shkak të mungesës së vullnetit politik. Konstelacioni politik në Kroaci aktualisht 

nuk është në favor të krijimit të këtij komisioni. Po kështu, anëtarët e presidencës së Bosnjes 

dhe Hercegovinës nuk pajtohen me krijimin e KOMRA-së, ndërsa nga ana tjetër Sllovenia 

asnjëherë nuk është pajtuar për një komision të tillë dhe kjo, siç pretendojnë ata, sepse nuk 

kishte viktima të luftës në Slloveni, pra, nuk ka nevojë të regjistrohen viktimat e luftës nga 

shpërbërja e ish-Jugosllavisë. Duke pasur parasysh që për momentin nuk ka vullnet politik për 

krijimin e një komisioni të tillë, nisma për KOMRA përbërë nga shoqëria civile do të bëjë 

regjistrimin e të gjithë viktimave të luftërave të ndodhura në ish-Jugosllavi. " 

 

Si ndiheni kur e dëgjoni frazën ‘’ballafaqim me të kaluarën’’? 

Pothuajse gjysma e të anketuarve nuk janë të njohur me shprehjen "ballafaqim me të kaluarën". 
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73.9% e të anketuarve serbë thanë se nuk janë të njohur me këtë frazë në krahasim me vetëm 

20,5% të të anketuarve shqiptarë. 
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Nuk jam i/e njohur me këtë frazë

Sikur më duhet të mësoj më shumë të vërteta dhe fakte për konfliktin

Sikur më duhet të edukoj vetën mbi ngjarjet e së kaluarës, të ekspozohem ndaj informacioneve 
dhe fakteve të reja që mund të m’i sfidojnë mendimet e mija mbi të kaluarën, të njoh dëmin dhe 
dhimbjen e të gjithëve pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike 

Sikur dikush po më akuzon mua për krimet e kryera nga të tjerët dhe sikur unë duhet të marrë
përgjegjësi për ata/o që kanë kryer krime në emër të popullit tim

Sikur dikush do të më imponoj diҫka

Nuk ndiej asgjë të veҫantë
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Mosha dhe gjinia nuk kanë një rol të madh në mënyrën se si të anketuarit i’u përgjigjën kësaj 

pyetje, por niveli i arsimimit luan rol sepse, sa më i lartë niveli i arsimimit të të anketuarve aq 

më pak është i panjohur termi "ballafaqim me të kaluarën’’.  

 

Me qëllim të eksplorimit dhe matjes së sentimenteve dhe frekuencës së disa prej etiketimeve të 

njohura (të lidhura me konfliktin dhe marrëdhëniet ndëretnike) që shqiptarët dhe serbët i caktojnë 

njëri-tjetrit, të anketuarve i’u kërkua të miratojnë ose të mos-miratojnë një sërë të deklaratave. 

 

Të anketuarit serbë në shumicë shfaqin sentimente shumë negative ndaj pjesëtarëve të 

komunitetit shqiptar me mbi gjysmën e të anketuarve që besojnë se shumica e shqiptarëve janë 

kriminelë lufte. 
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Të anketuarit meshkuj/burra janë më negativë në pikëpamjet e tyre se femrat/gratë e 

intervistuara, me ndryshimin më të lartë kur bëhet fjalë për pretendimin se “shumica e 

shqiptarëve janë kriminelë lufte” - 60,6% e të anketuarve meshkuj/burra vlerësojnë se kjo është 

e vërtetë në krahasim e 42,5% e femrave/grave. Po kështu, 68,8% e të anketuarve 

meshkuj/burra serbë besojnë se shqiptarët janë të vetmit që duhet të fajësohen për konfliktin 

në krahasim me 55,2% të femrave/grave. Sa më të vjetër të intervistuarit, aq më negativ janë 

pikëpamjet e tyre për komunitetin shqiptar. Po kështu, sa më i lartë arsimimi, përgjigjet e të 

anketuarëve janë më pak negative.  
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Të anketuarit shqiptarë kanë njëlloj mendim negativ si komuniteti serb, me një përqindje të 

edhe më të madhe që fajësojnë palën serbe për konfliktin dhe një përqindje poashtu të lartë që 

serbët e tej-viktimizojnë veten e tyre. 

 

Për dallim nga të anketuarit serbë, kur bëhet fjalë për të anketuarit shqiptarë, femrat/gratë janë 

më negative ndaj komunitetit serb. Ndërsa 41% e të anketuarve meshkuj/burra shqiptarë 

besojnë se "shumica e serbëve janë kriminelë lufte" - 61,8% e femrave/grave të anketuara 

shqiptare ndajnë këtë mendim. Në mënyrë të ngjashme, 26,6% e të anketuarve meshkuj/burra 

shqiptarë besojnë se serbët nuk duhet të jetojnë në Kosovë, ky është pozicioni i 47,2% të 

femrave/grave të anketuara. 

 

Diskutuesit serbofolës në grupet e fokusit shprehën mendimin se ky rezultat është i ndikuar nga 

përsëritja e frekuentuar kohëve të fundit të "pretendimeve të pa-mbështetura se ishin 20.000 

femra/gra shqiptare të dhunuara gjatë luftës". Për më tepër, ata/o përmendën gjithashtu atë që 

ata/o e shohin si "një edukim më tradicional dhe konservator" i femrave/grave shqiptare të jetë 

shkaku për perceptimet e tyre.  
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Në shumicën e kategorive, mosha nuk luan një rol kur bëhet fjalë për mënyrën sesi të anketuarit 

shqiptarë iu përgjigjën kësaj pyetjeje. Sidoqoftë, të anketuarit më të rinj (18-29) janë më 

negativët kur bëhet fjalë për pretendimin se serbët nuk duhet të jetojnë në Kosovë, me 46% e 

tyre që pajtohen me këtë deklaratë (në krahasim me 24,2% të të anketuarve të moshës midis 30 

vjeç dhe 55 dhe 25% e të anketuarve më të vjetër se 55). 

 

Kryeredaktorja e Crno beli svet, Sanja Sovrlić, gjithashtu e sheh viktimizimin si një pengesë për 

pajtimin dhe një rol kryesor që media dhe OJQ-të kanë në tejkalimin e tij. 

 

"Të dy palët e portretizojnë veten si viktima pa qenë të hapur për të parë viktimat nga ana 

tjetër, kështu unë mendoj se kjo është një nga gjërat kryesore që mund të gjejmë të përbashkët 

si për të kaluarën ashtu edhe për të tashmen dhe këtu është i rëndësishëm roli si i mediave 

ashtu edhe i shoqërisë civile. Këta të fundit duhet të gjejnë një mënyrë për t'i shpjeguar 

audiencës së tyre, grupeve të tyre të synuara, se çfarë ndodhi me të vërtetë. Sidoqoftë, nuk 

mendoj se ky proces ka qenë i suksesshëm deri më tani, mendoj se kërkon kohë. Fatkeqësisht, të 

dy palët janë të prirura të mos shikojnë në oborrin e tyre dhe në mënyrë të duhur se çfarë  

ndodh rreth tyre", tha ajo duke shtuar se mungesa e suksesit në këtë drejtim është shkaktuar 

nga dy faktorë kryesorë - strategjia e gabuar e komunikimit dhe stigmatizimi i OJQ-ve nga 

zyrtarët qeveritarë. 

 

"Ekziston një stigmatizim i sektorit joqeveritarë nga politikanët, për shkak të të cilit shumë 

shpesh, këta të fundit nuk njihen nga qytetarët si faktorë që duhet të ndikojë në ndryshimet në 

shoqëri, për shkak të mënyrës se si ato shënjestrohen nga politikanët. Ky është një problem i 

madh. Kur mediat dhe shoqëria civile shënjestrohen si, tradhtarë ose mercenarë, ky lloj i 

emërtimeve të papërshtatshme të përdorura pa argument, e bënë punën e tyre shumë të 

vështirë", tha Sovrlić. 

 

 

 

Qytetarët e Mitrovicës mbi proceset që lidhen me pajtimin dhe të ardhmen e 

marrëdhënieve ndëretnike 

 

Si mendoni se do të ndikojë Gjykata Speciale në proceset e pajtimit në Kosovë? 

Ka pak besim se Gjykata Speciale dhe puna e saj do të kenë efekt pozitiv në proceset e pajtimit 

në Kosovë. 
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Gjinia, niveli i arsimit dhe mosha janë të parëndësishme kur bëhet fjalë për përgjigjet, por 

përkatësia etnike është relevante në këtë pyetje. Është interesante se gati një e treta e të 

anketuarve shqiptarë besojnë se Gjykata Speciale do të ketë një efekt pozitiv në pajtimin midis 

serbëve dhe shqiptarëve, ndërsa vetëm 8% e të anketuarve serbë e ndajnë këtë mendim. 
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Pjesëmarrësit në grupet e fokusit ofruan pak shpjegime për përqindjen e shqiptarëve që 

mendojnë se gjykata do të ketë efekt pozitiv në pajtim. Në fakt, shumica e pjesëmarrësve në të 

dy diskutimet e grupeve të fokusit me shqipfolës nënvizuan se gjykata është e padrejtë. 

Sidoqoftë, një prej të anketuarve shqiptarë shprehu mendimin se gjykata "do të pastrojë ngjarjet 

e së kaluarës dhe do të hapë një faqe të re për marrëdhëniet ndëretnike". 

 

Më shumë diskutues shqipfolës dhanë shpjegime se si kjo gjykatë mund të ketë një efekt negativ 

në pajtimin në Kosovë. Sipas mendimit të tyre, çdo aktgjykim dënues i gjykatës do të shkaktojë 

zemërim dhe protesta që mund të drejtohen kundrejt komunitetit serb, i cili nga ana tjetër, 

mund të përgjigjet dhe situata "përfundimisht do të hynte në një rreth të vicioz të dhunës’’. 

Gjithashtu, një pjesë e folësve shqiptarë të grupeve të fokusit ranë dakord që gjykata do të 

provokojë "narracionin e përhapur që përcakton serbëve si agresorë dhe shqiptarët si viktima", 

dhe do të krijojë perceptimin se viktimat do të fajësohen për dhunën. Ndjenja e padrejtësisë do 

të ngjall "zemërim dhe pakënaqësi ndaj serbëve", thanë pjesëmarrësit. 

 

Serbfolësit në diskutime ishin ose të pa interesuar në diskutimin e gjykatës ose kritik ndaj saj. 

Në mesin e atyre që kishin mendime për të, shumica deklaruan se presin që ajo të përdoret si 

"një instrument për të falur krimet e Ushtrisë Çlirimtare te Kosovës". Të tjerët gjithashtu 

deklaruan se çdo institucion gjyqësor ndërkombëtar, duke filluar nga UNMIK (Misioni i 

Kombeve të Bashkuara në Kosovë), Tribunali i Hagës dhe EULEX (Misioni i Bashkimit Europian 

për Sundimin e Ligjit në Kosovë) kanë dështuar në ofrimin e drejtësisë dhe pajtimit. 

 

Ngjashëm me diskutuesit shqipfolës të fokus grupeve, të anketuarit  serbfolës shprehen frikë se 

çdo pakënaqësi e mundshme me gjykatën mund të ndezë një "nevojë për hakmarrje" në 

komunitetin e shumicë që, me shumë gjasë mund të reflektohet në rritjen e numrit të 

"aktakuzave të rreme për krime të luftes ndaj serbëve nga ana e gjykatave vendase". 

 

Si mendoni se ndikoi Tribunali Ndërkombëtar (i Hagës) për krimet e luftës të kryera në ish-

Jugosllavi në proceset e pajtimit në Kosovë? 

Të anketuarit kishin pikëpamje të ndryshme për efektet e Tribunalit të Hagës dhe një e treta 

nuk mund të konstatonte efektet e saj në marrëdhëniet në mes të komunitetit shqiptar dhe atij 

serb. 
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Dallimet në përgjigjet e të anketuarve shqiptarë dhe serbë janë të konsiderueshme. Ndërsa një e 

treta e të anketuarve shqiptarë i shohin efektet e gjykatës si pozitive, më pak se 4% e të 

anketuarve serbë e ndajnë këtë mendim.  
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Ka pasur ide dhe diskutime për shkëmbime potenciale të territorit në mes të Kosovës dhe Serbisë. 

Nëse një e tillë do të ndodhte, si mendoni se kjo do të ndikonte në proceset e pajtimit në mes të 

shqiptarëve dhe serbëve? 

Gjysma e të anketuarve besojnë se një zgjidhje e tillë do të ketë efekte negative në proceset e 

pajtimit. 

 

 

Kjo është një nga pyetjet e rralla ku, pothuajse në mënyrë të barabartë të vogël numri i të 

anketuarve konstaton se një zgjidhje e tillë do të ketë një efekt pozitiv në pajtim. 

Gjinia dhe mosha nuk luajnë një rol të madh në mënyrën se si të anketuarit u përgjigjën kësaj 

pyetje. 
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Pjesëmarrësit shqipfolës të grupeve të fokusit ishin shumë kritikë ndaj idesë së mundshme të 

shkëmbimit të territoreve. Siç thanë ata/o, një zgjidhje e tillë do të çonte në mënyrë të 

pashmangshme në zhvendosjen e njerëzve, gjithashtu, dhe do të destabilizonte marrëdhëniet në 

nivel të komunitetit dhe do të ndikonte në bashkëjetesën dhe komunikimin. Folësit tjerë 

shqiptarë në diskutime gjithashtu deklaruan se "një aranzhim i tillë do të nënkuptojë një 

kompromis tjetër ndaj Serbisë, me të parin që ka qenë ai i dhënies së të drejtave të shumta që i 

komunitetit serb të Kosovës, e që shqipfolësit në diskutime mendojnë se ata/o nuk i meritojnë".   

 

Kompromisi u përmend në diskutime edhe nga serbfolësit e grupeve të fokusit. Ata/o e 

konsiderojnë idenë si një tregti të pabarabartë që "do të linte shumicën e popullatës serbe në 

jug të Kosovës dhe do të sakrifikonte shumicën serbe në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë". 

Serbfolësit në grupe të fokusit gjithashtu nënvizuan se një zgjidhje e tillë do të duhej të zbatohej 

me forcë. 

 

Përveç kundërshtimit të kësaj ideje si një model i zgjidhjes për marrëdhëniet Beograd - 

Prishtinë, të anketuarit serbfolës në grupe të fokusit shprehin bindjen se asnjë zgjidhje nuk do 

të jetë e lehtë. 

 

Ky ishte se pse kishte një dallim të lartë të pjesëmarrësve shqiptarë dhe serbë në grupet e 

fokusit; ata/o serbfolës nuk mund të flisnin për zgjidhje që do të kontribuonte në pajtim. Për 

këta/o, zgjidhjet mund të garantojnë vetëm paqen, por jo domosdoshmërisht pajtimin. Po ashtu, 

ata/o besojnë se të anketuarit shqiptarë të hulumtimit që deklaruan se një zgjidhje të tillë do të 

ndikonte në mënyrë negative në proceset e pajtimit, realisht, kanë shfaqur mos-pëlqimin e tyre 

ndaj vetë idesë dhe nuk kanë shqetësime të sinqerta për proceset e pajtimit. 

 

Sa mendoni se është i mundshëm apo i pamundshëm një konflikt i dhunshëm në të ardhmen? 

60% e të anketuarve nuk e shohin mundësinë e konfliktit të dhunshëm midis serbëve dhe 

shqiptarëve në të ardhmen, ose e konsiderojnë atë shumë të pamundur, ndërsa afër 40% 

mendojnë se është e mundshme ose shumë e mundshme që një skenar i tillë të ndodh. 
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Mosha dhe gjinia nuk luajnë një rol të theksuar në shpërndarjen e përgjigjeve ndaj kësaj pyetje, 

por përkatësia etnike është faktor. Një përqindje dukshëm më e lartë e të anketuarve shqiptarë 

(26%) besojnë se një konflikt i dhunshëm në të ardhmen është shumë i mundshëm ose i 

mundshëm. 
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A ka pasur ndonjë formë të pajtimit në mes të shqiptarëve dhe serbëve në 20 vitet e fundit?  

Gjysma e të anketuarve nuk mendojnë se ka pasur përpjekje të vërteta për pajtim në mes të 

serbëve dhe shqiptarëve në 20 vitet e fundit. Megjithatë, nga ata/o që shprehen se ka pasur 

përpjekje të tilla, pjesa më e madhe e njohin kontributin e shoqërisë civile. 

 

Një nga iniciativat institucionale të Kosovës që synojnë pajtimin është krijimi i Komisionit për të 

Vërtetën dhe Pajtimin. Ky organ aktualisht nuk ekziston, por një ekip përgatitor i përbërë nga 

ekspertë, pjesëtarë të shquar të shoqërisë civile të Kosovës dhe zyrtarë të qeverisë është i 

mandatuar të fillojë një debat shoqëror dhe të sigurojë përkrahje dhe konsensus shoqëror dhe 

politik për krijimin dhe funksionimin e mirëfilltë të këtij komisioni.  

Njëri nga anëtarët e këtij ekipi përgatitor, Rron Gjinovci, tha për këtë hulumtim se ekipi 

përgatitor ka filluar dhe do të vazhdoj të performojë konsultime për çështje të ndryshme që 

lidhen me periudhën e konfliktit dhe gamën e shkeljeve të të drejtave të njeriut që kanë 

ndodhur në periudha të ndryshme. Ekipi do t’a bëjë këtë deri në fund të mandatit të tyre në 

tetor te vitit 2020, pas së cilës kohë, raporti dhe rekomandimet e tyre duhet të përdoren për të 

krijuar përfundimisht komisionin në fillim të vitit 2021.  

Jo ndryshe nga të anketuarit, Gjinovci ishte gjithashtu shumë kritik ndaj përpjekjeve të pajtimit 

institucional deri më tani (si të institucioneve të Kosovës ashtu të atyre të Serbisë). 
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"Kontributet" e institucioneve të Kosovës dhe të Serbisë dhe proceset e pajtimit deri më tani 

kanë qenë destruktive. Mbikëqyrja e bashkësisë ndërkombëtare, natyrisht, ka ngushtuar 

hapësirën për gabime të mëdha që do të ndikonin në rëndë në proceset e pajtimit; proces ky që 

duhet të rikujtohet se është dhe i natyrshëm. Në raste të caktuara, institucionet e të dy vendeve 

kanë shfaqur shkallë të lartë të papjekurisë p.sh. duke punësuar në institucione individë të 

dënuar për shkelje të të drejtave të njeriut gjatë konfliktit të armatosur. Pastaj, kjo kontribuoi në 

rritjen e mosbesimit në këto institucione nga pala tjetër”, tha Gjinovci.  

 

A kontribuoi dialogu i Brukselit dhe procesi i negociatave në mes të Kosovës dhe Serbisë në 

përafrimin e komuniteteve? 

Gjysma e të anketuarve nuk besojnë se dialogu i Brukselit arriti t'i afrojë komunitetet. 
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Në përgjithësi, të anketuarit kanë një këndvështrim negativ mbi efektet e marrëveshjes së 

Brukselit, megjithatë, një përqindje pak më e lartë e të anketuarve shqiptarë deklaruan se kanë 

parë efekte pozitive të marrëveshjes së Brukselit në aspekt të afrimit të komuniteteve. 

Pjesëmarrësit serbfolës të grupeve të fokusit ishin shumë më kritikë ndaj këtij procesi politik se 

të anketuarit shqiptarë. Ata/o kritikuan mungesën e përfshirjes së komunitetit lokal duke 

nënvizuar se rastet e rralla kur pjesëtarët e komunitetit lokal ishin të përfshirë në procesin e 

negociatave, ishte kur ata/o akoma kishin lidhje të ngushta me politikën e qeverisë të Serbisë 

por me pak hapësirë të lëvizjes për të përmirësuar dhe për të përfituar komunitetin. Kritika e 

më e theksuar ishte ajo se procesi ka lënë komunitetin serb të Kosovës pa disa shërbime të 

institucioneve serbe, duke e komplikuar më tej jetën e tyre të përditshme. Këto sipas 

pjesëmarrësve serbfolës të grupeve të fokusit përfshijnë, udhëtimet në Leskovac për seanca 

gjyqësore dhe shërbime të tjera ligjore, si dhe humbjen e shërbimeve komunale të kadastrës 

dhe lejeve të ndërtimit, etj. Këto ndryshime gjithashtu sjellin ankth për vazhdimin e procesit në 

pasi sipas fokus grupeve me serbfolësit, komuniteti pret që edhe shërbimet arsimore dhe të 

kujdesit shëndetësor të institucioneve serbe, gjithashtu do të pezullohen. 

Nga ana tjetër, pjesëmarrësit shqipfolës në diskutime nxorën në pah faktin se procesi i Brukselit 

i afroi shërbimet institucionale të Kosovës me komunitetin serb, si një nga rezultatet më 

pozitive të negociatave. Por, gjithsesi, ata/o janë kritikë për faktin se marrëveshjet nuk janë 

zbatuar siç duhet. Ky ishte gjithashtu një shqetësim i shprehur në grupet e fokusit me folësit 

serbë, të cilët deklaruan se mungesa e zbatimit të marrëveshjes për Asociacionin e komunave 

me shumicë serbe minimizoi reputacionin e procesit dhe (të bashkësisë ndërkombëtare). 
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Përderisa pjesëmarrësit serbfolës kryesisht fajësuan BE-në dhe faktorin ndërkombëtar për 

mungesën e zbatimit të marrëveshjeve, gjatë diskutimeve të grupeve të fokusit me të anketuarit 

shqipfolës, ata/o shprehen mendime të kundërta. Këta të fundit i vunë fajin qeverive të Kosovës 

dhe Serbisë duke cituar mungesën e sinqeritetit dhe përkushtimit të tyre. 

 

Dhe, ndërsa, të anketuarit serbë kritikojnë procesin për mbylljen e institucioneve serbe, të 

anketuarit shqiptarë presin pikërisht këtë me qëllim që t’a vlerësojnë procesin si të suksesshëm. 

Në fakt, disa nga pjesëmarrësit shqiptarë kërkuan që "Serbia t’a njohë Kosovën para vazhdimit 

të negociatave në mënyrë që Kosova të marrë pjesë në këtë proces si e barabartë".  

 

A mendoni se pajtimi në mes të shqiptarëve dhe serbëve është i domosdoshëm dhe në interesin më 

të mirë të të dy palëve? 

Pothuajse një e treta e të anketuarve nuk e shohin se pajtimi mes serbëve dhe shqiptarëve është 

i nevojshëm. 

 

Më shumë të anketuar shqiptarë e shohin të domosdoshëm pajtimin. 
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A do të ishit të gatshëm të merrni pjesë në procese/aktivitete që përfshijnë bashkëpunimin me 

pjesëtarë të ‘’komunitetit tjetër’’? 

Pothuajse gjysma e të anketuarve deklaruan se do të ishin të gatshëm për bashkëpunim me 

pjestarët e komunitetit tjetër. 
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Kjo pyetje është një nga ato të rralla ku përkatësia etnike nuk kishte ndonjë rol të madh në 

shpërndarjen e përgjigjeve, megjithatë, vërehet një ndryshim i moderuar pasi 15% e të 

anketuarve shqiptarë janë më shumë të gatshëm për bashkëpunim me serbët. 

 

 

A mendoni se duhet të ketë shkëmbime kulturore në mes të shqiptarëve dhe serbëve? 

Mbi gjysma e të anketuarve nuk mendojnë se duhet të ketë iniciativa për shkëmbime kulturore 

në mes të serbëve dhe shqiptarëve. 
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Serbët janë më hezitues se shqiptarët për shkëmbime kulturore. 
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KONKLUZIONET 

⎯ Ngjarjet e së kaluarës, pasojat e tyre dhe vizioni se si të ecim përpara janë, në fakt tema 

shumë përçarëse për shqiptarët dhe serbët që jetojnë në Mitrovicën e jugut dhe atë të 

veriut. Janë gjithashtu tema që shkaktojnë mosbesim të thellë. Pjesëmarrësit në grupe të 

fokusit treguan një nivel të konsiderueshëm skepticizmi dhe shpesh vunë në dyshim 

sinqeritetin e përgjigjeve të dhëna nga pjesëtarët e komunitetit tjetër. 

 

⎯ Një nga pyetjet e rralla që nuk shfaqi ndonjë ndryshim në atë se si u përgjigjën të 

anketuarit shqiptarë dhe serbë, ishte mbi perceptimet e tyre se sa dinë për ngjarjet që i 

paraprinë konfliktit dhe krimet që ndodhën në Kosovë gjatë dhe pas konfliktit. 

Në njërën anë, të anketuarit, në përgjithësi, kanë besim mbi ato që mendojnë se i dinë si 

fakte të konfliktit, por kur përballen me pyetje konkrete, ky vetëbesim nuk përkthehet 

në përgjigje të sakta. 

 

⎯ Të anketuarit nuk kanë besim të madh ndaj të dhënave që lidhen me humbjet e 

shkaktuara gjatë konfliktit në Kosovë, të cilat janë mbledhur nga organizatat vendase, 

rajonale dhe ndërkombëtare dhe të cilat, deri më sot, janë të vetmet të dhëna në 

dispozicion. 

 

⎯ Mungon gjithashtu besimi i publikut në përpjekjet e pajtimit të organizatave vendase, 

rajonale dhe ndërkombëtare. Pothuajse gjysma e të anketuarve të hulumtimit nuk 

besojnë se ka pasur ndonjë përpjekje për pajtimin e dy grupeve etnike në të kaluarën, 

ndërsa ata/o që njohin përpjekjet e tilla, e njohin më shumë kontributin e OJQ-ve. 

 

⎯ Hulumtimi gjithashtu shfaq një kritikë të madhe të publikut ndaj reagimit institucional 

në raport me ballafaqimin me të kaluarën – si të qeverisë së Kosovës, po ashtu dhe të 

qeverisë së Serbisë. Ka një opinion mbizotërues publik që qeveritë nuk kanë bërë sa 

duhet për të dokumentuar viktimat e konfliktit, për të ndjekur penalisht të dyshuarit për 

krime lufte apo për gjetjen e të zhdukurve. Për më tepër, të anketuarit mendojnë se vetë 

politikanët kanë efekt negativ në proceset e pajtimit. E njëjta vlen edhe për proceset 

kryesore politike, siç është procesi i Brukselit. 
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