
 
 

 



 
 

Истраживање јавног мњења „20 година касније: наративи, међуетнички односи и 

помирење у подељеном граду“ 

Издавач 

Центар за алтернативно решавање спорова (Alternative Dispute Resolution Center АДРЦ) 

О издавачу 

Центар за алтернативно решавање спорова (АДРЦ) је организација са седиштем у 

митровичком региону чији рад је усмерен на приступ правди путем посредовања и на 

поспешивање комуникације и обостраног разумевања међу заједницама.  

АДРЦ помаже судовима, тужилаштву, али и на индивидуални захтев, странкама, пружајући 

могућност да се на приступачан начин, који штеди и време и новац, реше легитимни 

захтеве странака у спору. Препознат као законски акт, сваки споразум постигнут у процесу 

посредовања има снагу извршне исправе. 

Поред пружања услуга посредовања, АДРЦ доприноси и ширим иницијативама помирења 

у митровичком региону кроз изградњу људских капацитета за дијалог и преговарање и 

пружа оквир за међуетничку сарадњу. 

Центар за алтернативно решавање спорова - Центар за медијацију Митровица 

ул. Оливер Ивановић/Сами Фрашери бр.52, Северна Митровица 

Контакт: info@mediation-mitrovica.org 

Вебсајт: www.mediation-mitrovica.org    

Ова публикација је израђена уз подршку Амбасаде Швајцарске на Косову и Амбасаде 

Краљевине Норвешке на Косову. Садржај и мишљења изнесена у овом документу 

искључива су одговорност Центра за алтернативно решавање спорова и ни на који начин 

не одражавају ставове донаторске организације. 

Сва ауторска права задржава Центар за алтернативно решавање спорова. Ниједан део ове 

публикације не сме се објавити у било ком облику или на било који начин без претходне 

дозволе.  

Mart 2020. 

mailto:info@mediation-mitrovica.org
http://www.mediation-mitrovica.org/
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НАЈВАЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ 

⎯ Преко 70% испитаника није знало колико је цивила изгубило живот током сукоба.  

⎯  46,5% српских испитаника погрешно верује да је највише цивила који су погинули 

у сукобу било њихове етничке припадности. 

⎯ 74,3% анкетираних Албанаца погрешно верује да њихова етничка група има 

највећи број расељених особа. 

⎯  8,50% анкетираних Албанаца изјавило је да су појединци из српске, албанске и 

других етничких заједница починили ратне злочине на Косову, а 21,20% 

испитаника Срба дели ово мишљење. 

⎯  Скоро 80% испитаника би волело да Владе Косова и Србије сарађују у циљу 

проналаска преосталих несталих особа. 

⎯ 30,5% албанских испитаника који се не сећају сукоба је заинтересовано да сазнају 

више о конфликту, док исто жели свега 12,9% Срба. 

⎯ 56% испитаника не верује у помирење између Срба и Албанаца. 

⎯ 56% испитаника је изјавило да би осуђени ратни злочинци који припадају њиховој 

етничкој заједници требало да се сматрају одговорним, а не да се представљају као 

идоли. 

⎯ 48,3% испитаника у доби између 18 и 29 година сматра да изјаве српских 

политичара негативно утичу на процесе помирења. 

⎯ 50% испитаника верује да би договор између Косова и Србије који укључује 

територијалну размену негативно утицао на помирење. 

⎯ 46% анкетираних Албанаца старости између 18 и 29 година сматра да Срби не би 

требало да живе на Косову. 

⎯ Скоро 40% испитаника верује да је насилни сукоб Срба и Албанаца у будућности 

вероватан или врло вероватан. 

⎯ Преко половине испитаника не сматра да су иницијативе за културну размену 

између Срба и Албанаца потребне. 



2 

 

О ИСТРАЖИВАЊУ  

Циљ истраживања јавног мњења „20 година касније: наративи, међуетнички односи и 

помирење у подељеном граду“ је да се пружи увид, прикаже перспектива и омогући 

разумевање обима информација, наратива и погледа првенствено косовских Албанаца и 

косовских Срба о сукобу који се догодио, међуетничким односима и процесу помирења. 

Истраживање је спроведено у периоду од краја августа 2019. до фебруара 2020. и укључује 

квантитативне и квалитативне методе истраживања јавног мишљења. Истраживање је 

део компоненте „Преиспитивање наратива“ пројекта „Центар за медијацију Митровица“ 

који спроводи Центар за алтернативно решавање спорова и подржава Амбасада 

Швајцарске на Косову и Амбасаде Краљевине Норвешке на Косову. 

Величина узорка:  

Спроведено је 1000 анкета помоћу лице-у-лице методе, случајног узорка 

Географска покривеност:  

Јужна Митровица и Северне Митровице 

Квантитативни део истраживања:  

Квантитативни део истраживања спроведен је у периоду од средине септембра до средине 

октобра 2019. године. 512 анкетираних је из Северне Митровице, а 477 из Јужне 

Митровице (један испитаник није одговорио одакле је). Најмлађи испитаник имао 18 

година, а најстарији 90 година. Просечна старост учесника истраживања је 34,18. 43,1% 

анкетираних су жене а 54,6% мушкарци. Скоро половина испитаника (48,7%) се изјаснила 

да су Срби, 49,20% су Албанци, 0,3% Бошњаци, 0,4% Горанци и 0,3% Турци. Остали 

учесници су се изјаснили као Роми (0,7%) и Ашкалије (0,3%). 

Квалитативно део истраживања:  

Четири фокус групе - две фокус групе са особама које говоре албански и две фокус групе са 

особама које говоре српски језика са укупно 36 учесника (16 мушкараца и 20 жена). Фокус 

групе су организоване у децембру 2019. Године. 

Шест интервјуа је урађено са активистима и представницима цивилног друштва, медија и 

локалних институција: 

⎯ Дурата Прокши, наставница албанског и српског језика 
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⎯  Сања Соврлић, новинарка и главна уредница портала Црно бели свет (ДЗС) 

⎯ Милорад Трифуновић, оснивач Ресурсног центара за нестала лица 

⎯ Беким Бљакај, извршни директор Фонда за хуманитарно право 

⎯ Рон Ђиновци, члан Припремног тима за оснивање Комисије за истину и помирење 

(КИП) 

⎯ Душан Милуновић, посланик у Скупштини општине Северна Митровица 

Интервјуи су спроведени у јануару и фебруару 2020. године и употпуњују истраживање у 

форми мултимедијалног материјала. 

Већи део периода у којем је спроведено истраживање обележила је предизборна, изборна 

и постизборна атмосфера на Косову. Овај период је праћен повећаном активношћу 

политичара и њиховим изјавама усмереним према Влади Србије, које нису остале 

неузвраћене. 

 Једна од примећенијих изјава која је изазвала пуно негативних осећања у албанској 

заједници, била је изјава председника Србије да је „Рачак1 фабриковао светски познати 

преварант, лопов, хоштаплер и варалица (Вилиам) Вокер“. Изјава је уследила након 

првостепене пресуде на две године затвора за косовског политичара српског порекла 

Ивана Тодосијевића због „подстицања етничке мржње” од стране Основног суда у 

Приштини. И Тодосијевић је осуђен јер је јавно описао Рачак као „лаж“2 док је вршио 

дужност министра у Влади Косова. Пресуда Тодосијевићу је такође изазвала негативна 

осећања у заједници косовских Срба који су првостепену пресуду сматрали неправедном, 

строгом и неоснованом. 

Када је у питању локални ниво, током периода истраживања догодио се један озбиљан 

инцидент у који су били умешани српски и албански тинејџери, у којем је, после препирке 

на северној страни главног моста у Митровици (мост на Ибру), убоден ножем српски 

тинејџер3.  

 
1 Рачак је село на Косову у којем су 15. јануара 1999. полицијске снаге убиле 45 Албанаца. Док српска страна 

званично тврди да су убијени били припадници ОВК (Ослободилачке војске Косова), албанска страна тврди да су 

били цивили. Вилијам Вокер, тада шеф мисије за верификацију мисије ОЕБС, утврдио је да су жртве цивили и да 

су масакрирани, а не убијени у борбама, што је широко прихваћено међународно тумачење.  
2 Видети: https://balkaninsight.com/2019/12/05/kosovo-serb-mp-convicted-of-inciting-ethnic-hatred/ 
3 Видети: https://www.gazetaexpress.com/konfirmon-policia-nje-17-vjecar-serb-eshte-therur-sot-ne-uren-e-ibrit/  

https://balkaninsight.com/2019/12/05/kosovo-serb-mp-convicted-of-inciting-ethnic-hatred/
https://www.gazetaexpress.com/konfirmon-policia-nje-17-vjecar-serb-eshte-therur-sot-ne-uren-e-ibrit/
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Међутим, када су питању политички развоји везан за помирење и дијалог, није било 

значајних догађаја. Са друге стране, две општине (Северна Митровица и Јужна Митровица) 

и даље немају скоро никакву сарадњу, изузев сарадње на одржавању водовода . 

ОПИС УЗОРКА 

Истраживање је обухватило територију две општине - Јужне Митровице и Северне 

Митровице. 512 испитаника је из Северне Митровице, 477 је из Јужне Митровице, док 1 

није одговорио на ово питање. 

 

Нешто више од половине испитаника, 546 (54,6%) су мушкарци, 43,1% су жене, док је 2,3% 

је одбило да одговори на то питање. 

51.80%

48.20%

Општина пребивалишта

Северна Митровица Јужна Митровица
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Већина испитаника припада старосној групи између 18 и 29 година. Најмлађи испитаник 

имао је 18 година, а најстарији 90. Просечна старост испитаника је 34,18. 

 

Срби (484) и Албанци (489) чине велику већину испитаника, али истраживање је 

обухватало и 2% испитаника других етничких група. Седам испитаника је одбило да 

одговори на то питање. 

54.60%

43.20%

2.30%

Пол анкетираних

Мушки Женски Одбија да одговори

46.20%
43.60%

10.30%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Старосне групе

Старосна структура анкетираних

18-29 30-55 56-99
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Половина испитаника су дипломирани средњошколци, док преко 40% има вишу школу, 

основне или мастер студије. 

 

 

49.20% 48.70%

0.70% 0.40% 0.30% 0.30% 0.30%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Етничка припадност анкетираних

Албанци Срби Роми Горанци Бошњаци Турци Ашкалије

5.50%

50.30%

22.60%
20.90%

0.70%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Ниво образовања анкетираних 

Основна школа Средња школа Виша школа Основне или мастер студије Докторат
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Ниво знања и заблуде о сукобу 

Како бисте оценили своје знање о догађајима који су претходили сукобу и злочинима који су 

се догодили на Косову током и после сукоба? 

Преко половине испитаника сматра да довољно знају о догађајима који су претходили 

сукобу. Међутим, каснија питања показаће да је само трећина испитаника или у неким 

случајевима чак и мање информисана о основним чињеницама и деструктивности сукоба 

и цени људског живота. Такође, перцепција о томе шта представља период сукоба није 

јединствена. 

 

И Албанци и Срби су подједнако сигурни у своје знање о ономе што се догађало пре сукоба, 

тако да националност није играла улогу у расподели одговора. 

Пол такође није утицао на расподелу одговора, јер су и мушкарци и жене исто посматрали 

своје знање о догађајима пре сукоба. Међутим, испитаници из најмлађе старосне групе 

сматрају се, очекивано, најмање информисанима о ситуацији пре сукоба. 

Током дискусија у фокус групама са учесницима који говоре албански језик, критика 

образовним и другим владиним институцијама због недовољне пажње посвећене 

едуковању и подстицању интересовања младих да сазнају детаље сукоба, је била веома 

честа. 

20.30%

57.70%

22%

Како бисте оценили своје знање о догађајима који су 
претходили сукобу и злочинима који су се догодили 

на Косову током и после сукоба?

Недовољно Адекватно Веома добро
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Од када до када сматрате да је трајао сукоб на Косову? (отворено питање) 

Чињеница да се испитаници углавном не слажу у одговорима у вези са трајањем сукоба4 

на Косову сведочи о сложености природе сукоба. Од 730 људи који су понудили одговор на 

ово отворено питање, највећи број, 12% је изјавило да је сукоб трајао између 1998. и 1999. 

Већина испитаника означила је да je сукоб почео 90-их. 

 

 
4. Сматра се да је унутрашњи оружани сукоб на Косову трајао од фебруара 1998. до марта 1999. године, када је 

сукоб интернационализован НАТО бомбардовањем СР Југославије које је трајала до јуна 1999. године. 

30.80%

59.30%

10%11.10%

57.80%

31%

12.90%

48.50%

38.60%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Недовољно Адекватно Веома добро

Како бисте оценили своје знање о догађајима који су 
претходили сукобу и злочинима који су се догодили 

на Косову током и после сукоба?- по старосним 
групама

18-29 30-55 56-99

12.30%

7.10% 7%

5.80% 5.60%
5.10%

4.40%

3.30% 3.30%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

Од када до када сматрате да је трајао сукоб на 
Косову? 

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

1981-2000 1999-2001 1991-1999 1997-1999
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Важно је појаснити да иако се на целом Косову оружани сукоб завршио 1999. године, за 

становнике Митровице, ране 2000-те су такође биле обележене тешким сукобима и 

међуетничким инцидентима, који су се углавном дешавали око главног моста5, а неки чак 

завршили смрћу и протеривањем људи из домова, претежно Албанаца у северном делу 

града. 

На скали од 1 до 5, где је 1 „није ни најмање“, а 5 је „веома високо“, процените ко је или шта 

највише утицао на ваше знање и разумевање догађаја везаних за сукоб? 

Резултати показују да су испитаници окружени информацијама о сукобу. Њихова 

перцепција је да те информације примају из различитих извора у готово једнакој мери. 

Може се рећи да највише информација о сукобу добијају од чланова породице, али 

генерално сви извори имају просечну оцену од око 3 до 3,50. 

 

Иако медији служе као извор информација о прошлости, даљи резултати истраживања и 

мишљења учесника фокус група показују да „седма сила“ такође сноси део одговорности 

за мноштво заблуда о прошлости, али и садашњости. 

 
5 Главни мост на Ибру у Митровици има значајан симболички значај за становнике овог града. Поред 
тога што је била тачка етничке поделе, она је била и поприште више стотина међуетничких 
инцидената. Од 2000. године до данас, са краћим изузецима, овај мост остаје затворен за саобраћај 
и користе га само пешаци. АДРЦ је истражио перцепције овог моста, његов значај и симболику за 
Србе и Албанце који живе у Северној и Јужној Митровици још током 2017. Резултати истраживања 
доступни су на следећем линку: http://mediation-mitrovica.org/publications/beyond-the-bridge-the-symbolism-
freedom-of-movement-and-safety/ 
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На скали од 1 до 5, где је 1 „није ни најмање ни 
најмање“, а 5 је „веома високо“, процените ко је или 
шта највише утицао на ваше знање и разумевање 

догађаја везаних за сукоб?

Ја сам лично доживео сукоб Породица

Заједница/Пријатељи Школа

Медији Политичари

http://mediation-mitrovica.org/publications/beyond-the-bridge-the-symbolism-freedom-of-movement-and-safety/
http://mediation-mitrovica.org/publications/beyond-the-bridge-the-symbolism-freedom-of-movement-and-safety/
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Медије је критиковао и саговорник Душан Милуновић, који је велику кривицу за тренутну 

перцепцију ситуације у Северној и Јужној Митровици приписао њиховом извештавању. 

„Нико неће објавити вест ако сада ја и Ђафер седнемо у кафић и пијемо кафу, живимо 

нормално. А уколико дође до туче између мене и Ђафера па била она случајна, била она 

етничка, то ће сви медији објавити и тако се некада ствара нека лажна слика о 

инцидентима не Северу. Јако сам незадовољан кад у медијима видим ,“Албанци претукли 

Србина“, или „Срби претукли Албанца“. Мислим да медији морају да воде рачуна како 

бирају те наслове, како пишу те текстове о тим мултиетничким инцидентима јер то је јако 

опасна ствар, мислим да имају дозу кривице за овакво стање тренутно - медији који 

извештавају само о негативним стварима“, рекао је Милуновић. 

Према доступним подацима, колико је цивила свих етничких припадности изгубило живот 

током сукоба на Косову? 

Четвртина испитаника је тачно одговорила на ово питање 6, док је преко 40% признало да 

не зна тачан одговор. 20% испитаника помешало је укупан број цивилних и других 

губитака са бројем цивилних жртава. 

 

 
6 Једини доступни и често цитирани подаци о броју изгубљених људских живота су они које је прикупио Фонд за 

хуманитарно право и доступни су овде: https://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?page_id=29&lang=de  

Подаци које је прикупио ФХП говоре да је убијено или нестало 8.661 косовских Албанаца, као и 1.197 Срба и 447 

Рома, Бошњака и других неалбанаца. Период обухваћен: 1. јануара 1998. - децембра 2000. Важно је напоменути 

да се ове бројке могу незнатно разликовати кроз време јер је процес прикупљања и потврђивања података о 

људским жртвама и даље у току. 

2.30% 1.70%

25.20%

20.30%

8.90%

41.40%

Према доступним подацима, колико је цивила свих
етничких припадности изгубило живот током сукоба 

на Косову?

8661 4982 10905 13517 15273 Не знам

https://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?page_id=29&lang=de
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Више Срба (33,3%) него Албанаца (18%) је знало да је у сукобу на Косову изгубило живот 

10.905 цивила свих националности. Исто тако, више мушкараца (29,3%) него жена (19,5%) 

је тачно одговорило на ово питање. Проценат испитаника који су тачно обавештени о овом 

броју расте са годинама, а две старије старосне групе имале су више тачних одговора од 

најмлађе старосне групе - одговор је знало 16,6% испитаника у доби од 18 до 29 година у 

поређењу са 30, 2% испитаника између 30 и 55 година и 42,6% испитаника старијих од 56 

година. 

Учесници у фокус групама који говоре албански језик приписали су низак проценат тачних 

одговора албанских испитаника лошем образовном систему и недостатку 

институционалног одговора. Њихово уверење је да постоји много различитих извора и 

статистика о жртвама рата и да ниједан од њих Влада није верификовала и не третира као 

службене. 

Поред тога, додали су да информације о жртвама рата углавном циркулишу између српске 

и косовске политичке елите која често или минимизира или преувеличава податке да би 

послужили њиховој политичкој агенди. 

Један од испитаника који говори српски језик имао је слично објашњење. Ова особа је 

изјавила да је вероватно да је више Срба свесно о броју цивилних жртава, јер је тај број 

нижи од укупног броја жртава, због чега српски званичници и део медија можда чешће њих 

износи управо те податке. 

Слично томе, у заједници која говори албански језик, укупан број жртава, а самим тим и 

већи број, се чешће користити. 

Новинарка Сања Соврлић такође је навела да медијски пејзаж није увек задовољавајући 

због недостатка поштовања професионалних стандарда. 

„Нажалост, многи медији држе неку страну и, да тако кажем, имају неку врсту навијачког 

новинарства, што не би требало да буде случај. Дакле, уколико новинари професионално 

раде свој посао, одржавају одређени баланс да се све стране релевантне за одређено 

извештавање чују, онда не би требало да има проблема, међутим врло често их има“, рекла 

је она у интервјуу вођеном за сврхе овог истраживања. 

Остали Срби који су били испитани у фокус групама изјавили су да је чињеница да је нижи 

проценат анкетираних Албанаца који је био свестан броја цивилних жртава рата 

последица „наратива о жртвама“ који, по њиховом мишљењу, преовлађује у албанској 

заједници. Одређени трагични догађаји постају темељ националног идентитета и тако се 
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проширују и митизирају у националној свести, мишљење је једног од анкетираних Срба 

који је дао пример широког уверења српске нације да је број ученика, професора и цивила 

стрељан од нацистичке Немачке током Другог светског рата у Крагујевцу био 7.000, када 

се у ствари испоставило да је број жртава близу 3.000. 

Према расположивим подацима, од укупног броја несталих (1656) колико њих су Срби? 

Само 12% испитаника је знало одговор на ово питање7, док је преко 52% признало да не 

зна одговор. 

 

Половина испитаника који су Срби погрешно је претпоставила да су већина преосталих 

несталих особа на Косову Срби. Само 6,8% испитаника Срба и 18,8% Албанаца знало је да 

број несталих Срба износи 415. 

 
7 Једини доступни и често цитирани подаци о броју несталих су они које је прикупио Фонд за хуманитарно право 

и доступни су овде: https://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?page_id=29&lang=de  

Подаци које је АДРЦ добио од ФХП-а говоре да су међу несталима 1.094 косовских Албанаца, 415 Срба, 81 Рома, 

Ашкалија и Египћана, 22 Бошњака и 44 особе за које се не зна етничка припадност. Период покривен: 1998 - 2000. 

Важно је напоменути да се ове бројке могу незнатно разликовати кроз време јер је процес откривања судбине 

несталих и даље у току. 

3.60% 2.30%

12.80%

29%

52.30%

Према расположивим подацима, од укупног броја 
несталих (1656) колико су Срби?

37 0 415 1342 Не знам

https://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?page_id=29&lang=de
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Заблуде о овим подацима су највеће код најстарије групе испитаника, а 58,4% испитаника 

старијих од 55 година верује да је нестало 1342 Срба, док су најискренији они који су 

старији од 18 до 29 година, од којих 69,5% отворено признаје да не зна одговор на ово 

питање. 

Проценат испитаника који су знали тачан одговор расте са степеном образовања, али ипак, 

највећи проценат испитаника који су знали одговор је испод 30%. 

0.60%
6.20%

0.20%
4.50%

6.80%

18.80%

50.60%

8.50%

41.70%

62.10%
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Срби Албанци

Према расположивим подацима, од укупног броја 
несталих (1656) колико су Срби? - по етничкој 

припадности

37 0 415 1342 Не знам
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Према доступним подацима, која етничка група је претрпела највише цивилних губитака у 

сукобу на Косову? 

Половина испитаника знала је8 да Албанци имају највећи број цивилних жртава сукоба на 

Косову, док скоро четвртина верује да су то Срби. 

 

 

 

 
8Једини доступни и често цитирани подаци о броју изгубљених људских живота су они које је прикупио Фонд за 

хуманитарно право и доступни су овде: https://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?page_id=29&lang=de  

Подаци које је прикупио ФХП наводе да је нестало 1.094 косовских Албанаца, 415 Срба, 81 Рома, Ашкалија и 

Египћана, 22 Бошњака и 44 других за које се не зна етничка припадност. Период обухваћен: 1. јануара 1998. - 

децембра 2000. Важно је напоменути да се ове бројке могу незнатно разликовати кроз време јер је процес 

откривања судбине несталих и даље у току. 

3.70%

2.90%

2.70%

6.80%

0%

0.00%

2.90%

1.40%

2.90%

0%

5.60%

6.90%

14%

27.20%

28.60%

50.00%

27.10%

36.70%

20.40%

42.90%

40.70%

60.30%

45.20%

42.70%

28.60%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Основна школа

Средња школа

Виша школа

Основне или мастер студије

Докторске

Према расположивим подацима, од укупног броја 
несталих (1656) колико су Срби? - по нивоу 

образовања

I do not know 1342 415 0 37

https://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?page_id=29&lang=de
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Скоро половина испитаних Срба верује да су Срби као етничка група претрпели највише 

цивилних жртава. 

 

 

 

 

23.10%

50.80%

3.70%

22.30%

Према доступним подацима, која етничка група је 
претрпела највише цивилних губитака у сукобу на 

Косову?

Срби Албанци Све друге етничке групе заједно Не знам
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Анкетирани Срби Анкетирани Албанци

Према доступним подацима, која етничка група је 
претрпела цивилних губитака у сукобу на Косову? -

по етничкој припадности

Срби Албанци Све остале етничке групе заједно Не знам
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Која етничка група има тренутно највећи број расељених особа? 

Трећина испитаника9 је одговорило да српска заједница има највећи број тренутно 

расељених лица због сукоба на Косову, док четвртина испитаника није знала одговор на 

ово питање. 

 

Преко 74,3% анкетираних Албанаца верује да највећи број расељених са Косова управо 

албанске етничке припадности.  

 
9Број људи који су још расељени и њихова етничка припадност могу се наћи на званичној веб страници 

Министарства за заједнице и повратак: http://mzp-rks.org/en/  

32.10%

39.90%

3.90%

24.10%

Према расположивим подацима која етничка група 
има тренутно највећи број расељених особа?

Срби Албанци Све етничке групе заједно Не знам

http://mzp-rks.org/en/
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Скоро половина испитаника старијих од 55 година знала је да је највећи број расељених 

особа из српске заједнице, док такође скоро половина испитаника старости између 18 и 29 

година верује да Албанци имају највећи број расељених чланова своје заједнице. 

Упитан да објасни зашто су албански испитаници имали такву перцепцију, учесници у 

фокус групи на албанском језику рекли су да је то можда последица неспоразума и да су 

испитаници означили укупан број људи који су напустили Косово у последњих 20 година. 

Учесници фокус групе на српском језику такође су објаснили резултате могућим 

неспоразумом, наводећи да су албански испитаници имали у виду масовно протеривање 

Албанаца 1999. године. Такође, један други испитаник је објаснио да се српски медији 

више фокусирају на број расељених, док се косовски медији фокусирају на информације о 

жртвама сукоба, због чега албански испитаници мање знају број расељених Срба. 

Све податке о броју расељених, несталих и убијених цивила на Косову прикупљали су и 

прикупљају домаће, регионалне и међународне организације. Да ли верујете у тачност ових 

података?  

Преко 40% испитаника наводи да верује у податке које су прикупиле домаће, регионалне 

и међународне организације. 
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Анкетирани Срби Анкетирани Албанци

Према расположивим подацима која етничка група 
има тренутно највећи број расељених особа? - по 

етничкој припадности

Срби Албанци Све остале етничке групе заједно Не знам
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Скоро трећина испитаника из обе етничке групе (Албанци и Срби) не знају да ли могу да 

верују расположивим подацима о броју расељених и несталих или броју цивилних жртава. 

Албански испитаници више верују доступним подацима. 

 

Пол не игра улогу у томе расподели одговора да су расположиви подаци поуздани, али 

старост да, јер више од половине испитаника из две старије старосне групе наводи да они 

верују у те податке. Испитаници са основним (46,3%) и средњим образовањем (39,1%) 
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углавном не знају да ли могу да верују подацима прикупљеним од стране различитих 

организација. 

 Фонд за хуманитарно право једна је од организација чији се подаци о жртвама сматрају 

најсвеобухватнијим и најпоузданијим од стране различитих актера и медија. Директор ове 

организације на Косову Беким Бљакај, једна од особа која је интервјуисана за потребе 

квалитативног дела истраживања, изјавио је да је недостатак званичних, проверених 

података у ствари препрека помирењу. 

„Пошто информације из прошлости нису документоване и до данас нема званичних записа 

о злочинима, прошлошћу се често манипулисало. У најгорем случају, ово је такође 

оставило простора за негирање злочина и жртава. Поред тога, суђења за ратне злочине 

нису дала очекиване резултате. Стога, нажалост, морам још једном да нагласим да се 

процес помирења између Албанаца и Срба на Косову није догодио “, рекао је Бљакај. 

 

Прошлост и перцепција о улози других у сукобу 

Којој етничкој групи припадају појединци који су извршили ратне злочине на Косову?  

Преко 40% испитаника изјавило је да су појединци из српске заједнице починили ратне 

злочине на Косову, док трећина испитаника верује да су то урадили и припадници 

албанске заједнице. Нико од испитаника не верује да на Косову није било ратних злочина. 
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Етничка пристрасност у одговорима је знатна. Срби махом верују да су појединци из 

албанске заједнице починили ратне злочине и обрнуто. 

 

Представници цивилног друштва на Косову и у Србији дуго критикују степен пресуда за 

ратне злочине од стране два правосудна система. Извршни директор ФХП-а, Беким Бљакај, 

изјавио је у интервјуу да статистика о оптужницама за ратне злочине од стране локалних 

правосудних система показује да жртвама није обезбеђена правда. 

„У свим судски процесима и суђењима у вези са ратним злочинима на Косову којима су се 

бавили судови у Србији осуђено је само 17 појединаца, док је Косово (укључујући УНМИК 

администрацију и ЕУЛЕКС) прогласило 41 особу кривом за ратне злочине. Ове статистике 

говоре да већина жртава није добила правду“, рекао је он, додавши да је тако лоша 

ефикасност директан резултат недостатка сарадње између тужилаштава Србије и Косова, 

пре свега. 

„Тиме што не сарађују, истражни органи обе земље добровољно дају амнестију 

починиоцима. У овом случају, и Косово и Србија стварају окружење погодно за 

некажњивост. Сматрамо да би већи број суђења за ратне злочине било спроведено, а и већи 

број починитеља би се предао правди ако би Косово и Србија успоставили правну 

сарадњу“, рекао је Бљакај у интервјуу. 
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Да ли верујете да је српска и /или косовска влада до сада требало да евидентира цивилне и 

војне жртве сукоба на Косову? 

Огромна већина анкетираних сматра да су владе требале евидентирати жртве сукоба на 

Косову. 

 

Ниједна од демографских категорија не игра улогу у начину на који су испитаници дали 

одговор на ово питање. 

По вашем мишљењу зашто српска и/или косовска влада до сад нису евидентирале жртве 

сукоба на Косову? (отворено питање) 

Преко трећина испитаника (36,9%) верује да владе то нису учиниле због политике, док је 

четвртина (25,6%) изјавила да не зна, додатних 9,3% је изјавило да такав поступак није у 

интересу двеју влада. Осам процената сматра то последицом недостатка сарадње. На крају, 

6,2% сматра да владе нису заиста заинтересоване за ово питање. 

Мислите ли да косовске и српске власти треба да сарађују у циљу: евидентирања жртава 

сукоба на Косову, решавања судбине несталих, процесуирања осумњичених за ратне 

злочине? 

Постоји велика подршка испитаника за сарадњу двеју влада на попису жртава, проналаску 

несталих и процесуирању ратних злочинаца. Међутим, сарадња на процесуирању ратних 
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злочинаца, релативно гледано, има најмању подршку, иако је подржава више од половине 

(67,7%) испитаника. 

 

Генерално, албански испитаници више подржавају могућност сарадње двеју влада. 

Највећи проценат албанских испитаника (91%) подржава сарадњу у циљу процесуирања 

осумњичених за ратне злочине, док је истовремено најмањи процената испитаника Срба 

(44,4%) сагласно са овим мишљењем. 
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Када су упитани у фокус групама да коментаришу овај налаз, учесници који говоре 

албански изразили су уверење да се српски испитаници плаше да ће сарадња на 

процесуирању осумњичених за ратне злочине довести до великог броја оптужница против 

појединаца из ове заједнице, и на тај начин угрозити чланове породице самих испитаника 

који су Срби. 

Поред тога, учесници фокус група на албанском језику изједначавају (не)спремност да 

подрже институционалну сарадњу након сукоба са начином на који испитаници виде своју 

улогу у сукобу. Тачније, неки су изјавили да су они који подржавају институционалну 

сарадњу „жртве које траже правду “, док се они који се противе осећају као „агресори“. 

С друге стране, учесници који су учествовали у фокус групама на српском језику готово 

једногласно су објаснили овај резултат наводећи неповерење заједнице према косовским 

правосудним институцијама. Међу српском заједницом постоји широко распрострањено 

уверење да су косовске правосудне институције необјективне према Србима. Многи 

учесници фокус групе споменули су неколико оптужби за ратне злочине подигнуте против 

Срба последњих година које су се завршиле ослобађајућим пресудама, али тек након што 

су оптужени провели године у притвору као разлог зашто мисле да тужилаштво није 

објективно.  

Неколико учесника са фокус група из српске заједнице такође је изјавило да сарадња сама 

по себи неће много допринети без истинске посвећености заједница и политичких елита, 
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дајући примере сарадње између владе Србије и Хрватске и Босне и Херцеговине која се није 

нужно одразила помирење на терену. 

 

Албанци у фокус групама су понудили објашњење зашто се они који се супротстављају 

сарадњи могу осећати овако. Навели су разлоге као што су неповерење према српским 

институцијама и аверзију према српским политичарима који негирају ратне злочине на 

Косову. Према мишљењу неколицине учесника, нема политичких предуслова за сарадњу 

све док председник Србије негира догађаје који су се одиграли у Рачку. 

Срби са друге стране верују да је више Албанаца спремно да подрже сарадњу две стране 

због уверења да се многи људи одговорни за ратне злочине на Косову налазе у Србији, ван 

досега косовских власти . 

Када је реч о старосним групама, „најмање“ подршке сарадњи дали су најстарији 

испитаници и то за кривично гоњење осумњичених ратних злочинаца, при чему 54% свих 

испитаника старијих од 55 година подржава ову идеју. 

Како бисте описали своја осећања према периоду сукоба? 

Не постоји уочљив образац како испитаници описују своје осећање према сукобу, јер 

готово исти проценат наводи да често говоре или никада не говоре о сукобу. Исто тако, од 

оних испитаника који се не сећају рата, само 14% више је спремно да научи више о овом 

периоду од оних који уопште нису заинтересовани да уче о њему. 
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Албанци који се не сећају сукоба више су заинтересовани да науче о њему (30,5%) од 

њихових српских вршњака (12,9%). 

Учесници фокус група на српском језику објаснили су разлику у општој 

незаинтересованости младих за било шта што је везано за политику или осећај пораза; док 

су учесници фокус групе на албанском језику изјавили да би млади Албанци могли бити 

више заинтересовани јер су њихове породице пропатиле више. 

Део учесника у фокус групи на албанском језику такође сматра да је 30% низак проценат 

и окривили су образовни систем и друштво за то што нису подстицали интересовање 

младих за догађаје из прошлост и сукоб кроз предавања, уметност - филмове, 

документарне филмове и музеје. 

Када су у питању одговори српских испитаника, албански учесници у фокус групи изјавили 

су да би могли бити незаинтересовани, јер "рат нису доживели у истој мери и дубини као 

Албанци". 

Од најстаријих испитаника (старијих од 55 година), који се добро сећају сукоба, скоро 

половина (47%) одбија да разговара о томе, док 28% каже да често разговарају о овом 

периоду. С друге стране, испитаници између 18 и 29 година углавном (46,4%) се не сећају 

сукоба, али су заинтересовани да сазнају више о њему. 
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Степен помирења и улога институција у процесу помирења  

Да ли верујете у помирење (пре свега) Албанаца и Срба? 

Преко половина испитаника не верује да је могуће помирити Србе и Албанце. 

 

Преко 70% анкетираних Срба не верује да је помирење са Албанцима могуће, док трећина 

испитаних Албанаца верује у помирење. 
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У обе фокус групе које су спроведене са грађанима који говоре албански, постоји мишљење 

да висок проценат испитаника Срба који не верују у помирење не одражава стварност и да 

на њих негативно утиче Београд. Један учесник је сматрао да је утицај Београда на север 

толико велики да се испитаници плаше да одговоре искрено или имају погрешну 

перцепцију о косовским Албанцима коју упорно држе у животу београдски званичници 

који Албанце описују као „људе који су изашли из шуме”10. 

Други додатни мотиви због којих албански испитаници верују у помирење је нада да ће то 

помоћи у решавању судбине несталих, сматрају учесници једне од фокус група на 

албанском језику. 

Друго мишљење изражено у фокус групи са особама које говоре албански језик које је 

добило подршку унутар групе је да је на расподелу одговора утицала старост испитаника. 

Они су веровали да млађи испитаници, који нису имали активну улогу у сукобу, не сматрају 

да је помирење горуће питањe, јер не осећају да има око чега да се мире. Међутим, 

резултати статистичке анализе показују да је, када је реч о старосним групама, највећи 

проценат испитаника који не верују у помирење (70,3%) заправо они старији од 55 година. 

Интерпретације у фокус групама на српском језику биле су, опет, сасвим различите. Они су 

изразили уверење да преко 70% Срба не верује у помирење јер не верују или се не осећају 

пријатно са косовским институцијама. Учесници су користили фразе попут „њихов 

систем“, „њихове институције“ да опишу косовске институције и покажу ниво отуђености 

од ових институција. 

За разлику од учесника фокус група, који говоре албански језик, учесници фокус група на 

српском посумњали су у искреност одговора албанских испитаника. Једини разлог због 

којег Албанци желе помирење је „зато што су добили оно што су желели - своју државу“, 

било је мишљење присутно у обе фокус групе са грађанима из Северне Митровице.  

Ако је ваш одговор на претходно питање био „Да“ или „Не знам“, шта мислите, да ли је 

„друга страна“ направила довољно компромиса у име помирења? 

Од 542 особе које су понудиле одговор на ово питање, близу 50% је рекло да не зна да ли 

је 'друга страна' уложила довољно напора да би се постигло помирење. 

 
10 Израз "људи који су изашли из шуме" искористила је српска премијерка Ана Брнабић на конференцији за 

штампу како би описала албанске политичаре. Њену изјаву је косовско друштво доживело као расистичку и 

увредљиву за све Албанце: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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На ово питање је одговорило знатно више Албанаца (413), него Срба (113). Међутим, у 

оквиру броја Срба који су понудили одговор на ово питање, 29,2% је изјавило да верује да 

је албанска заједница учинила довољно компромиса у име помирења, док 42,9% Албанаца 

не сматра да је српска заједница урадила довољно за помирење. 

Ако је ваш одговор на претходно питање био „Не“ или „Не знам“, шта мислите које 

компромисе би требало да направи „друга страна“? (отворено питање) 

Од 169 (од којих су 158 Албанци) испитаника који су одговорили на ово питање, већина 

(34,3%) је изјавила да Србија треба да призна Косово, 20,1% је рекло да се друга страна 

треба да се извини, 11,2% није знало какав гест треба да направи друга страна у име 

помирења, а 4,1% је изјавило да би желело да им се надокнади материјална штета. 

Ако сте одговорили са „Да“ или „Не знам“ на питање „Да ли верујете у помирење“, који гест 

косовских власти и правосудног система би за вас представљао искрену намеру за 

помирењем? (Само српски испитаници, више одговора) 

Врло мали број испитаника Срба понудио је одговор на овај скуп питања, у распону од само 

10 до 40. 

17.50%

35.60%

46.90%

Ако је ваш одговор на претходно питање био „Да“ или 
„Не знам“, шта мислите, да ли је „друга страна“ 

направила довољно компромиса у име помирења?

Да Не Не знам
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Ако сте одговорили са „Да“ или „Не знам“ на питање „Да ли верујете у помирење“, који гест 

српских власти и правосудног система би за вас представљао искрену намеру за 

помирењем? (Само албански испитаници, више одговора) 

Знатно већи број анкетираних Албанаца одговорио је на ово питање, у распону од 188 до 

342. 

1.80%

0.70%

4.20%

1.90%
2.40%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

(Само Срби)
Ако сте одговорили са „Да“ или „Не знам“ на питање 

„Да ли верујете у помирење“, који гест косовских 
власти и правосудног система би за вас представљао 

искрену намеру за помирењем? 

Активним гоњењем и објективним суђењем што већем броју осумњичених за ратне 
злочине почињене на територији Косова, без обзира на њихову етничку припадност

Одржавањем церемонија обележавања и сећања на цивилне жртве свих националности на 
Косову

Званичним извињењем за злочине над несрпским цивилима

Суздржавањем од величања осуђених ратних злочинаца и постављања истих за службенике 
Владе

Решавањем питања несталих, без обзира на њихову националност
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По вашем мишљењу, како би требало друштво да третира осуђене за ратне злочине који 

припадају вашој етничкој групи? 

Већина људи изјавила је да би осуђени ратни злочинци требало да се сматрају одговорним 

за своја дела, а не да буду представљени као узори у друштву. 

 

 

 

 

 

34.20%

18.80%

29.20%

20.40%

28.60%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

(Само Албанци) Ако сте одговорили са „Да“ или „Не 
знам“ на питање „Да ли верујете у помирење“, који 

гест српских власти и правосудног система би за вас 
представљао искрену намеру за помирењем?

Активним гоњењем и објективним суђењем што већем броју осумњичених за ратне 
злочине почињене на територији Косова, без обзира на њихову етничку припадност

Одржавањем церемонија обележавања и сећања на цивилне жртве свих националности на 
Косову

Званичним извињењем за злочине над неасрпским цивилима

Суздржавањем од величања осуђених ратних злочинаца и постављања истих за  
службенике Владе

Решавањем питања несталих, без обзира на њихову националност
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Виши проценат албанских испитаника позив осуђене ратне злочинце на одговорност. 

 

 

Према вашем мишљењу, како албанска заједница треба да поступа према припадницима 

своје заједнице осуђеним за ратне злочине? (Само српски испитаници) 

 Срба нису показали велику разлику (4%) у мишљењу између тога како албанско друштво 

треба да поступа према осуђенима за ратне злочине албанске националности у односу на 

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%

Требало би да се сматрају 
одговорним, а не  да се 
представљају као узори

Требало би да се славе као 
хероји 

Немам мишљење

По вашем мишљењу, како би требало друштво да 
третира осуђене за ратне злочине који припадају 
вашој етничкој групи? - по етничкој припадности

Анкетирани Срби Анкетирани Албанци

56.70%

7.10%

35.80%

0.40%

По вашем мишљењу, како би требало друштво да 
третира осуђене за ратне злочине који припадају 

вашој етничкој групи?

Требало би да се сматрају 
одговорним, а не  да се 
представљају као узори

Требало би да се славе као 
хероји 

Немам мишљење

Друго: Зависи од особе која је 
осуђена
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то како сматрају да српско друштво треба да поступа са припадницима српске 

националности осуђеним за ратне злочине. 

 

 

Према вашем мишљењу, како српска заједница треба да поступа према припадницима 

српске заједнице осуђеним за ратне злочине? (Само српски испитаници) 

Већи проценат албанских испитаника сматра да би српски осуђеници за ратне злочине 

требало да буду сматрани одговорним, а не представљени као узори, тачније њих 14% 

више него оних који сматрају да припаднике њихове етничке групе осуђене за ратне 

злочине треба сматрати одговорним. 

57.30%

1.00%

41.20%

(Само Срби) Према вашем мишљењу, како албанска 
заједница треба да поступа према припадницима 

своје заједнице осуђеним за ратне злочине? 

Требало би да се сматрају 
одговорним, а не  да се 
представљају као узори

Требало би да се славе као 
хероји 

Немам мишљење
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Како изјаве политичара утичу на процесе помирења? 

Генерално, испитаници верују да изјаве политичара негативно утичу на процесе 

помирења, али већи проценат верује да изјаве српских политичара нарочито негативно 

утичу на процес помирења. 

 

75.90%

2.70%

21.40%

(Само Албанци) Према вашем мишљењу, како рпско 
друштво треба да поступа према припадницима 

своје заједнице осуђеним за ратне злочине? 

Требало би да се сматрају 
одговорним, а не  да се 
представљају као узори

Требало би да се славе као 
хероји 

Немам мишљење

19.70%

26.70%

45.30%

34.30%

23.40%
26.10%

11.60% 12.90%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Српски политичари Албански политичари

Како изјаве политичара утичу на процесе помирења?

Позитивно Негативно Не знам Немају ефекта
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Етничка припадност испитаника игра главну улогу у томе како су одговорили на питање. 

Међутим, већи проценат српских испитаника (38,20%) се критички односи према изјавама 

српских политичара и описује их као негативне него проценат албанских испитаника 

(12,50%) који деле слична схватање о утицају изјава албанских политичара на процес 

помирења. 

 

Албански испитаници такође верују да поруке албанских политичара имају позитиван 

ефекат. 

 

27.20%

8.10%

38.20%

54.10%

28.60%
31.30%

6.00% 6.40%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Сроски политичари Албански политичари

(Само Срби) Како изјаве политичара утичу на 
процесе помирења?

Позитивно Негативно Не знам Немају ефекта

12.20%

46.70%

52.20%

12.50%

18.80%
21.40%

16.80%
19.40%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Српски политичари Албански политичари

(Само Албанци)Како изјаве политичара утичу на 
процесе помирења?

Позитивно Негативно Не знам Немају ефекта
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Пол не игра улогу у расподели одговора, али узраст да . Најмлађа старосна група (18-29) 

највише негодује и критикује изјаве српских политичара (48,3%), док 43,6% испитаника 

из најстарије старосне групе (старијих од 55 година) сматра да изјаве албанских 

политичара имају негативан ефекат. 

Један од интервјуисаних, Рон Ђиновци из Организације за повећање квалитета 

образовања (ОРЦА) и члан Припремног тима Комисије за истину и помирење (КИП), 

такође је рекао да су српски и албански политичари „користили положај и ресурсе за 

пропагирање и сејање дубљих подела”.  

“Оно што је забрињавајуће у овом тренутку је видети које све инструменте политичари, 

политика и институције користе како би стварали и допринели окружењу које погодује 

сукобу, а не миру. Овде мислим на књиге из историје које су једностране, на медијску 

пропаганду, на нетачности када се помиње број убистава, масакра и злочина против 

човечности. Они негују претеће и непријатељско окружење које, како смо и сами били 

сведоци кроз историју, може ескалирати и које се може искористити за довођење 

заједница до насиље “, рекао је у току интервјуа вођеног у сврху овог истраживања. 

Беким Бљакај из ФХП-а је поменуо широку регионалну иницијативу за успостављање 

„Регионалне комисије за утврђивање чињеница о ратним злочинима и другим тешким 

кршењима људских права почињених на територији бивше Југославије (од 1991. до 2001.)“ 

између влада. Међутим, како је објаснио, ова иницијатива која траје већ годинама је до 

данас неуспешна. 

„То је због недостатка политичке воље. Политичка поставка у Хрватској тренутно није 

наклоњена успостављању ове комисије. Исто тако, чланови Председништва Босне и 

Херцеговине не пристају на стварање РЕКОМ-а, док с друге стране Словенија никада није 

пристала на такву комисију и то зато што, како тврде, у Словенији није било жртава рата, 

па нема потребе да се региструју жртве ратова насталих у току распада бивше Југославије. 

Имајући у виду да тренутно не постоји политичка воља за оснивањем такве комисије, 

иницијатива за РЕКОМ која се састоји од цивилног друштва вршиће евидентирање свих 

жртава ратова у бившој Југославији. " 

 

Како се осећате кад чујете фразу "суочавање са прошлошћу"? 

Скоро половина испитаника није упозната са фразом „суочавање са прошлошћу“ 
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Чак 73,9% анкетираних Срба изјавило је да није упознато са овом фразом, у поређењу са 

само 20,5% анкетираних Албанаца. 

47.50%

14.10% 15.60%

5.90% 6.20%
10.80%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Како се осећате кад чујете фразу "суочавање са 
прошлошћу"?

Није ми позната ова фраза

Као да треба да откријем истину о чињеницама о сукобу

Као да морам да учим о прошлости, изложим се новим информацијама и чињеницама које 
могу променити моју представу о прошлости, признати штету и патњу свих, без обзира на 
етнички идентитет и помирити се са тим да бих напредовао

Као да ме неко оптужује за злочине које су други починили или као да морам да преузмем 
одговорност за оне који су злочине починили у име своје нације

Као да неко хоће да ме примора на нешто

Не осећам ништа посебно
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Старост и пол не играју значајну улогу у начину на који су испитаници одговорили на ово 

питање, али ниво образовања прави разлику, па тако што је виши ниво образовања, мање 

је непознат термин „суочавање са прошлошћу“ . 

У циљу испитивања и процењивања осећања и учесталости неких познатих етикета (које 

се односе на сукоб и међуетничке односе) које Албанци и Срби додељују једани другима, од 

испитаника је затражено да се сложе или не сложе са изјавама. 

Већина Срба показују врло негативна осећања према припадницима албанске заједнице, а 

више од половине испитаника верује да су већина Албанаца ратни злочинци. 
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 Мушкарци су негативнији у својим ставовима од жена, с тим да је разлика највећа када је 

реч о тврдњи да су „већина Албанаца ратни злочинци“ - 60,6% анкетираних мушкараца 

сматра да је то тачно у поређењу са 42,5% анкетираних жена. Исто тако, 68,8% 

анкетираних мушкараца Срба верује да су за сукоб криви само Албанци, у поређењу са 

55,2% жена. Што су старији испитаници, то су негативнија њихова мишљења о албанској 

заједници. Такође што је степен образовања виши, примећује се мање негативан став 

испитаника. 

Албанци имају подједнако негативно мишљење о српској заједници, са још већим 

процентом оних који за сукоб криве управо српску страну и већим процентом оних који 

верују да Срби претерују у виктимизацији самих себе.  
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Не знам Не Да
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 За разлику од анкетираних Срба, када су у питању Албанци, жене имају негативнији став 

према српској заједници. Док 41% анкетираних Албанаца верује да су „већина Срба ратни 

злочинци“, чак 61,8% анкетираних Албанки има ово мишљење. Слично, док 26,6% 

анкетираних мушкараца из албанске заједнице сматра да Срби не би требало да живе на 

Косову, такав став има 47,2% анкетираних жена из албанске заједнице  

Учесници у фокус групама на српском језику изнели су мишљење да је на овај резултат 

утицало учестало понављање „непотврђених тврдњи да је током рата било силовано 

20.000 Албанки“. Поред тога, поменули су и да је могући узрок за овакав резултат оно што 

они сматрају „традиционалнијим и конзервативнијим одгојем“ албанских жена. 

У већини категорија старост не игра улогу када је у питању начин на који су албански 

испитаници одговорили на ово питање. Међутим, најмлађи испитаници (18-29) 

најнегативнији су када је у питању тврдња да Срби не би требало да живе на Косову, чак се 

46% њих се сложило са овом тврдњом (у поређењу са 24,2% испитаника старости између 

30 и 55 и 25% испитаника старијих од 55 година). 
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Главна уредница портала Црно бели свет, Сања Соврлић, виктимизацију такође види као 

препреку помирењу и наводи да кључну улогу у овој појави имају медији и невладине 

организације. 

„I једна и друга страна се на неки начин приказују себе као жртве без отворености да виде 

жртве и на другој страни, тако да мислим да је то једна од кључних ствари коју можемо 

повезати и са прошлошћу и са садашњошћу и мислим да је ту јако важна улога и медија и 

цивилног друштва који би требало да нађу начина да, да кажем, својој публици, циљној 

групи објасне оно што се заиста дешавало. Међутим, мислим да за сада није тај процес био 

успешан, мислим да просто је за то потребно време, нажалост и једна и друга страна су 

склоне томе да не погледају у своје двориште и да на прави начин виде оно што се дешава 

око њих“, рекла је и додала да je недостатак успеха у овом пољу последица два главна 

фактора - неадекватне стратегија за комуницирање и стигматизација НВО-а од стране 

владиних службеника. 

„Постоји стигматизација невладиног сектора од стране политичара где врло често они, 

због начина на који су таргетирани од стране политичара, да тако кажем, нису препознати 

као фактор који би требало да утиче на неке промене у друштву, односно нису препознати 

од стране грађана, тако да мислим да је то један велики проблем са којим се суочавају. Ако 

су врло често таргетирани као, не знам, издајници или плаћеници, тај један врло 

непримерен речник без аргумената који се користи, у великој мери отежава њихов рад.“, 

изјавила је Соврлић. 

 

Ставови грађана Митровица о процесу помирења и међуетничким односима 

Како ће Специјални суд за ратне злочине утицати на процесе помирења на Косову? 

Мали број људи верује да ће Специјални суд и његов рад имати позитиван утицај на процес 

помирења на Косову. 

Пол, образовање и старост немају никакав утицај када су у питању одговори, али етничка 

припадност има. Занимљиво је да скоро трећина испитаних Албанаца верује да ће 

Специјални суд позитивно утицати на помирење Срба и Албанаца, док само 8% 

анкетираних Срба дели ово мишљење. 
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Учесници у фокус групама нису могли да објасне зашто толико проценат Албанаца сматра 

да би Суд позитивно утицао на помирење. У ствари, већина учесника из обе фокус групе на 

албанском језику је сматрала да је Суд неправедан. Међутим, један од албанских 

испитаника изразио је мишљење да ће Суд "рашчистити догађаје из прошлости и отворити 

нову страницу за међуетничке односе". 

Више учесника фокус групе на албанском језику понудило је објашњења како овај Суд 

може имати штетан утицај на помирење. Према њиховом мишљењу, свака пресуда Суда 

изазвала би огорчење и протесте који би могли бити усмерени против српске заједнице, а 

која би онда хтела да се освети и ситуација би „на крају ушла у зачарани круг насиља“. 

Такође, део учесника фокус група на албанском језику сагласио се да ће Суд допринети 

„општеприхваћеном наративу да су Срби агресори а Албанци жртве“ и створити 

перцепцију да ће жртве бити криве за насиље. Осећај неправде побудиће „бес и горчину 

према Србима “, рекли су учесници. 

Учесници у фокус групама на српском језику били су или незаинтересовано за расправу о 

Суду или врло критични према њему. Међу онима који су имали мишљење о томе, већина 

је изјавила како очекују да ће он бити коришћен као "начин да се оперу злочини 

Ослободилачке војске Косова". Други су такође изјавили да ниједна међународна 

правосудна институције, почев од УНМИК-а (Привремена административна мисија 

Уједињених нација на Косову), Међународног кривичног суда за бившу Југославију 

ЕУЛЕКС-а (Мисија Европске уније за владавину закона на Косову) нису успеле да обезбеде 

правду и помирење. 
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Слично учесницима фокус група на албанском језику, испитаници који говоре српски језик 

изразили су бојазан да свако незадовољство Судом може да мотивише „потребу за 

осветом“ у већинској заједници, што ће се, вероватно, огледати у повећаном броју „лажних“ 

оптужница за ратне злочине над Србима од стране локалних судова “. 

Како је Међународни кривични суд за бившу Југославију утицао на процесе помирења на 

Косову? 

Испитаници су имали различите погледе на ефекте Хашког трибунала, а трећина није 

увидела његове ефекте на односе између Албанаца и Срба. 

 

Разлике у одговорима Албанаца и Срба су значајне. Док трећина испитаних Албанаца 

ефекте суда види као позитивне, мање од 4% анкетираних Срба дели ово мишљење. 
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У претходном периоду разговарало се о потенцијалној територијалној размени између 

Косова и Србије. Када би се такво решење постигло, како би то утицало на помирење између 

Албанаца и Срба? 

Половина испитаника верује да би такво решење имало негативне ефекте на процесе 

помирења. 
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Ово је једно од ретких питања где скоро подједнако мали број испитаника сматра да ће 

такво решење позитивно утицати на помирење. 

Пол и старост не играју значајну улогу у начину на који су испитаници одговорили на ово 

питање. 

Учесници фокус група на албанском н били су врло критични према потенцијалној идеји 

размене територија. Како су то схватили, такво решење неизбежно би довело и до 

пресељења људи и дестабилизовало односе на нивоу заједнице и утицало на суживот и 

комуникацију. 

Један учесник фокус групе на албанском такође је изјавио да би „такав аранжман значио 

још један компромис према Србији, а да су већ велика права дата заједници косовских Срба, 

иако сматра да их нису заслужили“. 

Компромис је споменут и у разговорима са српским испитаницима. Сматрају да би ово била 

неправедна размена "која би оставила већину српског становништва на југу Косова и 

жртвовала српску већину у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи". Такође истичу да би такво 

решење морало да се спроведе силом. 

Поред тога што су се супротставили овој конкретној идеји као моделу решења на релацији 

Београд - Приштина, испитаници у фокус групама на српском изразили су уверење да 

ниједно решење неће бити лако. 

Зато је велика разлика између испитаника Албанаца и Срба у фокус групама била у томе 

што српски испитаници нису могли да говоре о решењу које би допринело помирењу. За 

њих решења могу само гарантовати мир, али не нужно и помирење. Исто тако, верују да 

када су у питању албански испитаници у анкети који су изјавили да би такво решење лоше 

утицало на процесе помирења, је такав њихов одговор одраз њихове аверзије према самој 

идеји, а не искрене забринутости за процес помирења. 

 

Колико је известан насилан сукоб у будућности? 

60% испитаника не види могућност насилног сукоба између Срба и Албанаца у будућности 

или га сматрају веома мало вероватним, док близу 40% сматра да је вероватно или врло 

вероватно да се такав сценарио оствари. 
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Старост и пол не играју велику улогу у дистрибуцији одговора на ово питање, али етничка 

припадност игра. Знатно већи проценат албанских испитаника (26%) верује да је будући 

насилни сукоб врло вероватан или вероватан. 

 

 

Да ли је било покушаја помирења Срба и Албанаца у последњих 20 година? 

Половина испитаника не мисли да је било истинских покушаја помирења Срба и Албанаца 

у последњих 20 година. Међутим, од оних који наводе да је било такви покушаја, већина 

препознаје доприносе цивилног друштва. 
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Једна од институционалних иницијатива Косова усмерена ка помирењу је успостављање 

Комисије за истину и помирење (КИП). Ово тело тренутно не постоји, али припремни тим 

састављен од стручњака, истакнутих чланова косовског цивилног друштва и владиних 

званичника дужан је да покрене друштвену расправу и обезбеди широки друштвени и 

политички консензус за успостављање и истинско функционисање такве Комисије. 

Један од чланова овог припремног тима, Рон Ђиновци, рекао је у интервјуу за ово 

истраживање да је Припремни тим започео и наставља са консултацијама по разним 

питањима која се односе на период сукоба око којих би Комисија требало да ангажује и о 

низу кршења људских права која се јављају у различитим периодима. То ће чинити до краја 

свог мандата у октобру 2020. године, након чега би њихов извештај и препоруке требало 

да се искористе за коначно успостављање КИП-а почетком 2021. године. 

За разлику од испитаника, Ђиновци је био веома критични према досадашњим 

институционалним напорима (и косовским и српским) ка помирењу. 

„Доприноси косовских и српских институција у процесима истине и помирења до сада су 

били деструктивни. Надзор међународне заједнице, наравно, сузио је простор за 

прекомерне грешке које би могле озбиљно продужити процес помирења који су такође, 

треба подсетити, природни и органски. Ипак, у одређеним случајевима, институције обе 
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Да ли је било покушаја помирења Срба и Албанаца у 
последњих 20 година?

(вишеструки избор одговора)

Да, било је пуно успешних НВО пројеката

Да, било је пуно НВО пројеката, али они нису били успешни

Да, влада Косова спровела је доста пројеката за повратнике

Да, влада Србије реализовала је доста пројеката за повратнике

Да, међународна заједница реализовала је доста успешних пројеката

Да, међународна заједница је реализовала пуно пројеката, али нису били успешни

Не
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земље су показале висок степен незрелости, нпр. Ангажовањем особа осуђених за кршење 

људских права током оружаног сукоба у институцијама. Онда је то допринело повећању 

неповерења „друге стране“ у ове институције “, рекао је Ђиновци. 

 

Да ли су Бриселски дијалог и преговарачки процес између Косова и Србије допринели 

приближавању заједница? 

Половина испитаника не верују да је Бриселски дијалог успео да зближи заједнице. 
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заједница? - по етничкој припадности 

Да Не Не знам
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Уопштено гледано, испитаници имају негативне погледе на ефекте Бриселског споразума, 

међутим, мало већи проценат испитаника у албанској заједници препознаје позитивне 

ефекте Бриселског споразума у приближавању заједница. 

Учесници фокус група који говоре српски језик такође су били много критичнији према 

овом политичком процесу од испитаника из фокус група на албанском језику. 

Критиковали су недостатак учешћа локалне заједнице подвлачећи да су у ретким 

случајевима када су чланови локалне заједнице били укључени у преговарачке процесе, 

они били и даље су уско везани за политику српске владе са мало маневарског простора за 

унапређење политика у корист заједнице. Међутим, најизраженија критика процеса била 

је та што је оставио заједницу косовских Срба без појединих услуга српских институција, 

што додатно усложњава њихов свакодневни живот. Тако сада морају да путују у Лесковац 

због рочишта и ради других правних услуга, а изгубили су и општинске услуге везане за 

катастарске и грађевинске дозволе итд. Ове промене такође стварају забринутост због 

наставка процеса у којем заједница очекује да ће образовне и здравствене услуге које раде 

у склопу система Србије такође бити угашене. 

С друге стране, учесници у фокус групама који говоре албански јези истакли су чињеницу 

да је Бриселски процес приближио косовске институције и службе српској заједници као 

један од најпозитивнијих резултата преговора. Међутим, они су критични према 

чињеници да споразуми нису правилно спроведени. Ову забринутост деле и у фокус 

групама на српском језику, где су изјавили да неспровођење споразума о Заједници 

српских општина, нарушава углед процеса и његових фацилитатора (међународна 

заједница) у очима њихове заједнице која је још од почетка сумњала у процес. 

Како су испитаници који говоре српски језик углавном окривили ЕУ и међународни 

фактор за неспровођење споразума, током фокус група са испитаницима који говоре 

албански језик била су изражена и другачија мишљења. Кривицу су ставили на владе 

Косова и Србије, указујући на њихову неискреност и недостатак посвећености. 

И док српски испитаници критикују процес гашења српских институција, албански 

испитаници очекују управо то како би процес оценили успешним. Заправо, неки од 

учесника Албанаца сматрају да је неопходно да „Србија призна Косово пре наставка 

преговора тако да Косово учествује у овом процесу као равноправно “. 

Да ли сматрате да је помирење Срба и Албанаца неопходно и да је то у интересу обе стране? 

Скоро трећина испитаника не сматра да је помирење Срба и Албанаца неопходно. 
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Већи број албанских испитаника сматра да је помирење неопходно.  

Да ли бисте били вољни да учествујете у активностима које подразумевају сарадњу са 

припадницима заједница „са друге стране“? 

Скоро половина испитаних изјавила је да би била спремна за сарадњу са припадницима 

других заједница. 
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Ово питање је једно од ретких где етничка припадност није играла главну улогу у 

расподели одговора, међутим, примећена је умерена разлика пошто је 15% више 

анкетираних Албанаца спремно за сарадњу са Србима. 

 

Да ли мислите ли да би требало да постоји културна размена између Албанаца и Срба? 

Преко половине испитаника не сматра да би требало да постоји иницијатива за културне 

размене Срба и Албанаца. 
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Више Срба него Албанаца сматра да су културне размене непотребне.  
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ЗАКЉУЧЦИ 

⎯ Догађаји из прошлости, њихове последице и визија како наставити даље су теме 

које деле Србе и Албанце који живе у Јужној и Северној Митровици. То је тема која 

изазива дубоко неповерење. Испитаници у фокус групама показали су значајан 

ниво скептицизма и често доводили у питање искреност одговора испитаника из 

друге заједнице, али не и своје. 

⎯ Једно од ретких питања које нису показале разлику у томе како су на њега дали 

одговор Албанци и Срби, била је њихова перцепција колико знају о догађајима који 

су претходили сукобу и злочинима који су се догодили на Косову током и после 

сукоба. С једне стране, испитаници су уверени да знају чињенице о сукобу, али када 

се суоче са конкретним питањима, не успевају да то самопоуздање преточе у тачне 

одговоре.  

⎯ Испитаници не верују превише подацима о губицима који су настали током сукоба 

на Косову, а које прикупљају регионалне, националне и међународне организације 

и који су, и дан данас, једини доступни подаци. 

⎯ Такође јавност нема поверења у напоре ка помирењу које улажу и регионалне и 

домаће и међународне организације. Скоро половина испитаника у анкети не 

верује да је било покушаја помирења две етничке групе у прошлости, док они који 

су препознали такве покушаје, највише заслуга придају невладиним 

организацијама. 

⎯ Истраживање показује и велику критику јавности према институционалном 

одговору на суочавање са прошлошћу - и косовске и српске владе. Преовладава 

мишљење да владе нису учиниле довољно на пољу евидентирања жртава рата, 

процесуирању осумњичених за ратне злочине или проналаску несталих. Поред 

тога, испитаници сматрају да и сами политичари негативно утичу на помирење, а 

исто важи и за главне политичке процесе, попут Бриселског дијалога.  
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