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FJALA HYRËSE
10 gusht 2018

Forumi i Kombeve të Bashkuara për Ndërtimin e Mirëbesimit në
Kosovë u ideua për të fuqizuar dhe sjellë energji të re në përkrahje
të forcave shoqërore që sjellin ndryshime, suksesi i të cilave është
thelbësor për ndërtimin e së ardhmes në Kosovë. Unë personalisht, u frymëzova nga zërat e fuqishëm dhe perspektivat e reja të
liderëve të talentuar nga tërë Kosova, të cilët vijnë nga profesione
dhe përvoja të ndryshme. Përkushtimi dhe vendosmëria e tyre për
të ndihmuar zhvillimin e shoqërisë kosovare tani, meritojnë zotim
dhe vendosmëri të njëjtë të angazhimit ndërkombëtar, të mishëruara në institucionet dhe parimet e Kombeve të Bashkuara. Ky
Forum nuk shënoi fundin, por fillimin e një pune të re shumë-dimensionale, me potencial të pakufizuar për një kohë të gjatë.

Shumë muaj të punës përgatitore, duke përfshirë edhe vizitat në
terren dhe një sërë diskutimesh të grupeve të fokusit të koordinuara, krijuan hapësirën për shkëmbimin e perspektivave për të cilat
ne ishim dëshmitarë, duke eksploruar mënyrat më premtuese për
ndërtimin e mirëbesimit më të thellë, dhe në fund të fundit, edhe për
ndërtimin e një shoqërie më paqësore dhe gjithëpërfshirëse. Ky
forum i dha jetë një udhërrëfyesi për përpjekjet vijuese, i cili është
edhe praktik, edhe ambicioz. Siç u tha nga njëri prej pjesëmarrësve
“përpjekjet e tilla do ta ndihmojnë Kosovën të lëvizë nga një e kaluar
e ndarë, drejt një të ardhmeje të përbashkët”.

“Unë jam i frymëzuar nga zërat e
fuqishëm dhe perspektivat e reja
të liderëve e talenteve të reja nga
mbarë Kosova.”
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Pas kthimit nga Lubjana, UNMIK-u udhëhoqi një sërë aktivitetesh për të përcaktuar mënyrën e zbatimit të rekomandimeve nga Forumi i Kombeve të Bashkuara për Ndërtimin e
Mirëbesimit në Kosovë. Përmes organizimit të punëtorive
pasuese dhe konsultimeve me partnerët ndërkombëtarë për
identifikimin e zbrazëtirave dhe përpjekjeve të vazhdueshme të
rëndësishme, UNMIK-u hartoi kornizat ekzistuese të cilat
mund të adresojnë disa prej rekomandimeve të Forumit, si dhe
shqyrtoi idetë e pjesëmarrësve, mjetet dhe motivimin për
zbatim, në mënyrë që aty ku është e mundshme, ata t’i zbatojnë vetë këto rekomandime. Një raport plotësues me përshkrimin e punës vijuese në mënyrë më të detajuar, po shpërndahet veçmas për të ndihmuar udhëzimin e zbatimit të disa
prej këtyre rekomandimeve.
Edhe njëherë, dëshiroj të falënderoj të gjitha subjektet partnere
të cilat na u bashkuan në përkrahje të kësaj iniciative, duke
përfshirë agjencitë, fondet

dhe programet e Kombeve të Bashkuara (UNKT), Bashkimin
Evropian, Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit
në Kosovë (EULEX), Këshillin e Evropës dhe Misionin në
Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
(OSBE).
Pikëpamjet e tyre ndihmuan në mënyrë domethënëse në
hartimin e kornizës për punën e ardhshme. Përfundimisht, me
vazhdimin dhe zhvillimin e projekteve, i tërë progresi do të
përditësohet në seksionin e Forumit të Kombeve të Bashkuara
për Ndërtimin e Mirëbesimit në faqen e internetit të UNMIK-ut:
http://unmik.unmissions.org/.
Z. Zahir Tanin
Përfaqësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve
të Bashkuara dhe shef i Misionit të Kombeve të Bashkuara
në Kosovë (UNMIK)

05

HYRJE
Prej datës 6 deri më 8 maj, Kombet e Bashkuara mblodhën në
Lubjanë më shumë se 120 pjesëmarrës që përfaqësojnë një hapësirë të gjerë ndër-sektoriale të shoqërisë Kosovare, duke përfshirë
shoqërinë civile, mediat, udhëheqësit e rinisë dhe udhëheqësit
komunalë nga komuniteti shumicë dhe nga komunitetet jo-shumicë, për të shkëmbyer perspektivat e tyre ndaj ndërtimit të
mirëbesimit, për një shoqëri më paqësore dhe përfshirëse.
Forumi i Kombeve të Bashkuara për ndërtimin e mirëbesimit, u
bashkë-udhëhoq nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Zahir Tanin dhe Ndihmës-Sekretarja e Përgjithshme, Bintou Keita. Ky Forum ishte rezultat i
përgatitjeve disamujore, përfshirë edhe vizitat e rregullta në
komuna dhe komunitete, si dhe i një sërë diskutimeve të grupeve
të fokusit me ekspertë dhe profesionistë në tema të rëndësishme
për popullin e Kosovës. Ky Forum është përkrahur nga UNMIK-u
dhe agjencitë, fondet dhe programet e Kombeve të Bashkuara
(UNKT), me pjesëmarrjen e organizatave të tjera partnere
ndërkombëtare, siç është Bashkimi Evropian, Misioni i Bashkimit
Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) dhe Misioni në
Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
(OSBE).
Forumi, përmes sesioneve plenare dhe sesioneve të veçanta, si
dhe prezantimeve nga ekspertët me përvoja të vlefshme nga
vende të ndryshme të botës, u fokusua në krijimin e efekteve
pozitive të qëndrueshme për të gjitha komunitetet në Kosovë për
çështjet e interesit të përbashkët. Pjesëmarrësit shkëmbyen
përvojat e tyre të bashkëpunimit të ngushtë në zgjidhjen e çështjeve të interesit të përbashkët; në zhvillimin e zgjidhjeve praktike
dhe funksionale për çështjet që prekin jetën e tyre; dhe në kultivimin e lidhjeve të thella me fqinjët dhe qytetarët në përgjithësi.
Në Forum u identifikuan mënyrat praktike për sigurimin e
angazhimit konstruktiv drejt një të mire të përbashkët dhe mënyrat
e përkrahjes së proceseve lokale dhe në nivel komunitar, të cilat
mund të përplotësojnë diskutimet politike të nivelit më të lartë. Një
nga rezultatet kryesore të Forumit, ishte miratimi njëzëri i një sërë
rekomandimesh në fushat e (I) Qeverisjes së mirë dhe qasjes në
shërbime, (II) Qasjes në drejtësi, (III) Ndërtimit të mirëbesimit
ndër-fetar, (IV) Fuqizimit ekonomik dhe mjedisit, (V) Mediave dhe
komunikimit dhe (VI) Arsimit.
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OPENING SESSION
Në fjalimin e tij përshëndetës, bashkë-kryesuesi i Forumit
Zahir Tanin, Përfaqësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm, u tha pjesëmarrësve:
“Ne së bashku po nisim një iniciativë për krijimin dhe përkufizimin e një kornize të mbështetjes për ndërtimin e
mirëbesimit dhe bashkëpunimit […] ju jeni njerëzit me
fuqinë për ta realizuar këtë. Të udhëheqësh duke ndjerë së
bashku, me mirëkuptim dhe koherencë është ajo që nevojitet për ndërtimin e një të ardhme më të mirë, një e ardhme
që mund të formësohet vetëm nga ju. Është koha të organizojmë të ardhmen, dhe jo thjeshtë të vajtojmë të kaluarën”.
Bashkë-kryesuesja tjetër e kësaj ngjarjeje, Ndihmës-Sekretarja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara për operacione paqeruajtëse, Bintou Keita, në fjalimin e saj hyrës
nxori një lidhje esenciale në mes të objektivave të këtij
Forumi dhe Qëllimit nr. 16 të agjendës së KB-së për zhvillim të qëndrueshëm, duke bërë thirrje për paqe, për stabilitet, për drejtësi, për të drejtat e njeriut dhe për qeverisje
efektive, bazuar në sundimin e ligjit.
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, António
Guterres, dërgoi një mesazh përshëndetës, duke ju thënë
pjesëmarrësve:
“Ju bartni një rol dhe përgjegjësi të rëndësishme: formësimin e perspektivës për paqe të vërtetë dhe të qëndrueshme … si novatorë dhe katalizatorë të rëndësishëm
për ndryshim, duke përfaqësuar një spektër të gjerë të
shoqërisë kosovare, duke përfshirë qeverisjen lokale,
shoqërinë civile, bashkësitë fetare, intelektualët, mediat si
dhe rininë dhe grupet e grave.”
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DISKUTIMET NË PANEL

Fjala hyrëse u pasua nga diskutimi në panel i disa banorëve të
shquar kosovarë, të cilët diskutuan mënyrat e kapërcimit të
kufijve të mosbesimit në Kosovë, dhe ekspertëve ndërkombëtarë
që ndanë shembuj të ndërtimit të mirëbesimit nga mbarë bota.

DISKUTIMI NË PANEL 1

Nagwan Abdelmaboud Mohamed Soliman, nga Instituti i Universitetit Evropian foli për përvojën e saj në punën për pajtimin dhe
paqen e komunitetit të krishterë dhe atij mysliman në Egjipt. Ajo
theksoi rëndësinë e qasjeve shumë-dimensionale që adresojnë
dallimet sociale, ekonomike dhe fetare, dhe rëndësinë e krijimit të
hapësirave të sigurta për dialog në mes të komuniteteve. Renata
Avila, Këshilltare e Lartë Digjitale e Fondacionit World Wide Web, foli
për mundësitë që ofrojnë pajisjet digjitale në parashikimin dhe zgjidhjen e konfliktit. Ajo theksoi se mjete të tilla mund të mundësojnë
komunikimin mes personave me prejardhje të ndryshme, edhe pse
paraqesin rreziqe në rast se ato keqpërdoren. Duke marrë pjesë si
panelist, Zëvendës-Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm,
Christopher Coleman, foli nga përvoja e tij e gjatë në menaxhimin e
konflikteve, duke ju thënë pjesëmarrësve: “Konflikti në mes të
grupeve identitare gati asnjëherë nuk është ashtu siç duket në
sipërfaqe. Për shembull, edhe pse mosbesimi dhe armiqësitë shpesh
i atribuohen dallimeve etnike, ato në të vërtetë nuk mund të shpjegohen përmes etnisë. Ka shumë shkaqe të fshehura”.

Kapërcimi i kufijve të mosbesimit: Përvojat nga mbarë
bota
Kjo seancë u kryesua nga Përfaqësuesja e Sekretarit të
Përgjithshëm dhe Udhëheqëse e Zyrës së Kombeve të Bashkuara
në
Beograd,
Simona-Mirela
Miculescu.
Ndihmës-Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara në
pension, Julian Harston u tha pjesëmarrësve se narracionet
kontradiktore duhej të liheshin anash, dhe ju referua Irlandës
Veriore duke përshkruar nevojën e përfshirjes komunitare në
ndërtimin e paqes së qëndrueshme. Ai po ashtu theksoi rolin
jetik të grave në ndërtimin e paqes, meqë ato shumë shpesh
trajtohen si viktima në vend që të konsiderohen si faktorë
meritorë.
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DISKUTIMI NË PANEL 2
Të kuptuarit e ndërtimit të mirëbesimit – kapërcimi i
kufijve të mosbesimit në Kosovë

Paneli i dytë i drejtuar nga shefi i Misionit të OSBE-së në
Kosovë, Ambasadori Jan Braathu, u ofroi një platformë
banorëve të shquar të Kosovës që të flasin për atë kontekst.
Drejtoresha Menaxhuese e Qendrës për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikim, Besa Kabashi-Ramaj tha se hulumtimet e organizatës së saj sugjerojnë që hapat në drejtim të
tejkalimit të miteve rreth identitetit, përfshijnë sundimin
efektiv të ligjit dhe koordinim më të mirë në mes të gjyqësorit
dhe policisë, pasi këto janë shqetësimet më imediate të të
gjithë banorëve të Kosovës. Komisioneri i Kosovës për
gjuhët, Slaviša Mlladenović diskutoi për rolin e madh që ka
gjuha në kontributin ndaj mirëbesimit të ndërsjellë, duke
përfshirë edhe kontributin ndaj ofrimit të shërbimeve në të
gjitha gjuhët zyrtare. Ai e përshkroi gjuhën si mjet për rritjen
e mirëkuptimit në mes të komuniteteve, dhe jo si shënjues i
dallimeve.

Gazetarja Una Hajdari dha mendimin e saj për rolin e medias në
bashkimin e komuniteteve, dhe theksoi bashkëpunimin e kufizuar
në mes të gazetarëve shqiptarë të Kosovës dhe gazetarëve serbë
të Kosovës, dhe domosdoshmërinë për t’u rezistuar stereotipeve
dhe paragjykimeve.
Hasime Tahiri-Hasani, Drejtoreshë Ekzekutive e OJQ-së Mundësia, ndau përvojat konkrete të grave në shoqërinë civile, të cilat
përpiqen të ndërtojnë mirëbesimin dhe paqen, dhe ju referua Rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1325.
Një përfaqësuese tjetër e shoqërisë civile, Milica Andrić, foli për
rolin e rinisë dhe për vështirësitë në adresimin e narrativeve
ekzistuese. Ajo tha “[…] tani ne duhet të jemi në gjendje të fillojmë
të krijojmë kujtime të ndryshme, më pozitive.”
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REKOMANDIMET E
GRUPEVE TË FOKUSIT
Përgjatë seancave intensive të grupeve të fokusit, u
diskutuan zgjidhjet e mundshme për sfidat që ndikojnë në jetën e individëve në Kosovës në fushat vijuese:
•
•
•
•
•
•

Qeverisja e mirë dhe qasja në shërbime
Qasja në drejtësi
Ndërtimi i mirëbesimit ndër-fetar
Fuqizimi ekonomik dhe mjedisi
Mediat dhe komunikimi
Arsimi

Çështjet gjinore, rinia, gjuha dhe të drejtat e njeriut u
inkorporuan si çështje ndërlidhëse në temat e të
gjithë grupeve. Secili nga këto grupe të fokusit ishte
mbledhur dy herë në Prishtinë për mbledhjet përgatitore para Forumit.
Në përfundim të Forumit, secili grup zhvilloi një paketë
rekomandimesh për të ecur përpara me çështjet e
interesit të përbashkët.

Mohim përgjegjësie: Rekomandimet janë rezultat i drejtpërdrejtë i
marrëveshjes së dakorduar mes të gjithë pjesëmarrësve të Forumit
të Kombeve të Bashkuara për Ndërtimin e Mirëbesimit në Kosovë, të
mbajtur në Lubjanë. UNMIK-u do të sigurojë qasjen shumëpalëshe dhe
konsultime të vazhdueshme me partnerët lidhur me zbatimin e rekomandimeve. Për shkak të përfshirjes dhe transparencës, përparimi në
procesin e zbatimit do të përditësohet dhe raportohet në faqen e internetit të UNMIIK-ut dhe në platformën digjitale vijuese për ndërtimin e
mirëbesimit.

12

13

REKOMANDIMET

1. Qeverisja e mirë dhe qasja në shërbime
Përputhshmëria gjuhësore
1.1 Në nivelin qendror, nevojitet ndihma e institucioneve dhe
organizatave ndërkombëtare për financimin e angazhimit të më
shumë përkthyesve. Po ashtu, masat e vëna në dispozicion të
Zyrës së Komisionerit për Gjuhët, duhet të shtohen dhe të
shfrytëzohen sa më shumë. Për më tepër (për të shmangur
cilësinë e dobët të përkthimeve), nevojitet riorganizimi i procesit
të përkthimit të dokumenteve, ku të gjitha dokumentet duhet të
përkthehen vetëm nga një zyrë me përkthyes të kualifikuar dhe
të aftë. Lektorët duhet t’i kontrollojnë të gjitha dokumentet para
dërgimit të tyre në Kuvend.

1.2 Duhet të krijohet lista e regjistrimit të përkthyesve të kualifikuar
dhe të licencuar. Duhet të bëhen testime shtesë dhe verifikime të
diplomave.
1.3 Në nivelin lokal nevojiten më shumë fonde në mënyrë që të
punësohen përkthyes shtesë, apo që shërbimet e përkthimit të
mund të kontraktohen nga jashtë.
1.4 Duhet të zbatohen rekomandimet e publikuara në Raportin e
Avokatit të Popullit të vitit 2017 për Zyrën e Komisionerit të Gjuhëve.
1.5 Shërbyesit publikë që flasin dy gjuhë duhet të paguhen më
shumë. Duhet të jepen bursa për studimin e gjuhëve të komuniteteve të tjera.
1.6 Universiteti publik duhet të hapë departamentin e studimit të
gjuhës serbe.
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Regjistri civil
1.7 Duhet të ndryshohet apo të rishkruhet Udhëzimi Administrativ (UA) për Ligjin e Regjistrimit Civil, me udhëzime të qarta
për zbatimin e Ligjit, dhe t’u mundësohet qytetarëve marrja e
dokumenteve të identifikimit në zyrat komunale të regjistrimit
civil. Në Ligj duhet të parashihet që dokumentet e lëshuara nga
sistemi i Serbisë të njihen nga institucionet e Kosovës në
mënyrë që të jepen dokumentet e Kosovës.
1.8 Në komunat e veriut ende mungojnë librat e regjistrit civil që
i janë dërguar nivelit qendror nga Serbia. MAPL duhet ta
përkrahë këtë proces.
1.9 Kapacitetet teknike në komuna duhet të përmirësohen
përmes projekteve të organizatave ndërkombëtare, duke
ofruar kushte më të mira teknike dhe shkollim më të mirë të
punonjësve.
Transparenca
1.10 Institucionet duhet të inkurajohen që të plotësojnë
minimumin e standardeve të kërkuara për pjesëmarrje publike.
Ato duhet t’i përmirësojnë mekanizmat e transparencës duke
angazhuar OJQ-të në debate publike ku do të diskutoheshin
të gjitha çështjet dhe ku qytetarët do të ishin pjesëmarrës
aktivë. Në këtë mënyrë, qytetarët do të përfshiheshin në
arritjen e përfundimeve dhe në marrjen e vendimeve.
1.11 Të gjitha institucionet duhet t’i mbajnë të përditësuara
faqet e tyre të internetit.
1.12 Të gjitha institucionet lokale duhet të bashkëpunojnë me
Gazetën Zyrtare, në mënyrë që ajo të përditësohet rregullisht.
Barazia Gjinore
1.13 Të gjitha institucionet që nuk kanë deleguar nëpunës në
Zyrën për Barazi Gjinore, duhet ta bëjnë një gjë të tillë.
1.14 Trajnimi i punonjësve të financohet nga bashkësia
ndërkombëtare.
1.15 Komunat nuk duhet të caktojnë vetëm një punonjës që të
merret e çështjet e barazisë gjinore, por duhet të krijohen zyra
me disa punonjës.

1.16 Bashkësia ndërkombëtare duhet të financojë trajnimet
dhe projektet që kanë për qëllim rritjen e vetëdijesimit për
çështje gjinore.
1.17 Komunat duhet të trajtojnë ngacmimet seksuale në
vendin e punës përmes punëtorive dhe sesioneve informuese,
duke rritur kështu sigurinë dhe duke zvogëluar diskriminimin e
grave në vendet e punës.
1.18 Ligji për barazi gjinore duhet të zbatohet në përpikmëri.
1.19 Inkurajimi i bashkëpunimit të grave në: media, OJQ dhe
politikë.
1.20 Është e domosdoshme që të rritet vetëdijesimi në mesin
e politikanëve në mënyrë që gratë të kenë më shumë pushtet
ekzekutiv.
1.21 Gjatë fushatave politike, partitë politike duhet të ndajnë
më shumë mjete financiare për gratë.
1.22 Grupet e Asamblistëve të Kuvendeve Komunale duhet të
jenë më funksionale.
1.23 Projektet kulturore, siç janë dokumentarët, mundësojnë
rritjen e vetëdijesimit tek qytetarët dhe janë mënyra më e mirë
për avancimin e barazisë gjinore dhe të drejtave të grave.
Kultura, sporti dhe rinia
1.24 Kthimi i inteligjencës, pra të rinjtë që kanë diplomuar
jashtë vendit duhet të inkurajohen që të kthehen përmes
programeve të ndryshme; atyre duhet t’u ofrohen pozita pa i
kushtëzuar që të bëhen anëtarë të partive.
1.25 Duhet të krijohet lista e vendeve të punës deficitare dhe të
rinjtë duhet të inkurajohen që ta vazhdojnë shkollimin e tyre në
ato drejtime.
1.26 Të inkurajohet vullnetarizmi dhe praktika e punës me
pagesë.
Monitorimi
1.27 Duhet të krijohet mekanizimi i monitorimit për ta përcjellë
zhvillimin e të gjitha rekomandimeve të arritura në këtë Forum.
1.28 Këshilli për Bashkëpunim mes qeverisë dhe shoqërisë
civile, është njëri prej mekanizmave për adresimin e rekomandimeve të këtij Forumi.
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2. Qasja në drejtësi
2.1 Zbatimi i legjislacionit dhe i politikave përkatëse që trajtojnë
përdorimin e gjuhës në sistemet e sundimit të ligjit, duke përfshirë
edhe përmes: a) verifikimit të saktësisë dhe cilësisë së përkthimit
të ligjeve nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe anasjelltas, si dhe
përafrimi i tyre; b) sigurimi i burimeve njerëzore (financim i qëndrueshëm dhe numër adekuat i stafit) për shërbime të përkthimit/interpretimit; c) zhvillimi dhe/ose prokurimi i softuerit të dedikuar për
përkthim, dhe d) sigurimi i trajnimeve për gjuhët e huaja (kurse për
gjuhën shqipe, serbe dhe të tjera sipas nevojës për tërë personelin
e sistemit të drejtësisë).
2.2 Ngritja e vetëdijesimit publik për sistemin gjyqësor (dhe si të
përfitohet më së miri nga sistemi i integruar, d.m.th. si është e
strukturuar gjykata, çfarë presin qytetarët nga integrimi i gjyqësorit
dhe cilat janë funksionet e tij, etj.)
2.3 Të ngrihet rëndësia e mekanizmave alternative për zgjidhjen e
kontesteve duke synuar zvogëlimin e lëndëve të pazgjidhura.
Shtimi i fondeve që do të përdoren për këto mekanizma dhe
pagesa për ndërmjetësues. Sigurimi i fondeve të mjaftueshme që
do të përdoren për mekanizmat alternative të zgjidhjes së kontesteve duke synuar zvogëlimin e lëndëve të pazgjidhura.
2.4 Duhen ndërmarrë masa të veçanta për të siguruar qasje
kuptimplotë në ndihmë juridike për gratë, fëmijët, Persona të
Zhvendosur Brenda Vendit dhe për grupet me nevoja të veçanta.
2.5 Sigurimi i fondeve të duhura për Odën e Avokatëve të Kosovës
për shërbimet telefonike për ndihmën juridike në të dyja gjuhët
zyrtare, për dhënien e informacioneve bazë/orientim se ku duhet
t’i drejtojnë individët kërkesat ligjore.
2.6 Masa shtesë për të garantuar sigurinë personale të gjyqtarëve
dhe prokurorëve dhe familjeve të tyre, sigurimi i pensioneve të
përshtatshme dhe i skemave të sigurimit shëndetësor dhe të
rrezikut.
2.7 Avancimi i zbatimit të Ligjit kundër Diskriminimit, veçanërisht
mekanizmat jashtë-gjyqësore.
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2.8 Uzurpimi dhe ri-uzurpimi i pronës duhet të potencohen si prioritet i
gjyqësorit; përqendrim më i madh në cilësinë e aktgjykimeve lidhur me
zbatimin e sanksioneve, dëbimeve efektive dhe kompensimit (dëmtimet).
2.9 Përmirësimi i bashkëpunimit dhe komunikimit ndërmjet gjyqësorit dhe
policisë, veçanërisht në ekzekutimin e aktgjykimeve.
2.10 Sigurimi i bashkëveprimit ndërmjet bazave të ndryshme të të
dhënave të përdorura nga sistemi gjyqësor i Kosovës, duke përfshirë
edhe bazën e të dhënave të policisë.
2.11 Të sigurohet që projektligjet janë të shoqëruara me vlerësimin e
implikimeve të tyre financiare.
2.12 Sigurimi i ndihmës juridike falas për gratë (p.sh. rastet e shkurorëzimeve, ato të dhunës në familje dhe të drejtat për punë).
2.13 Rritja e bashkëpunimit ndërmjet shërbimeve të prokurorisë së
Serbisë dhe Kosovës, për të trajtuar krimet e luftës dhe rastet e
personave të zhdukur.
2.14 Përshpejtimi i pranimit të vendimeve të pranuara nga gjykatat Serbe,
sipas marrëveshjes së Brukselit.
2.15 Sigurimi i objekteve të përshtatshme për trajtimin e të miturve që
janë në konflikt me ligjin, të cilët kanë problem me abuzimin me narkotikë.
2.16 Avancimi i strategjive për reduktimin e lëndëve të pazgjidhura.
2.17 Sigurimi i bazës së përbashkët të të dhënave për të dhënat e
krimeve të urrejtjes, dhe sistemi i përshpejtuar për trajtimin e krimeve të
tilla.
2.18 Vazhdimësia: këto takime të Forumit për Ndërtimin e Mirëbesimit
(TBF) duhet të organizohen në mënyrë periodike, dhe grupet e fokusit
duhet të mbajnë kontakte për të shkëmbyer idetë lidhur me qasjen në
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3. Ndërtimi i mirëbesimit ndër-fetar

Rekomandime të përgjithshme
3.1 Të inkurajohet qeveria që të miratojë amendamentet e bashkësive fetare për Ligjin për Dëmshpërblim dhe Ligjin për Liritë
Fetare;
3.2 Të inkurajohet qeveria që të marrë parasysh amendamentet e
propozuara nga bashkësitë fetare për Ligjin mbi Liritë Fetare;
3.3 Të zbatohen vendimet e gjykatës lidhur me zgjidhjen e
çështjes së pronave të kontestuara të bashkësive fetare;
3.4 Autoritetet komunale duhet të promovojnë programe që rrisin
vetëdijen për ndërtimin e mirëbesimit ndër-fetar;
3.5 Bashkësitë fetare duhet të punojnë në mënyrë efektive për
programe të qëndrueshme që kundërshtojnë ekstremizmin e
dhunshëm dhe retorikën politike nacionaliste, si dhe llojet e
ndryshme të segregimeve;
3.6 Të edukohen fëmijët për bashkësitë dhe grupet e tjera fetare,
dhe për aspektin multi-kulturor dhe shumë-fetar të Kosovës,
përmes sistemit arsimor formal. Më pas, të organizohen punëtori
të rregullta për nxënës nga shkollat fillore dhe të mesme, për
tolerancën dhe mos-diskriminimin.
Liderët fetarë të zvogëlojnë ndarjet etnike – Pajtimi
3.7 Mbajtja e komunikimeve joformale dhe formale në mes të
komuniteteve fetare;
3.8 Parandalimi dhe menaxhimi i incidenteve me konotacion fetar
që mund të përshkallëzojnë në një konflikt më të madh;
3.9 Rritja e numri të takimeve të përbashkëta dhe ligjëratave
publike të liderëve të bashkësive fetare, me qëllim të avancimit të
mirëkuptimit ndërmjet bashkësive; kjo të shërbejë si shembull i
mirë i bashkëpunimit ndërmjet bashkësive dhe të edukojë brezat e
rinj mbi rëndësinë e trashëgimisë fetare;
3.10 Rritja e koordinimit ndërmjet komunave dhe bashkësive
fetare për restaurimin dhe mbrojtjen e varrezave të dëmtuara/shkatërruara dhe objekteve të trashëgimisë fetare. Komunat duhet
të ndajnë më shumë burime financiare për mirëmbajtjen e varrezave;
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3.11 Të dënohen publikisht të gjitha incidentet e sigurisë që
prekin objektet e trashëgimisë kulturore fetare, dhe me kohë të
ndërmerren aktivitete në terren për të siguruar bashkësitë e
prekura;
3.12 Bashkësitë fetare haptazi duhet të mbështesin rindërtimin
e objekteve të dëmtuara dhe të shkatërruara të trashëgimisë
fetare, si dhe ndërtimin e objekteve të reja;
3.13 Liderët fetarë duhet të angazhohen aktivisht në përpjekjen për zgjidhjen e fatit të personave të zhdukur;
Liderët fetarë të promovojnë të drejtat e njeriut – Me fokus në
fuqizimin e grave
3.14 Praktika tradicionale dominon mbi Ligjin për Trashëgiminë
/ Gratë janë në lëna pas dore në procesin e trashëgimisë
pronësore / Liderët fetarë duhet të luajnë rol në mbrojtjen e të
drejtave të grave;
3.15 Bashkësitë fetare bashkërisht duhet të luftojnë kundër
dhunës në familje dhe të mbrojnë të drejtat e grave, duke
pasur në shënjestër normat patriarkale në shoqëri;
3.16 Bashkësitë fetare duhet të kenë më shumë vetëdije
gjinore, të respektojnë të drejtat e grave dhe të drejtat
pronësore;
Si mund të bëjnë më shumë mediat dhe shoqëria civile në këtë
drejtim?
3.17 Organizatat e mediave duhet të angazhohen në komunikimin gjithëpërfshirës dhe në promovimin e dialogut ndër-fetar,
dhe të theksojnë të arriturat pozitive të bashkëpunimit ndër-fetar;
3.18 Mediat duhet të përmbahen nga paraqitja e grupeve
fetare si instrumente politike;
3.19 Bashkësitë fetare duhet të jenë më transparente ndaj
mediave;
3.20 Mediat dhe bashkësitë fetare duhet të angazhohen në
platformën e përbashkët për të promovuar historitë pozitive;
3.21 Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) duhet të koordinojnë aktivitetet e tyre me bashkësitë fetare, dhe të përdorin
praktikat e mira nga dialogu ndër-fetar për të rritur mirëkuptimin e përgjithshëm ndërmjet komuniteteve.
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4. Fuqizimi ekonomik dhe mjedisi
Fuqizimi ekonomik
4.1 Gjatë hartimit të politikave ekonomike duhet të merren parasysh
specifikat lokale – veriu i Kosovës, enklavat dhe Kosova në përgjithësi.
4.2 Institucionet e Kosovës duhet të ofrojnë punë praktike njëvjeçare
me pagesë ndaj të diplomuarve nga institucionet e shkollimit të lartë,
për t’u mundësuar përvojën e parë e punës. Kjo do të mund të arrihej
përmes një marrëveshjeje trepalëshe mes Kompanisë, Qeverisë dhe
Praktikantit.
4.3 Të bëhet lidhja mes ekspertizës dhe nivelit komunitar, posaçërisht
për të rinjtë, në mënyrë që të parandalohet nevoja për importimin e
shkathtësive dhe njohurive: baza e të dhënave, grupimi i personave
me shkathtësi dhe aftësi të caktuara, mentorimi formal nga ekspertët.
Palët përgjegjëse – Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Ministria e
Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe komunat.
4.4 Bashkërendimi i institucioneve publike që të mënjanohen pengesat për zhvillimin e konkurrencës së bizneseve në Kosovë.
Aktiviteti: Grup punues mes sektorit privat dhe Ministrisë së Tregtisë
dhe Industrisë, për identifikimin e pengesave specifike që do të mund
të hiqeshin me qëllim të përmirësimit të klimës së biznesit.
4.5 Të rritet përqendrimi në aftësimin profesional sipas nevojave të
tregut të punës.
Palët përgjegjëse – Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë,
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, komuniteti arsimor.
4.6 Dhënia e përkrahjes – mentorimi, grantet dhe krijimi i rrjeteve për
ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme.
Aktiviteti: stimulimi përmes financimit të punësimit të punëtoreve me
përkatësi të ndryshme etnike. Po ashtu, të hartohet një strategji për
rritjen e numrit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
4.7 Krijimi i rrjetit të personave me aftësi të caktuara – një mekanizëm
që do t’i lidhte gratë sipërmarrëse me kompani të suksesshme afariste
(bartje e njohurive nga fusha e marketingut, financave, tatimeve).
Qeveria duhet të japë subvencione apo përkrahje institucionale.
Identifikimi i nevojave të ndërmarrjeve nga fusha e marketingut dhe
fushat e tjera.
4.8 Komunat e Kosovës mund të paguajnë kamatën e kredive të
marra nga fermerët lokalë.
4.9 Subvencionimi i bizneseve të huaja që vijnë në Kosovë për një
periudhë pesëvjeçare.
4.10 Qeveria e Kosovës duhet të hartojë një strategji afatgjatë dhe
gjithëpërfshirëse të zhvillimit ekonomik, me plane konkrete të veprimit
dhe me buxhet të caktuar.
4.11 Gratë janë të diskriminuara në tregun e punës. Të realizohet
kuota e paraparë me rregullore të BE-së prej 40% në mbarë Kosovën.

4.12 Të jepen këshilla afariste për kriteret dhe standardet ligjore e
higjienike.
Palët përgjegjëse – Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për bashkërendim dhe zbatim të standardeve të BE-së.
4.13 Krijimi i projekteve ndëretnike në sektorin e bujqësisë, rritja e
përkrahjes për bujqit dhe për industrinë e përpunimit të produkteve ushqimore.
Përkrahje financiare me grante, pajisje, fidanë, subvencione dhe
zvogëlime të tatimeve.
Ministria e Bujqësisë, komunat.
4.14 Organizimi i panairit të biznesit me pjesëmarrës të të gjitha
komuniteteve nga mbarë Kosova, me qëllim të marrjes dhe
shpërndarjes së praktikave më të mira. Gjatë panairit, të zyrtarizohet dialogu mes komunitetit të biznesit dhe qeverisë për të
përfshirë aspektet mjedisore, përmirësuar kushtet e biznesit dhe
rritur mirëbesimin mes komuniteteve. Promovimi i Partneritetit
Publik-Privat (PPP).
4.15 Lehtësim në krijimin e marrëdhënieve kontraktuale mes
prodhuesve serbë dhe të komuniteteve të tjera të Kosovës, dhe
zinxhirëve të mëdhenj të shitjes me pakicë.
Ky mund të jetë aktivitet pasues i TBF.
Palët përgjegjëse – Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e
Zhvillimit Ekonomik, komuniteti i biznesit.
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Mjedisi

4.16 Fuqizimi i sundimit të ligjit. Institucionet e Kosovës duhet të përfshihen
në lirimin e shpejtë të pronës së uzurpuar, me theks të veçantë në pronat e
komuniteteve jo-shumicë.
Palët përgjegjëse – Ministria e Drejtësisë, organizatat ndërkombëtare,
komunat, përfaqësuesit e komuniteteve.
4.17 Stimulimi i ndërmarrësve të rinj përmes inkubatorëve të biznesit dhe
hapjes të bizneseve (start-up), posaçërisht përmes inovacionit dhe digjitalizimit. Tatimet e zvogëluara, grante të mjaftueshme për hapje të biznesit (në
veçanti ato të krijuara nga komunitetet e ndryshme). Kryerja e studimit të
fizibilitetit me analizën SWOT.
Palët përgjegjëse – Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, shoqëria civile dhe organizatat ndërkombëtare.
4.18 Ndihmë teknike për komunitetet në hartimin e planeve të biznesit dhe
zhvillimin e kapaciteteve teknike.
Palët përgjegjëse – Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Oda Ekonomike, shoqatat e biznesit, komunat.
4.19 Për të përmirësuar gjendjen ekonomike të komuniteteve jo-shumicë,
institucionet e Kosovës duhet të respektojnë detyrimin për punësimin e së
paku 10% të serbëve dhe komuniteteve të tjera jo-shumicë në institucione
dhe kompani publike.
4.20
Institucionet e Kosovës duhet të zbatojnë në tërësi marrëveshjen e
CEFTA-s.
4.21 Rritja e transparencës në procesin e privatizimit, duke marrë parasysh
aspektin e komuniteteve, si dhe rritja e mirëbesimit mes komuniteteve.

4.22 Forumi për Ndërtimin e Mirëbesimit (TBF) fuqimisht i rekomandon qeverisë dhe Kuvendit që të mos e ndërtojnë termocentralin
Kosova C dhe që në vend të tij të fokusohen në energjinë e gjelbër,
duke përfshirë në mes të tjerash, edhe joshjen e investitorëve të
rëndësishëm. Në mënyrë specifike, panelet diellore, energjia e erës
dhe masat për kursimin e energjisë.
Palët përgjegjëse: Kuvendi i Kosovës, Ministria e Mjedisit, komunat,
Oda Ekonomike, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe Ministria e
Zhvillimit Ekonomik.
4.23 Promovimi i mbrojtjes mjedisore si aset për zhvillim ekonomik
dhe të zhvillohet menaxhimi i mbeturinave që gjeneron fitim.
Stimulimi dhe shpërblimi i bizneseve private që mbrojnë mjedisin
përmes zvogëlimit të tatimeve dhe granteve për start-up-e që
mbrojnë mjedisin.
Palët përgjegjëse – shoqëria civile, Ministria e Mjedisit, komunat,
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, sektori i arsimit,
shfrytëzimi i mekanizmave ekzistues.
4.24 Rritja e vetëdijesimit për nevojën e ekzistimit të një mjedisi më
të mirë. Rekomandim: edukimi i njerëzve për mbrojtje dhe trajtim më
të mirë të mjedisit. Mjedisi duhet të jetë prioritet i agjendës politike.
Mbrojtja mjedisore duhet të jetë e integruar në sistemin arsimor që
nga fazat më të hershme.
Palët përgjegjëse - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë,
komunat, shoqëria civile, organizatat ndërkombëtare.
4.25 Duhet të adresohet çështja e menaxhimit të mbeturinave në
Kosovë. Në Kosovë nuk ekzistojnë impiante për riciklimin e mbeturinave. Mbeturinat në Kosovë janë burim që në vend që të riciklohen,
humbasin nëpër gropa mbeturinash. Shtretërit e lumenjve janë
përplot me shishe plastike. Rekomandim: hartimi i ligjit për riciklimin
dhe trajtimin e shisheve plastike, ku do të parashihej edhe pagesa e
kthyeshme për kthim të shisheve. E njëjta vlen edhe për përdorimin
e qeseve plastike, për të cilat në vendet e BE-së duhet të paguash.
4.26 Taksë në automjete si masë për mbrojtjen e mjedisit.
Rekomandim: mjetet financiare të grumbulluara nga taksat në
automjete duhet të përdoren për krijimin e fondit ekologjik.
4.27 Zgjidhja e trajtimit të ujërave të zeza mes liqenit të Gazivodës
dhe Mitrovicës, në mënyrë që liqeni i ri artificial në Mitrovicë të jetë i
pastër. Ndikim pozitiv mjedisor për të gjitha komunitetet. Implikimet
financiare do të jenë të arsyeshme. Rekomandim: të ndërtohen
impiante për trajtimin e ujërave të zeza për fshatrat përgjatë lumit
Ibër.
Palët përgjegjëse: Ministria e Mjedisit duhet të bashkërendojë
komunat dhe organizatat ndërkombëtare për marrjen e fondeve
shtesë.
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5. Media dhe komunikimi
Çështjet e identifikuara: Mediat e nivelit qendror rrallëherë i mbulojnë komunat, fjala bie, Vitia. Nuk ka raportime të mjaftueshme të
shembujve pozitivë të bashkëpunimit shumetnik; Më shumë vihet
theks në raportimet politike dhe në çështjet negative; Nuk ka
bashkëpunim të mjaftueshëm ndëretnik
5.1 Fuqizimi i bashkëpunimit mes mediave lokale dhe qendrore.

5.8 Ministria e Arsimit dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në
bashkëpunim me palët e tjera vendore dhe ndërkombëtare duhet të
investojnë në shkollimin e të rinjve për mënyrën e identifikimit,
reagimit dhe të parandalimit të fjalimeve të urrejtjes /intolerancës,
qoftë në internet apo edhe jashtë tij, si dhe në ballafaqimin me lajmet
e rreme dhe propagandën, përmes edukimit rreth të drejtave të
njeriut, si dhe futjes së narrativave të kundërta dhe alternative. Kjo
nismë duhet të zgjerohet tek të gjitha grup-moshat, kurdo qoftë.

5.2 Krijimi i stimulimeve për rritje të raportimit cilësor shumetnik.
5.3 Të gjitha mediat në Kosovë duhet të angazhohen bashkërisht
për rritjen e pranisë së temave jopolitike të interesit të përbashkët,
siç janë ngjarjet artistike, kulturore dhe çështjet mjedisore në
mediat publike në të gjitha gjuhët zyrtare, duke ngulmuar njëkohësisht në raportim profesional (objektiv dhe neutral).
5.4 Të këtë përmirësim të bashkëpunimit mes mediave në gjuhën
shqipe dhe atyre në gjuhën serbe; për shembull, organizimi i
trajnimeve të gazetarëve për programet e “këmbimit”, ku një apo
më shumë gazetarë nga një medium i gjuhës shqipe do të punonte për një kohë në një medium të gjuhës serbe dhe anasjelltas.
5.5 Donatorët duhet t’i konsiderojnë mediat si fushë prioritare,
duke mundësuar kështu mbulim të përbashkët të çështjeve të
interesit të ndërsjellë.
5.6 Të inkurajohet transmetuesi publik që të vazhdojë me
programe cilësore në gjuhët e komuniteteve, duke rritur kështu
qasjen në informata dhe këmbime mes komuniteteve dhe transmetuesve regjionalë publikë.
Çështjet e identifikuara: Problemet e ndërlidhura me etikën mediatike: lajmet e rreme, seksizmi, fjalimet e urrejtjes, kuptueshmëri
dhe trajnime të pamjaftueshme për trajtimin e grupeve të margjinalizuara, si dhe mungesa e llogaridhënies e profesionalizimit në
media.
5.7 Komisioni i Pavarur për Media, Asociacioni i Gazetarëve dhe
Këshilli i Mediave të Shkruara i Kosovës duhet të ofrojnë trajnime
për ngritje të kapaciteteve në fushën e etikës mediatike (në mes të
tjerash, për të menduarit kritik; raportim të balancuar, të bazuar në
fakte dhe të paanshëm; punë me grupet e margjinalizuara dhe të
ndjeshme, mbulim të komuniteteve jo-shumicë dhe vetëdijesim të
gazetarëve e studentëve të gazetarisë për çështje gjinore).

Çështjet e identifikuara: Pengesat gjuhësore; mungesa e njohurive
shkollore të gjuhës, mosdija e shkrimit të gjuhës amtare, lëre me të
gjuhës tjetër. Gjuha shpesh paraqet pengesë. Për shembull, komunikatat për shtyp të lëshuara vetëm në gjuhën shqipe.
5.9 Të inkurajohet Ministria e Arsimit dhe të gjitha institucionet
përkatëse në Kosovë që të ofrojnë mundësi për qytetarët e Kosovës
(posaçërisht ndaj gazetarëve, me qëllim të fuqizimit të kapaciteteve
të tyre për raportim mbi çështjet që lidhen me komunitetet jo-shumicë) të mësojnë cilëndo prej gjuhëve zyrtare, pavarësisht
vendbanimit, qoftë përmes shkollimit formal apo edhe atij joformal.
Çështjet e identifikuara: Numri i pamjaftueshëm apo mungesa e
mediave financiarisht të pavarura në Kosovë.
5.10 Të inkurajohen komunat për ndarjen e fondeve për media në
fusha të caktuara në mënyrë transparente dhe të ligjshme, për raportimin e çështjeve të rëndësisë së përgjithshme në komuna dhe për
përmirësimin e raportimit shumetnik pa ndërhyrë në pavarësinë e
tyre redaktuese.
Çështjet e identifikuara: Siguria e gazetarëve (kërcënimet, sulmet,
etj.) Që nga viti 1999, 8 gazetarë shqiptarë dhe 7 gazetarë serbë të
Kosovës janë të zhdukur.
5.11 Menjëherë të dënohen të gjitha sulmet dhe dhuna kundër
gazetarëve dhe punëtorëve të tjerë të mediave e shprehur në formë
të ngacmimeve dhe kërcënimeve, duke përfshirë sulmet përmes
internetit dhe fushatat e njollosjes së gazetarëve.
5.12 Të nxiten autoritetet gjyqësore për të hetuar dhe ndjekur penalisht të gjitha sulmet dhe dhunën kundër gazetarëve dhe punëtorëve
të tjerë të mediave, duke përfshirë sulmet përmes internetit dhe
fushatat e njollosjes së gazetarëve, si dhe rastet e zhdukjes dhe
vrasjes së gazetarëve.
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5.13 Të nxiten institucionet publike për ofrimin e përkrahjes së
vazhdueshme në hetimin e rasteve të gazetarëve që janë vrarë apo
rrëmbyer. Të pranohen rreziqet specifike me të cilat ballafaqohen
gazetaret femra, dhe rëndësia e qasjes nga aspekti gjinor kur
merren në shqyrtim masat që adresojnë sigurinë e gazetarëve.
Çështjet e identifikuara: Mungesa e lidershipit të komunave në
trajtimin e mediave dhe komunikimeve (pushteti lokal nuk e kupton
rëndësinë e shtrirjes së komunikimit me qytetarë. Shpesh komunat
nuk kanë asgjë për të thënë).
5.14 Të sigurohet që punonjësit komunalë të kenë vijuar trajnime të
duhura lidhur me qasjen në kohë në dokumente zyrtare dhe të
sigurohet zbatimi i duhur.
5.15 Të përmirësohet bashkëpunimi mes komunave dhe mediave
pa asnjë lloj diskriminimi.
5.16 Të përmirësohet cilësia e informatave dhe të bëhet përditësimi
i rregullt i tyre në faqet e internetit të komunave në të gjitha gjuhët
zyrtare, si dhe dhënia e përgjigjeve të shpejta ndaj kërkesave.
Çështjet e identifikuara: Mungesa e transparencës në institucione.
Gazetarët kanë qasje të kufizuar në dokumente zyrtare, komunat
shpesh nuk u përgjigjen kërkesave për qasje në dokumente
zyrtare.
5.17 Të fuqizohet bashkëpunimi mes Avokatit të Popullit, mediave
dhe shoqërisë civile për të zhvilluar dhe institucionalizuar zbatimin
e kornizave ekzistuese ligjore për qasje në dokumente zyrtare.
Çështjet e identifikuara: Rinia, gratë dhe grupet e margjinalizuara
së bashku?
5.18 Të fuqizohet partneriteti mes nismave të udhëhequra nga rinia
dhe mediave për të rritur rolin pozitiv të rinisë në ndërtimin e paqes
së qëndrueshme në komunitetet e tyre, përmes ndërtimit të
mirëbesimit ndëretnik, avancimit të qytetarisë së përgjegjshme dhe
vetëdijesimit për çështjet e ndryshme të ndërlidhura me të drejtat e
njeriut.
5.19 Të ofrohen stimuj për përfshirjen e të rinjve në fushatat e
vetëdijesimit për çështjet shoqërore përmes internetit dhe jashtë tij,
si palë kyçe në shpërndarjen e informacionit.

5.20 Të ndërmerren masa për të ofruar mbulueshmëri dhe hapësirë mediatike për aktivitetet e udhëhequra nga rinia në transmetuesin kryesor publik dhe në media të tjera, me qëllim të rritjes
së vëmendjes së institucioneve komunale dhe qendrore në
problemet me të cilat ballafaqohet rinia e Kosovës çdo ditë
(çështjet e ndërlidhura me arsimin, ngacmimin në shkolla, parandalimin e dhunës mes nxënësve, mundësitë e punësimit dhe
fuqizimin socio-ekonomik, ndotja e ajrit, etj.) dhe fuqizimi i rinisë,
duke u dhënë atyre një zë më të fuqishëm në komunitetet prej
nga vijnë.
Çështjet e identifikuara: Aspekti gjinor
5.21Të ndërmerren hapa për rritjen e numrit të grave në media,
përfshirë edhe në pozita udhëheqëse.
5.22 Gratë të paraqiten si udhëheqëse dhe model i mirë profesional, e të shmangen portretizimet dhe qëndrimet diskriminuese
e patriarkale, si dhe normat shoqërore për rolin e grave (posaçërisht para dhe pas zgjedhjeve).
5.23 Të shmanget gjuha seksiste dhe homofobe në media.
5.24 Të përfshihen çështjet e barazisë gjinore në media dhe të
bëhet më shumë për të pasqyruar këtë barazi në raportime
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6. Arsimi
Për ministritë e arsimit të të dy sistemeve:
6.1 Të sigurohet që reforma e arsimit të trajtojë përmbajtjet
diskriminuese ndaj grupeve të tjera shoqërore në bazë të
përkatësisë së tyre etnike, fetare, gjinore, racore, të orientimit
seksual, të aftësisë së kufizuar, etj., dhe të krijohet një
mekanizëm mbikëqyrës;
6.2 Të futen ndryshime në plan-programe dhe në tekste shkollore që do të mundësojnë përfaqësimin e duhur kulturor, objektiv
dhe historik të të gjitha komuniteteve jo-shumicë në të dy
sistemet arsimore në Kosovë;
6.3 Të ri-fuqizohet përfshirja dhe zhvillimi i mëtejshëm i edukimit
mbi të drejtat e njeriut në plan-programet e institucioneve të
arsimit fillor dhe të mesëm, me theks të veçantë në diversitetin
etnik, kulturor dhe fetar si shtysë për ndryshimin e qëndrimeve;
6.4 Të inkurajohet shkëmbimi i pikëpamjeve të punonjësve të
arsimit të të dy sistemeve, lidhur me çështjet e diskriminimit,
ngacmimit seksual, ngacmimit psikologjik, etj.;
6.5 Të sigurohet përkrahja psiko-sociale në të gjitha shkollat
duke angazhuar profesionistë të kualifikuar;

6.6 Të sigurohet që kostot e materialeve mësimore të jenë të
përballueshme, si dhe prodhimi e shpërndarja e tyre të jenë në
sasitë e nevojshme për plotësimin e kritereve të stafit shkollor;
6.7 Të avokohet për zbatimin e udhëzimeve administrative,
përmes të cilave procesi i verifikimit të diplomave do të
mundësohej edhe për shkollat profesionale dhe ato të
mesme;
6.8 Të përfshihet shoqëria civile në mbikëqyrjen e
mekanizmave ekzistues në shkollimin e mesëm (vlerësimi i
përputhshmërisë me rregulloret ekzistuese);
6.9 Të avokohet që të përfshihen plotësisht rekomandimet e
Këshillit Konsultativ për Komunitete, posaçërisht ato që kanë
të bëjnë me rritjen e qasjes të komuniteteve të cenueshme në
shkollim cilësor dhe në luftimin e diskriminimit institucional;
6.10 Të bëhen më shpesh vlerësimet e nevojave, që të kuptohet dallimi mes nevojave të tregut të punës dhe produktit
aktual të sistemit arsimor, si dhe të krijohen mekanizmat e
shkëmbimit të informatave mes sektorit privat dhe atij publik;
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6.11 Të futen kurset zgjedhore për mësimin e gjuhëve
rajonale në plan-programet e shkollave fillore dhe të
mesme;
6.12 Të rihapet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të Mitrovicës së Veriut dhe Prishtinës departamenti i veçantë për
gjuhën dhe kulturën shqipe/serbe.
Për aktivistët e tjerë në nivel komunitar dhe institucionet
akademike

6.15 Të parandalohet dhuna tek të rinjtë përmes
edukimit të rinisë për ndërmjetësimin dhe dialogun si
mënyra alternative të trajtimit të konfliktit;
6.16 Të rriten përpjekjet për iniciativat e shkollimit
joformal për të sfiduar narrativat ekzistuese përmes
qasjeve të reja dhe kreative, siç janë teknologjitë
digjitale dhe të sofistikuara për përçuar narrativa
pozitive.
Mekanizmi përcjellës:

6.13 T’u jepen më shumë mundësi punëtorëve të arsimit
dhe studentëve të të dy sistemeve për të diskutuar së
bashku çështje që lidhen me arsimin (shkencën, teknologjinë, etj.);
6.14 Të trajnohen mësimdhënësit e të gjitha komuniteteve
për vlerat e tolerancës dhe mos-diskriminimit, dhe të
përhapen këto njohuri tek prindërit përmes konsultimeve
apo takimeve grupore të rregullta.
6.15 Të parandalohet dhuna tek të rinjtë përmes edukimit
të rinisë për ndërmjetësimin dhe dialogun si mënyra
alternative të trajtimit të konfliktit;

6.17 Grupi nuk arriti të japë propozime konkrete për
mekanizmin përcjellës, por sugjeroi në vija të trasha,
themelimin e një ekipi veprues për mbikëqyrjen e
zbatimit të projekteve të vogla në nivelet komunitare, në
partneritet të ngushtë me komunat, pushtetin qendror
dhe bashkësinë ndërkombëtare.
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PËRFUNDIMET E FORUMIT

Pasi grupet e fokusit përmbyllën rekomandimet e tyre, moderatorët i
paraqitën ato në seancën plenare të drejtuar nga Zëvendës-Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm, Christopher Coleman.

U arrit konsensus i gjerë për si vijon:
• Forumi ofroi një ambient unik që mundësoi shkëmbimet në mes të
një grupi të madh dhe të shumëllojshëm të pjesëmarrësve për çështje
të rëndësishme me interes të përbashkët.
• Forumi ishte një platformë efektive për bashkëbisedim në mes të
komuniteteve të Kosovës, duke përkrahur kapacitetet e udhëheqësve
të shoqërisë civile, ata komunalë dhe të komuniteteve që të luajnë rol
themelor në ndërtimin e mirëbesimit.
• Energjia shtytëse që u krijua nga ky Forum duhet ruajtur gjatë
veprimeve dhe sipërmarrjeve bashkëpunuese në të ardhmen, të
përkrahur nga bashkësia ndërkombëtare.
• Për ta siguruar këtë dinamikë të vazhdueshme, duhen krijuar
mekanizma përcjellës për zbatimin e iniciativave që rrodhën nga ky
Forum.
• Të gjitha rekomandimet së bashku do të përbëjnë një dokument të
gjallë i cili do të përditësohet dhe përshtatet sipas nevojës, në konsultim me pjesëmarrësit.
Mekanizmat përcjellës do të përfshijnë një platformë digjitale e cila,
ndër të tjera, do të:
• Sigurojë informacione për zbatimin e rekomandimeve të grupeve të
fokusit.
• Angazhojë individë nga të gjitha komunitetet për krijimin e strategjive
për zbatimin e rekomandimeve.
• Përkrahë bashkëpunimin për zbatimin e rekomandimeve.
• Sigurojë një hapësirë për zyrtarët në të gjitha nivelet, për ofruar
informacione mbi zbatimin e rekomandimeve dhe për të bashkëvepruar me palët e interesuara.
•Shërbejë si pikë reference për aktivitetet e ndërtimi të mirëbesimit.
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SHTOJCAT

FJALIME
Fjalim nga Zahir Tanin
Përfaqësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm
dhe Kryesues i UNMIK-ut
Mirëmbrëma të nderuar mysafirë, miq dhe kolegë,
Kam kënaqësinë t’ju mirëpres të gjithëve në Forumin e
Kombeve të Bashkuara për Ndërtimin e Mirëbesimit në Kosovë.
Ju falënderoj që gjetët kohë të na bashkoheni këtu në Lubjanë,
dhe ju falënderoj për dedikimin tuaj ndaj Kosovës dhe për
ndërtimin e mirëbesimit në mes të të gjitha komuniteteve.
Gjithashtu, i uroj mirëseardhje të përzemërt Ndihmës-Sekretares së Përgjithshme Bintou Keita, dhe kolegëve të mi nga
Kombet e Bashkuara, të cilët na janë bashkangjitur nga e gjithë
Kosova, duke përfshirë ekipin e KB-së nga Kosova, Beogradi
dhe Nju Jorku. Dua të falënderoj edhe miqtë tanë nga Bashkimi
Evropian, EULEX-i, dhe natyrisht, OSBE-ja.
Sot, gati 19 vjet pas kulmit të konfliktit, bashkësia ndërkombëtare vazhdon të mbështesë paqen, stabilitetin dhe sigurinë
në Kosovë. Duke qenë nën një ombrellë ligjore të përbashkët, të
gjitha organizatat kanë mandatin dhe vazhdojnë të jenë të
përkushtuara për të punuar në adresimin e sfidave reale me të
cilat përballet Kosova, jo thjeshtë në negociatat politike, por
edhe në nivele më të thella – duke forcuar marrëdhëniet në mes
njerëzve dhe grupeve të komuniteteve.
Ky takim mbledh një grup të jashtëzakonshëm udhëheqësish të
shquar, duke përfshirë individë që tashmë kanë arritur shumë
dhe të tjerë që po dalin në pah, dhe që janë me përgjegjësi të
caktuara. Jemi bashkuar për t’i kontribuar fuqizimit të
themeleve të një paqeje të qëndrueshme dhe një shoqërie të
qëndrueshme në vijimësi. Ne nuk jemi këtu në tavolinën e negocimit. Dialogu politik i lehtësuar nga BE-ja, që synon normalizimin e marrëdhënieve dhe arritjen e marrëveshjeve politike në
mes të Prishtinës dhe Beogradit, nuk është fokusi ynë këtu.

Ne jemi këtu për të identifikuar se si, në nivelin shoqëror, atë komunitar,
liderët komunalë, shoqëria civile dhe komunitetet e Kosovës mund të
avancojnë mirëbesimin afatgjatë dhe bashkëpunimin e ndërsjellë për të
ardhmen e tyre. A mund të ndihmojnë ne në ndërtimin e mirëbesimit dhe
një të ardhmeje që u përket të gjithëve? Ne jemi këtu sepse besojmë se
përgjigja është po, por pyetja kryesore mbetet, si? Mosbesimi në mes të
shumë komuniteteve në Kosovë, vazhdon të ndajë shumë njerëz dhe
nuk i lejon të fokusohen në përpjekjet e përbashkëta që synojnë
ndërtimin e një platforme të përbashkët shoqërore, në vend që të
fokusohen në çarmatosjen e njëanshme të palës tjetër. Ngulitja e konfliktit dhe valët pasuese të dhunës, qëndrojnë gjatë në mendjet e njerëzve
dhe vazhdojnë të ndërlikojnë ecjen përpara. Edhe brezi më i ri, nuk është
në gjendje ta lirojë veten nga bartja e perceptimeve të trashëguara të
kohës së konfliktit dhe dhunës që ndodhën përpara se ata të lindnin apo
të mund të ishin pjesë e armiqësive. Siç e dimë, historia e humbjes së
jetëve, dëbimit nga shtëpitë dhe trauma e vazhdueshme, nuk mund të
lihen anash aq kollaj.
Njerëzit kanë mendimet, perceptimet dhe përvojat e tyre - ata nuk janë
thjeshtë spektatorë të konfliktit. Kur shpërthen një luftë apo konflikt, ajo
merr formë në “trupin e lugetërve të ndryshëm”, zhurma e luftës e shurdhon arsyen, dhe njerëzit ndahen për shkak të pikëpamjeve të tyre dhe
interpretimit të konfliktit. Kjo është shkritorja e mosbesimit.
Nëse organizimi i jetës politike dhe sociale pas konfliktit nuk e trason apo
nuk mund ta trasojë rrugën për një të ardhme të pranueshme për të
gjithë, do të ishte e vështirë që njerëzve t’u mundësohet të marrin frymë,
të jetojnë, të gjejnë konturet e një bashkëjetese të re të bazuar në një
marrëveshje të pranueshme dhe të dakorduar nga të gjithë. Puna e këtij
Forumi dhe takimet e shumta që janë mbajtur vitin e kaluar dhe veçanërisht ato të grupeve të fokusit gjatë dy muajve të kaluar, do të na lejojnë
të identifikojmë dhe të artikulojmë më mirë çështjet pajtuese, të deshifrojmë zonat e mosmarrëveshjeve dhe të shkrijmë nevojat dhe reagimet në
mënyrë koherente, ku pranimi, dhembshuria dhe mirëkuptimi do të
ndihmonin për t’i bërë bashkë të gjithë. Pa zbulimin dhe projektimin e një
rruge për ecjen përpara, pak njerëz do të jenë në gjendje të jetojnë në
paqe dhe begati në një periudhë afatshkurtër apo afatgjatë. Do të jetë e
vështirë të tejkalohet ndikimi i një të kaluare të mbushur me dhimbje dhe
të qetësohen shpirtrat e njerëzve të prekur nga konflikti, por objektivi i
këtij Forumi është të krijojë një agjendë të tillë, një kornizë funksionale
për të ndërtuar besimin dhe për të ndihmuar drejtimin e së ardhmes. Një
kornizë e tillë duhet të përfshijë faktorët shoqërorë, politikë, kulturorë dhe
ekonomikë; të gjitha fushat me përfitim dhe interes reciprok. Fokusi ynë
është në ndërtimin e mirëbesimit të vazhdueshëm e të qëndrueshëm në
mes të gjithë grupeve të njerëzve që jetojnë në Kosovë, të kthejmë
marrëdhëniet normale në mes të grupeve. Kjo është e domosdoshme,
meqë pa pajtim shoqëror dhe ndërtim të mirëbesimit, përfshirjen e
njerëzve, komuniteteve dhe të shoqërisë civile, përkundër përpjekjeve
më të mira dhe qëllimeve fisnike për përfundimin e luftërave dhe konflikteve, një situatë e krijuar pas trazirave mund të bëhet kritike shumë
lehtësisht, dhe të shpjerë në humbje të ekuilibrit të stabilitetit.

Sot, spektri i kobshëm i luftës dhe konfliktit vazhdon të trazojë
globin. Nga Ukraina deri në Sudanin e Jugut, nga Kolumbia deri në
Libi, nga Siria deri në Jemen, nga Iraku deri në Afganistan dhe tutje,
ne shohim brutalitetin e një epoke të katastrofës. Gjatë tre dekadave
të fundit, shumica prej jush në këtë sallë, duke përfshirë edhe veten
time, kemi jetuar në kohëra të turbullta, të cilat i kemi përjetuar në
vetën e parë dhe nuk i kemi mësuar nga librat apo studimet. Ne
kemi përjetuar tragjedi, jemi rritur në një epokë traumatike, dhe deri
në këtë moment, kemi mbijetuar! Për ne, kjo ndonjëherë ka qenë
dekurajuese, tronditëse dhe e dhimbshme.
Më lejoni të ndaj me ju vrojtimet dhe ndjenjat e mia me pak fjalë: U
linda në kohë të paqes, u rrita në kohëra të stuhishme, arrita
moshën madhore në luftë dhe tani po plakem në një atmosferë të
konfliktit të pafund në vendlindjen time dhe gjetiu. Kam jetuar
përgjatë një sërë luftërash në Afganistan, pushtimi sovjetik, dhe u
largova nga vendi kur ekstremistët e morën pushtetin. Valët e
luftërave të brendshme i shkatërruan njerëzit, vendin dhe shtetin.
Kam përjetuar arrestimin, torturën dhe kam vuajtur në faza të
ndryshme të luftës dhe konfliktit. U bëra person i zhvendosur dhe i
pastrehë; humba çdo gjë që posedoja; u bëra refugjat; i pranuar nga
një shtet tjetër; të gjitha për shkak të përpjekjeve të mia të pareshtura për të raportuar, për të shkruar dhe për të luftuar si pjesë e
përpjekjeve më të mëdha për kthimin e normalitetit në vendin ku
jetoja. Ju bashkova përpjekjeve për t’i dhënë fund luftës së
vazhdueshme dhe për të bashkuar të gjitha grupet pas vitit 2001,
me shpresën për paqe të qëndrueshme në një vend që pësoi
shkatërrim të pafund. Përkundër përpjekjeve tona më të mira, unë
jam dëshmitar, tash sërish, të kthimit të një lufte të pandërprerë. Unë
vuaj, duke menduar nëse do të jetoj aq gjatë sa të shoh paqe dhe
stabilitet në vendlindjen time. Qëllimi im është të theksoj se e kuptoj
çdo të thotë t’i mbijetosh fatkeqësisë dhe vështirësive që duhen
tejkaluar për ndërtimin e mirëbesimit në një shoqëri pas tragjedisë.
Nuk jam i huaj ndaj dhimbjes të cilën mund ta kenë përjetuar njerëzit
që janë në këtë sallë. Këtë e them me gjithë zemër.

“Ajo që nevojitet për ndërtimin e një
të ardhmeje më të mirë, një të
ardhmeje që mund të formësohet
vetëm nga ju, është udhëheqja me
ndjeshmëri, mirëkuptim dhe qartësi.
Është koha të organizojmë të ardhmen
dhe jo thjeshtë të vajtojmë të kaluarën.”
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Është me rëndësi të dimë se si
luftërat dhe konfliktet i godasin
njerëzit dhe si njerëzit bashkërisht
mund të kontribuojnë në formësimin
e një të ardhmeje ndryshe.

Të ftuar dhe miq të nderuar,
Lufta dhe konflikti nuk janë vetëm përvoja personale. Është me
rendësi të dimë se si luftërat dhe konfliktet ndikojnë tek njerëzit
dhe si njerëzit kolektivisht mund të kontribuojnë në formësimin e
një të ardhmeje ndryshe. Më lejoni të filloj me një deklaratë që
është e qartë. Konfliktet e fundit në Ballkan u nxitën gjatë shkatërrimit të Jugosllavisë në vitet 80-të dhe 90-të. Në mënyrë
paradoksale, situata pasoi rënien e murit të Berlinit dhe fundin e
Bashkimit Sovjetik, në një periudhë të optimizmit të ri, të cilën
disa madje e përshkruan si “fundi i historisë”. Kjo mospërputhje
me realitetin tronditi shumë njerëz; fantazmat e konfliktit ishin
ankthi i Evropës, në kontrast të plotë me shpresat e idealizuara
pas rënies së bllokut komunist. Natyrisht, shumë faktorë i
kontribuuan shpërthimit të luftërave në Jugosllavi, duke përfshirë
krizën e pushtetit qendror federal, rritjen e nacionalizmit dhe
nacionalizmit etnik dhe paqëndrueshmërinë ekonomike, dhe unë
nuk do të përpiqem të ri-përsëris kompleksitetin e kësaj historie.
Ajo çka ndoshta është më e rëndësishme sot, është të theksohet
se ideologjitë e së kaluarës, siç janë krijimi i shtetit brenda kufijve
etnikë dhe nacionalë, nxiti lëvizje të reja nacionaliste, dhe se
nacionalizmi etnik u bë forca esenciale mobilizuese e shumë
luftërave. Ky model përsëritet në shumë tranzicione postkomuniste dhe në zona të konfliktit gjatë 30 viteve të fundit. Sigurisht,
disa keqinterpretime të zakonshme nga jashtë i atribuuan luftërat
e Jugosllavisë me një “Logjikë Ballkanike” të veçantë – pra,
“tjetërsia” e Ballkanit, duke e parë rajonin me perceptimin e
gabuar si të papërvojë apo të pavullnetshëm kundrejt tolerancës.
Këto mendime paragjykuese pohuan se rajoni “nuk ishte vërtet”
Evropë, dhe se “këta njerëz” e kishin vrarë njëri tjetrin përgjatë
historisë së tyre. T’i kuptosh këto luftëra pa paragjykime
thjeshtuese, është jetike të njohësh si funksionon nacionalizmi
etnik, dhe të pranosh se etnia është bërë një mjet i spikatur i
politikës, posaçërisht në epokën pas luftës së ftohtë.
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Menaxhimi i dallimeve përmes
mënyrave të pranueshme për
njerëzit, duke përfshirë edhe
integrimin, mund të jetë i ndërlikuar,
por i mundshëm, dhe qeveritë duhet
të fokusohen pikërisht në këtë.
Ashtu siç e kam përshkruar, lufta dhe trazira shkaktojnë dhimbje,
urrejtje dhe shkatërrimin e marrëdhënieve njerëzore. Konflikti e
shtrembëron të kaluarën, e rrit mos-tolerancën. Përderisa ne nuk
mund ta injorojmë historinë, ajo çka është më e rëndësishme,
është se si ne e pranojmë dhe e kuptojmë atë në mënyrë të
sinqertë. Ne duhet të bëjmë të mundur që të mos e ri-interpretojmë atë në dëm të së tashmes dhe të ardhmes tonë. E kaluara
ndonjëherë duket e pakthyeshme, por e ardhmja ende mund të
imagjinohet dhe të planifikohet. Përderisa është gabim të ftosh
njerëz thjesht për t’u thënë ta harrojnë të kaluarën, është e drejtë
t’u bësh thirrje për mundësinë e një jete të përbashkët më të mirë
dhe një të ardhme të përbashkët.
Luftërat dhe konfliktet vazhdojnë dhe zgjasin, çuditërisht në një
kohë kur njerëzimi arriti në kulmin historik të teknologjisë dhe
aftësive për të formësuar botën. Ky është paradoks që kërkon
mençuri kolektive dhe udhëheqësi për ta zgjidhur. Përkundër
hapave globalë për ecjen përpara, nacionalizmi etnik është bërë
njëri prej faktorëve kryesorë politikë që çon në trazira dhe sfidim të
stabilitetit në mbarë botën. Në historinë tonë moderne, faktorët
nacionalistë dhe nacionalistë etnikë qëndronin pas konflikteve të
shumta mizore që sollën shkatërrime, rrënime dhe tragjedi.
Një studim i fundit i rëndësishëm ka arritur në përfundimin se
vetëm 20% e luftërave gjatë 1815 dhe 1919 ishin pasojë e nacionalizmit etnik, afërsisht 50% e luftërave nga 1919 deri në fillim të
shekullit 21, i kishin rrënjët në nacionalizmin etnik. Në periudhën
nga kolapsi i Bashkimit Sovjetik, 75% e të gjitha luftërave dhe
konflikteve janë klasifikuar në masë të madhe si luftëra të nacionalizmit etnik për nga karakteri. Siç mund ta shohim, ndikimi i nacionalizmit etnik dhe nacionalizmit në Evropën moderne, është
historik. Siç është thënia, “haqet e vjetra (të Luftës së Parë
Botërore) duhen larë” jo vetëm në Evropë por edhe në Lindjen e
Mesme, përmes rënies së Perandorisë multi-etnike të Hapsburgut, asaj Otomane dhe Ruse në vitin 1917-18, të cilat u mishëruan në vetë natyrën e marrëveshjeve të pasluftës.

Siç ka theksuar një historian, esenca e këtij tranzicioni ishte ideja
Uillsioniane (Wilsonian) e “vetëvendosjes,” që përcaktoi rimodelimin e
Evropës - dhe në mënyra të ndryshme edhe Rusinë dhe Lindjen e
Mesme - në shtete territoriale etno-linguistike. Teoria Leniniste e
kombeve, mbi të cilën u krijua Bashkimi Sovjetik dhe më vonë Jugosllavia, ishte thelbësisht e njëjta. Si pasojë, që nga 1989, kemi parë
krijimin e 16 shteteve të reja nga mbetjet e ish-Bashkimit Sovjetik dhe
Jugosllavisë.
Këto kohë, mund të shihet kollaj politika e identitetit në kombinim me
aktivitetet etno-fetare të xhihadistëve islamikë dhe të tjerëve në
Lindjen e Mesme, Afrikën Veriore dhe në pjesë të tjera të botës. Në
anën tjetër, diversiteti etnik jo domosdoshmërisht përfundon në luftë,
siç mund të shohim nga prania e grupeve të shumta e të ndryshme
etnike në Evropë, me një popullatë të përgjithshme mbi 100 milion, të
cilët e kanë gjetur një mënyrë për bashkëjetesë paqësore dhe begati.
Ka edhe shumë shembuj të tjerë anembanë botës. Kjo po ashtu
tregon se politika e identitetit mund të menaxhohet paqësisht nëse
arrihet konsensus për rrëfenjën e përbashkët të së kaluarës, duke i
shtuar edhe vullnetin e fuqishëm për ekzistencën kolektive.
Cila është zgjidhja për trajtimin e ndikimit destruktiv të nacionalizmit
etnik derisa arrijmë në këtë fazë të “konstelacionit post-nacional”? Që
të krijohet mbështetje për bashkëjetesë, kjo botë gjithnjë në
ndryshim, kërkon një të menduar ndryshe që i përshtatet epokës së
re. Në disa pjesë të botës ne shohim se si qasja egalitare, e cila ruan
të drejtat e barabarta dhe identitetet e veçanta, përkatësisht gjuhën
dhe fenë, ka funksionuar. Kjo pikëpamje qartazi ka qenë më efektive,
më mirë se adresimi me dhunë i dallimeve, duke mirë-organizuar një
“grup” apo disa “grupe” në kurriz të çorganizimit të tjetrit. Menaxhimi
i dallimit përmes mënyrave të pranueshme për njerëzit, duke përfshirë
integrimin, mund të jetë kompleks, por i realizueshëm, dhe unë besoj
se qeveritë duhet të përqendrohen në këtë. Dua të theksoj se nuk
duhet të nënvlerësohet tendenca e jashtëzakonshme bashkëpunuese që ka njerëzimi, përkundër fakteve historike të
brutaliteteve dhe mizorive që i kanë shkaktuar shumë.
Zonja dhe zotërinj,
Arritja e pajtimit shoqëror pas konfliktit, mund të jetë edhe më i
vështirë, sepse marrëdhëniet në mes të grupeve janë thyer rëndë, për
të mos përmendur rrënimin e institucioneve. Të kalohet nga pajtimi
shoqëror në rritjen e mirëbesimit, në radhë të parë kërkon pranimin e
të drejtave të të gjithë individëve për të bashkëjetuar. Nëse toleranca
dhe kompromisi nuk mund të arrihen lehtë pas konfliktit, ata mund të
promovohen në kuadër të procesit të ndërtimit të mirëbesimit.
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Korniza e ndërtimit të mirëbesimit duhet të përqendrohet në nxitjen e
mirëkuptimit dhe forcimit të mjeteve për zgjidhjen e konfliktit. Këto janë
objektiva të arritshme kur njerëzit fillojnë të shikojnë drejt së ardhmes
dhe e çlirojnë veten nga barra e së kaluarës. Rritja e mirëbesimit në
mes të grupeve kërkon besim të fuqishëm në nevojën për pajtim, dhe
shpesh, edhe perspektivën e një kornize më të madhe për të punuar
së bashku, duke përfshirë mes të tjerash, fuqizimin e institucioneve
demokratike, zgjedhje të lira dhe të drejta, ndarje të pushtetit, qeverisje
të mirë dhe shërbime cilësore, administrim të drejtësisë dhe sundim të
ligjit, respektim të të drejtave të njeriut dhe diskurs kuptimplotë.

Të nderuar të ftuar, zonja dhe zotërinj,

Mësimi kryesor i rëndësishëm që duhet të nxirret nga të gjitha konfliktet, është se si të sigurohemi që marrëveshjet politike nuk do të përfundojnë thjesht si guaska të zbrazëta, duke e lënë konfliktin në
gatishmëri për të rinisur në çdo kohë. Bazuar në atë çka kemi mësuar
nga përvojat e tjera globale, fuqizimi i pajtimit shoqëror dhe ndërtimi i
mirëbesimit, janë thelbësorë për sigurimin e mos-përsëritjes së konfliktit të dhunshëm. Një shembull i cituar gjithandej për këtë, është korniza
e Komisionit për të Vërtetën dhe Pajtimin në Afrikën e Jugut, ndryshe
nga koncepti i Nurembergut për “drejtësinë e fitimtarit” pas Luftës së
Dytë Botërore. Ky model i ri u përqendrua në dëmshpërblim, dhe jo në
hakmarrje përballë të kaluarës së dhunshme, duke ofruar doktrinën e
mirënjohur “fal por mos harro”.

Bota është mjaft e madhe për të jetuar së bashku dhe për të
bashkë-ekzistuar. Ne kemi përgjegjësi për të bërë të mundur që
fëmijët tanë nuk do të kalojnë nëpër momentet e dhunshme që
i kemi përjetuar ne. Më lejoni të ritheksoj se ekziston një
marrëdhënie e brendshme në mes të tejkalimit të mosbesimit
dhe ndërtimit të mirëbesimit, nëse krijohen kushtet dhe vihen në
dispozicion mekanizmat e duhur. Një hap i rëndësishëm për
tejkalimin e mosbesimit do të ishte menaxhimi më i mirë dhe të
mos kërkohet eliminimi i dallimeve, qoftë në mes të komuniteteve shumicë apo atyre jo-shumicë, të mëdha apo të vogla.

Në fakt, më të rëndësishme ishin negociatat që i dhanë fund regjimit të
Aparteidit, Konventa për Afrikën e Jugut Demokratike (“CODESA”), e
cila i parapriu Komisionit për të Vërtetën dhe Pajtimin. Profesori i
Universitetit të Kolumbisë, Mahmood Mamdani, në analizën e tij të
detajuar, theksoi se “çelësi për tranzicionin pas Aparteidit nuk ishte
shkëmbimi i amnistisë për të vërtetën, por amnisti për gatishmërinë
për reformim”. Reforma qendrore ishte ajo që trasoi rrugën përpara
pas Aparteidit, juridikisht dhe politikisht. Mamdani theksoi se negociatat e CODESA-s ndryshuan perspektivën e ish-luftëtarëve dhe çuan në
përparim larg kriminalizimit apo demonizimit të “tjetrit”, duke e trajtuar
tjetrin si kundërshtar politik në mënyrë paqësore.
Kjo i bëri të dy palët të zhvendoseshin nga alternativa më e mirë, në
alternativën e dytë më të mirë për të dy palët në konflikt. Sipas Mamdanit, ky evolucion kishte të bënte me forma të ndryshme të drejtësisë
dhe të pajtimit, ato penale, politike dhe shoqërore. CODESA, në
realitet, i dha prioritet drejtësisë politike që u përqendrua tek grupet e
prekura, kurse drejtësia penale kishte në shënjestër individët. Kjo i
mundësoi Afrikës së Jugut të largohej nga Aparteidi duke i kthyer
armiqtë në kundërshtarë politikë. Pikëpamja e Mamdanit për t’u
përqendruar në drejtësinë politike dhe sociale, mund të sigurojë një
bazë të dobishme për t’i dhënë përparësi të ardhmes.

Megjithatë, nëse një popull nuk do të rrezikojë të ardhmen e vet,
është më me rëndësi që të fokusojë energji të reja në ndërtimin
e mirëbesimit, para se të krijojë rrëfenjën e përbashkët të
historisë. Për Kosovën, dhe përgjithësisht për Ballkanin Perëndimor, mund të jetë ende herët për të arritur marrëveshje për
rrëfimin e përbashkët të historisë. Fokusi tani është në të
ardhmen dhe në ndërtimin e një bazamenti më të mirë për të
ardhmen.

Është sfidë e madhe të gjendet ekuilibri midis paqes dhe drejtësisë në të gjitha situatat pas konfliktit. Por për të shmangur
kthimin në konflikt dhe dhunë, përgjigjja e vetme është që të
krijohet një klimë shoqërore e favorshme për mirëkuptim më të
thellë, për të përkrahur dialogun ndërmjet të gjithë grupeve,
duke i kthyer armiqtë në rivalë politikë apo edhe në partnerë,
bazuar në pranimin e nevojave, të drejtave dhe detyrimeve
reciproke, dhe drejtësisë në kuptim më të gjerë: penale, politike
dhe sociale. Bashkësia ndërkombëtare ka ndihmuar njerëzit dhe
komunitetet e Kosovës në marrjen e hapave të rëndësishëm pas
kulmit të konfliktit: përkrahjen e dialogut, arritjen e mirëkuptimit,
krijimin e strukturave komunitare për paqe, avancimin e aktiviteteve bashkëpunuese dhe shumë të tjera. Tani është koha që
këto përpjekje t’i çojmë në një nivel të ri.

FUND
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2. Address by the United Nations Assistant Secretary
General Mrs. Bintou Keita
Fillimisht, dua të falënderoj Misionin e Kombeve të Bashkuara
në Kosovë, UNMIK-un, Ekipin e OKB-së për Kosovën dhe
partnerët tanë ndërkombëtarë - veçanërisht Bashkimin Evropian dhe Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë për bashkëpunimin në organizimin e Forumit për Ndërtimin e
Mirëbesimit. Dëshiroj gjithashtu të falënderoj Qeverinë e
Sllovenisë për mbështetjen e saj dhe për mirëpritjen në Lubjanë, si dhe PSSP-në Zahir Tanin, që më ftoi të marr pjesë në
Forum.
Mbi të gjitha, dëshiroj të falënderoj pjesëmarrësit, të cilët
erdhën nga e gjithë Kosova dhe do të kalojnë disa ditë me ne
në Lubjanë, për të diskutuar mënyrat e ndërtimit dhe forcimit të
mirëbesimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë.
Më lejoni të prezantohem. Unë quhem Bintou Keita. Që nga
nëntori i kaluar mbaj postin e Ndihmës-Sekretares së
Përgjithshme për Operacionet Paqeruajtëse, që do të thotë se
unë jam përgjegjëse në selinë e OKB-së në Nju Jork për ofrimin
e udhëzimeve dhe këshillave për të gjitha 14 operacionet
paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara, përfshirë UNMIK-un.
Kjo është vizita ime e parë në rajon në rolin dhe detyrën time të
re, dhe shpresoj të kthehem përsëri në mes të qershorit, kur
planifikoj të vizitoj Beogradin, Prishtinën dhe shpresoj gjithashtu edhe Mitrovicën.
Çfarë bëjmë ne si paqeruajtës të OKB-së? Nën drejtimin e
përgjithshëm të Sekretarit të Përgjithshëm, përpiqemi të parandalojmë konfliktet, të ndihmojmë palët në konflikt të arrijnë
paqen dhe të krijojnë kushtet për të mundësuar ruajtjen dhe
kultivimin e paqes. Këto qëllime ambicioze vështirë se mund të
arrihen brenda një dekade. Bazuar në përvojën time në
mjediset e pas-konfliktit, mund t'ju them se duhet të ndërrohet
paktën një brez që farat e paqes të zënë rrënjë dhe të japin
fryte.
Nuk ka dyshim se Kosova ka ecur shumë larg që nga viti 1999
– gjë për të cilën të gjithë duhet të jeni krenarë. Njëzet vjet
mund të duket si një kohë e gjatë. Megjithatë, kujtimet e
dhimbshme dhe traumatike mund të jenë ende të gjalla në
mendjen tonë edhe pas njëzet vjetësh, duke na bërë që ende
të kemi frikë nga fqinjët, të cilët dikur ishin armiqtë tanë.

Luftërat mund të përfundojnë, dhe marrëveshjet e paqes mund të
nënshkruhen brenda një viti, ose më pak, por vendosja e mirëbesimit
midis kundërshtarëve të mëparshëm, nuk mund të ndodhë brenda
një dite.
Kjo është arsyeja pse operacionet paqeruajtëse të OKB-së nganjëherë mbeten në vend për vite me radhë, pas përfundimit të një
konflikti, për të ndihmuar krijimin e një kulture paqeje në të gjitha
nivelet e shoqërisë. Nëse duam të kemi sukses në ndërtimin e paqes
së qëndrueshme, duhet të sigurohemi që individët dhe komunitetet
me prejardhje të ndryshme, mund të jetojnë dhe të punojnë së
bashku në mënyrë konstruktive. Nëse nuk mund të mësojnë t'i besojnë njëri-tjetrit, paqja do të mbetet e brishtë dhe nuk mund të zgjasë.
Megjithatë, asnjë aktor i jashtëm - madje as Kombet e Bashkuara nuk mund të ndërtojë paqe vetëm. Mund ta ndërtojmë vetëm nëse
punojmë në partneritet me ju - udhëheqësit dhe përfaqësuesit e
komunitetit lokal.
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Prandaj, i përshëndes përpjekjet e viteve të fundit të PSSP-së Tanin
dhe UNMIK-ut, për të punuar ngushtë me udhëheqësit e komunitetit siç jeni edhe ju, me qëllim të nxitjes së mirëbesimit më të madh
midis komuniteteve, nga poshtë-lart. Po ashtu, ju falënderoj juve,
partnerëve tanë në nivelin vendor, për punën me misionin tonë në
shërbim të të gjitha komuniteteve në Kosovë.
Kjo iniciativë është krijuar me qëllim që të punojmë së bashku dhe
të zhvillojmë rekomandime për promovimin e tolerancës, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit të të gjitha komunitetet në Kosovë. Në këtë
vazhdë, Forumi ynë nuk duhet të shihet si një ngjarje e vetme, por
si pjesë e një procesi të vazhdueshëm të ndërtimit të besimit në
Kosovë. Shpresoj që rekomandimet që do të zhvillojmë gjatë dy
ditëve të ardhshme do të shndërrohen në iniciativa konkrete, që më
fuqishëm do ta vendosin Kosovën në rrugën e paqes gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.
Ju tashmë keni qenë pjesë e procesit të ndërtimit të mirëbesimit
përmes përpjekjeve tuaja në të kaluarën. Prandaj, mbështetem në
ju që të na ndihmoni jo vetëm të zhvillojmë, por edhe të zbatojmë
masa konkrete për të ndërtuar mirëbesimin dhe mirëkuptimin
afatgjatë ndërmjet banorëve në Kosovë. OKB-ja është këtu për të
ofruar mbështetje të mëtejshme, por kjo është një ngjarje dhe një
proces që ju takon më tepër juve, udhëheqësve të komunitetit dhe
popullit të Kosovës.
Unë pres të flas me ju dhe të mësoj prej jush gjatë dy ditëve të
ardhshme. Ju uroj të gjithëve një konferencë të suksesshme!

UNMIK-u ka ri-kalibruar fokusin e tij, duke u zhvendosur drejt
një roli më të madh në angazhimin me autoritetet komunale
dhe komunitetet në nivel vendor, për të promovuar mirëkuptimin dhe mirëbesimin. Prandaj e mirëpres këtë Forum - një
iniciativë nga UNMIK-u dhe ekipi i OKB-së në Kosovë, duke
punuar së bashku me homologët e Kosovës dhe partnerët
ndërkombëtarë - që kanë për qëllim nxitjen e mirëbesimit mes
komuniteteve në nivel lokal në të gjithë Kosovën, nëpërmjet
dialogut, angazhimit dhe respektit të ndërsjellë.
Ju si pjesëmarrës në Forum, keni një rol dhe përgjegjësi të
rëndësishme që ka të bëjë me krijimin e perspektivave për një
paqe të vërtetë dhe të qëndrueshme në Kosovë. Ju jeni identifikuar si novatorë të rëndësishëm dhe katalizatorë për
ndryshimin e një spektri të gjerë të shoqërisë kosovare,
përfshirë qeverisjen vendore, shoqërinë civile, intelektualët,
komunitetet fetare, mediat, si dhe grupet e të rinjve dhe grave.
Dua që veçanërisht të vlerësoj pjesëmarrjen e kryetarëve të
komunave dhe zyrtarëve qeveritarë.
Kjo është konferenca juaj dhe ju uroj më të mirën në përpjekjet
tuaja për të ndërtuar një plan të një procesi të qëndrueshëm e
të besueshëm për ndërtimin e mirëbesimit në Kosovë. Ju
përgëzoj për angazhimin dhe përpjekjet tuaja për të punuar së
bashku, dhe ju inkurajoj që ta bëni këtë në mënyrën më
harmonike dhe konstruktive të mundshme, me respekt dhe
mirëkuptim të ndërsjellë për të bërë të mundur që mirëbesimi
dhe prosperitetit i ndërsjellë të mbizotërojnë në Kosovë.
I uroj Forumit sukses të madh.
Faleminderit!

2. Mesazhi i mirëseardhjes nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, António Guterres
Zonja dhe zotërinj,
Është një kënaqësi e veçantë t'ju mirëpresim të gjithëve në Forumin
e Kombeve të Bashkuara për Ndërtimin e Mirëbesimit.
Siç jeni në dijeni, unë e vë parandalimin e konflikteve dhe ruajtjen e
paqes në thelb të përpjekjeve të Kombeve të Bashkuara për
trajtimin e sfidave të paqes dhe sigurisë në mbarë botën. Niveli
komunitar është pikërisht ai nivel ku mund të krijohet diplomaci
parandaluese më efektive.

Unë e vë parandalimin e konflikteve
dhe ruajtjen e paqes në thelb të
përpjekjeve të Kombeve të Bashkuara
për trajtimin e sfidave të paqes
dhe sigurisë në mbarë botën.
Niveli komunitar është pikërisht ai
nivel ku mund të krijohet diplomaci
parandaluese më efektive.
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PJESËMARRËSIT NË GRUPET E FOKUSIT
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Luljeta Demolli
Menaxhere e projektit,
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Përfaqësues, Youth Task Force
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Kryetar i komunës së Mitrovicës së Veriut
Hasime Tahiri Hasani
Menaxhere Ekzekutive, OJQ Mundësia
Zoran Todić
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