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Përmbledhje ekzekutive
Para një dekade, përfaqësuesit e zgjedhur të popullit të
Kosovës u mblodhën në një seancë të jashtëzakonshme për të
shpallur vendin të pavarur dhe sovran. Një prej argumenteve
kryesore, që ishte përsëritur vazhdimisht gjatë gjithë procesit
të zgjidhjes së statusit politik të Kosovës, ishte se vendi
paraqiste rast unik në politikën botërore. Ky aspekt unik nuk
ishte i kufizuar vetëm në sferën juridike të marrëdhënieve
politike dhe në mënyrën në të cilën Kosova e shpalli
pavarësinë e saj nga Serbia, por po përfshinë edhe
tranzicionet e shumta nëpër të cilat ka kaluar shoqëria
kosovare. Si e tillë, ndonëse Shpallja e Pavarësisë paraqet një
ngjarje kyçe në shtetësinë e Kosovës, ajo nuk është as fillimi
e as fundi i tregimit të shtetndërtimit.
Pra, cili është tregimi i shtetësisë së Kosovës, dhjetë vjet pas
pavarësisë? Nisur nga kjo pyetje, D4D ka hartuar këtë raport
i cili përpiqet të analizojë shtetësinë me ndihmën e
këndvështrimit të tanishëm. Duhet theksuar që në fillim se ky
raport nuk është gjithëpërfshirës dhe nuk synon të thotë
fjalën e fundit lidhur me shtetndërtimin në Kosovë. Në vend
të kësaj, ne marrim lirinë të vlerësojmë në mënyrë
pragmatike shtetësinë përmes thjerrëzave lokale dhe duke
qenë të informuar edhe për punën akademike dhe të politike
për këtë temë. Raporti është i strukturuar në katër kapituj.
Duke kaluar nëpër zhvillimet kyçe gjatë kohës kur Kosova
ishte nën administrimin e OKB-së, kapitulli i parë e
shfrytëzon këndvështrimin e tanishëm për të pasqyruar
kuptimin e shtetndërtimit. Në njërën anë, ne nënvizojmë se
si pikërisht gjatë administrimit të përkohshëm të OKB-së
(UNMIK) Kosova e ndërtoi arkitekturën e institucioneve të
saj kuazi-shtetërore. Kjo i mundësoi shoqërisë të ushtrojë
funksionet shtetërore, si legjislative ashtu edhe ekzekutive,
megjithëse në kuptim virtual duke vepuar brenda kornizës së
administratës ndërkombëtare. Elementet mbështetëse të
shtetësisë siç janë krijimi i Kosovës si një zonë e pavarur
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doganore dhe vendimi për të përdorur markën gjermane e më
vonë euron si valutë, po ashtu morën formë gjatë UNMIK-ut.
Në anën tjetër, megjithatë, ne i theksojmë problemet që janë
paraqitur gjatë kësaj periudhe, shumicën e të cilëve ia
atribuojmë konstelacionit kompleks të institucioneve
vendore dhe ndërkombëtare dhe pushtetit dhe
kompetencave të tyre.
Këtu, ne paraqesim problemin e ndarjes së mjegullt të
pushteteve gjatë UNMIK-ut si problem kyç, peng i të cilit, siç
argumentojmë ne, kanë mbetur edhe sot institucionet e
Kosovës. Tendenca e eksternalizimit të përgjegjësive të cilën
e ka zhvilluar klasa politike kryesisht falë konfuzionit rreth
kompetencave
dhe
përgjegjësive
gjatë
UNMIK-it
identifikohet si një problem tjetër. Si pasojë, politikanët e
Kosovës zgjodhën të bënin përpjekje dhe politika më shumë
sa për formalitet, se sa të orientuara drejt rezultateve. Në
fund, ne nënvizojmë se si procesi i gjatë i zgjidhjes së statusit
politik të Kosovës përmes negociatave ndërkombëtare ka
ngjall shqetësime rreth pavarësisë dhe çështjeve
makropolitike, të cilat vazhdojnë të dominojnë në sferën
publike të Kosovës edhe sot dhjetë vjet pas pavarësisë.
Përderisa në kënvështrimin e sotëm problemet që e kanë
shoqëruar qeverisjen gjatë kohës së UNMIK-ut duken
evidente, është me rëndësi të theksohet se si të njëjtat
probleme vazhduan edhe në Kosovën e pas pavarësisë. Nga
vet natyra e dizajnit kushtetues me elemente të demokracive
konsocietale të aplikuara nga administrata ndërkombëtare, e
deri te metoda proforma në të cilën janë zhvilluar
konsultimet kushtetuese dhe politike në periudhën pas
pavarësisë, mund të argumentohet se janë të varura nga
praktikat institucionale të përcaktuara gjatë UNMIK-ut. Kjo
është shtjelluar në kapitullin e dytë të këtij raporti.
Ne shkurtimisht ndalemi të paraqesim përpjekjet
shtetndërtuese të institucioneve të Kosovës pas shpalljes së
pavarësisë e pastaj e trajtojmë problemin se si praktikat
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institucionale të qeverisjes proforma dhe mungesa e respektit
për ndarjen e pushteteve e kanë penguar këtë proces. Për
shkak të varësisë nga e kaluara si dhe i rrethanave
ndërkombëtare në të cilat Kosova e ka shpallur shtetësinë e
saj, institucionet e Kosovës kanë vazhduar të njëjtat praktika
të miratimit të legjislacionit pa kaluar nëpër proceset e
duhura të politikave. Në të njëjtën kohë, ndërhyrja nga
ekzekutivi dhe legjislativi në gjyqësor u bë një problem
evident, i cili pastaj e bëri sundimin e ligjit hallkën më të
dobët në qeverisjen e Kosovës.
Ne e theksojmë se Kosova ka shënuar një sukses të
jashtëzakonshëm kur është fjala për kompletimin e kornizës
së nevojshme institucionale dhe ligjore për funksionalizimin
e shtetësisë së shpallur. Ne po ashtu i theksojmë të metat e
proceseve të tilla që pengojnë funksionimin e shtetit, i cili
shpesh krenohet se ka ligje të mira por dështon që të zbatojë
ato. Gjatë gjithë kësaj kohe, ne vërejmë se si ankthi për
pavarësi u zëvendësua nga ankthi për shtetësi – ai i njohjes
së Kosovës nga vendet gjithandej botës. Një ndryshim i tillë
sipas mendimit tonë vetëm sa e ka forcuar dominimin e
makropolitikës në sferën publike, ku vëmendja i kushtohet
politikës së nivelit të lartë për të cilën nuk vendos Kosova në
vend të çështjeve të politikës dhe politikave të brendshme që
janë me rëndësi për qytetarët. Në këtë mënyrë, ankthi për
shtetësi i shërbeu mjaft mirë klasës politike e cila shpesh e
përdori atë për tua hedhur përgjegjësinë për qeverisje
ndërkombëtarëve.
Në përpjekje për të përshkruar dhe kuptuar më mirë
përpjekjet e shtetndërtimit në Kosovë, në kapitullin e tretë ne
analizojmë pushtetin dhe dimensionin e pushtetit gjatë
dekadës së parë të shtetësisë së saj. Përderisa dizajni
kushtetues e bën Kosovën republikë parlamentare në të cilën
pushteti nuk mund të përqendrohet në një institucion ose
individ të vetëm, ne nënvizojmë se problem kyç mbetet
informaliteti i pushtetit. Thënë shkurt, pushteti i vërtetë në
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Kosovë është në duart e strukturave joformale të pushtetit që
udhëhiqen nga partitë politike. Siç është zbuluar nga një seri
përgjimesh në vitin 2016, vendimet kyçe, duke filluar prej
caktimit të politikave e deri te emërimi i zyrtarëve të lartë të
shtetit, bëhen nga strukturat joformale partiake, përderisa
institucionet e shtetit vetëm i vërtetojnë dhe legjitimojnë ato
vendime.
Shkalla deri ku arrin një pushtet i tillë pastaj përshkruhet
përmes elaborimit të krizës kushtetuese të vitit 2014. Duke
qenë të informuar nga literatura e shkencave politike për
kufizimet kushtetuese kur është fjala për formimin e
qeverisë, ne e përshkruajnë se si kriza e vitit 2014 ishte më
shumë si rezultat i etjes për pushtet e më pak i dispozitave të
paqarta kushtetuese. Për më tepër, ne argumentojmë se
vendimi i Gjykatës Kushtetuese i vitit 2014 e ka vendosur
Kosovën diku në mes të modeleve ‘pozitive’ dhe ‘negative’ të
demokracive parlamentare, duke e komplikuar edhe më tej
procesin e formimit të qeverisë, përveç komplikimeve që
rrjedhin nga konsocietalizmi. Në këtë kuptim, analiza e
pushtetit tregon brishtësinë e aspekteve themelore të
shtetësisë karshi akterëve të fuqishëm joformal.
Në kapitullin e fundit, të cilin e kemi titulluar tregimi i shtetit,
ne i kthehemi diskursit dhe analizojmë dimensionin
diskursiv të shtetndërtimit të Kosovës. Duke e identifikuar
Kosovën si fushëbetejë të diskursit ndërmjet nacionalizmit
shqiptar dhe atij serb, ne trajtojmë problemin e efekteve të
diskursit liberal institucionalist të promovuar nga bashkësia
ndërkombëtare. Domethënë, ne vërejmë se si të dy diskurset
nacionaliste kanë qenë në gjendje të bashkëjetojnë në të
njëjtën hapësirë me atë që zakonisht perceptohet si diskurs
dominues i bashkësisë ndërkombëtare. Në njërën anë, elita
politike shqiptare ka krijuar një diskurs nacionalist shqiptar
në të cilin Kosova është hapësira e pushtuar shqiptare e cila
më në fund e fitoi lirinë nga okupimi i huaj, ndërsa në anën
tjetër duke krijuar edhe diskursin liberal institucionalist për
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Kosovën si hapësirë e të gjithë qytetarëve, ku dispozitat
kushtetuese u garantojnë të drejtat e pakicave kombëtare.
Ndonëse shumë studime që fokusohen në qasjen nga lart
poshtë që aplikohet nga bashkësia ndërkombëtare mund të
sqarojnë refuzimin e diskursit liberal institucionalist si nga
shqiptarët ashtu edhe nga serbët në Kosovë, është interesante
të shihet në aspektin lokal se si akterët politikë ishin në
gjendje të gjenerojnë diskurse të kundërta njëkohësisht. Si
pasojë, thënë thjeshtë, dhjetë vjet pas shpalljes së pavarësisë
dhe sovranitetit të vet, Kosovës ende i mungon një narrativë
e përbashkët për ekzistencën e saj, një tregim i përbashkët se
si është ndërtuar ajo si shtet.
Në të katër kapitujt e tij, ky raport ofron një vlerësim kritik të
informuar për dekadën e parë të shtetësisë së Kosovës që
mbulon domenin institucional, të pushtetit dhe atë diskursiv.
Përkundër kufizimeve të veta si për nga fushëveprimi ashtu
edhe metodat, raporti përpiqet të ofrojë një vështrim kritik të
çështjeve kyçe lidhur me shtetësinë e Kosovës. Një shtojcë e
veçantë në këtë raport ofron perspektivën e qytetarëve të
Kosovës në përvjetorin e dhjetë të pavarësisë.
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Hyrje
Me 17 shkurt 2018, Kosova kremtoi përvjetorin e dhjetë të
shpalljes së pavarësisë së saj. Institucionet e shtetit morën
pjesë në festimet zyrtare, ndërsa pothuaj një e gjashta e tërë
popullsisë së vendit doli në rrugët e Prishtinës për të festuar
dekadën e parë të shtetësisë. Përderisa vendi ka bërë një
progres të jashtzakonshëm në konsolidimin e shtetësisë dhe
demokracisë së saj, vetëm pak njerëz mund të argumentojnë
se shtetndërtimi në Kosovë është tregim i suksesit të plotë.
Në shikim i shpejtë në kornizën institucionale të Kosovës e
veçanërisht trajektorja e zhvillimit të saj, vërtetë paraqesin
një tregim të suksesit. Prej vitit 2008, vendi ka krijuar
institucione shtetërore me kompetenca të plota, të cilat, me
përjashtim të forcave të armatosura, paraqesin një pasqyrë të
plotë të një shteti funksional. Ngjashëm me këtë, korniza
ligjore është zhvilluar në mënyrë substanciale, edhe pse
zbatimi i saj është duke ngecur pothuajse në çdo aspekt.
Megjithatë, përvjetori i dhjetë e ka gjetur vendin të dërrmuar
nga një seri krizash politike dhe institucionale. Komuniteti
shqiptar ishte i ndarë rreth të ardhmes së vetëqeverisjes së
serbëve, derisa serbët e gjetën veten të papërfaqësuar në
sistemin politik pjesë integrale e të cilit janë.
Për një pjesë të madhe të historisë së vet si vend sovran,
Kosova ka bërë përpjekje të filloi një reformë zgjedhore.
Ndarja e pushteteve ka qenë një problem i vazhdueshëm,
ndërsa korrupsioni politik, politizimi i shërbimit civil dhe
kapja e shtetit kanë qenë termat që janë përdorur për të
përshkruar zhvillimet e brendshme. Përkundër zhvillimit të
qëndrueshëm, ekonomia e Kosovës ka pasur vështirësi; rritja
e vazhdueshme e BPV-së nuk reflektohet në mirëqenien e
njerëzve dhe nuk i përmbush pritjet e tyre lidhur me cilësinë
e jetës.
Në aspektin e jashtëm, shtetësia e Kosovës vazhdon të
minohet në mënyrë aktive nga Serbia. Legjitimimi i shtetësisë
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përmes integrimit në mekanizmat ndërkombëtarë ka qenë i
suksesshëm, por jo në atë nivel sa të përmbush pritjet e
njerëzve, ose standardet ndërkombëtare të shtetësisë. Në
përvjetorin e dhjetë të shtetësisë së tyre, qytetarët e Kosovës
janë evropianët e vetëm të cilëve u kërkohen vizat për të
udhëtuar në Bashkimin Evropian (BE). Dialogu i lehtësuar
nga BE ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bërë zhvillimi
kryesor i politikës së jashtme me implikime shumë të mëdha
në agjendën e brendshme.
Në këtë raport, ne e marrim përvjetorin e dhjetë të pavarësisë
si pikënisje simbolike për të analizuar shtetndërtimin në
Kosovë. Qëllimi këtu nuk është që të bëhet një vlerësim
kronologjik i përpjekjeve të shtetndërtimit por që të
prodhohet një tekst konceptualisht të informuar për
politikbërësit, qofshin ata vendorë apo ndërkombëtarë, si dhe
për publikun e gjerë. Si i tillë, ky raport as nuk është hartuar
të jetë studim akademik e as dokument i politikave. Kështu,
raporti përpiqet të paraqes në aspektin programor një
vështrim të përgjithshëm të dekadës së parë të Kosovës si
vend i pavarur.
Ne fillojmë duke analizuar rrugëtimin e Kosovës deri në
pavarësi, duke u përpjekur të shfrytëzojmë këndvështrimin e
tanishëm dhe të identifikojmë elementet e varësisë nga e
kaluara kur është fjala për sjelljen e institucioneve në
procesin e shtetndërtimit. Duke marrë parasysh se tashmë
është prodhuar një literaturë e bollshme mbi natyrën dhe
etikën e misioneve ndërkombëtare, ne fokusohemi në
studimin e elementeve të brendshme dhe performancën e
institucioneve gjatë administrimit të UNMIK-ut. Këtu nuk
është qëllimi që të përsëriten ato që janë konstatuar në
studimet e tjera, por që të paraqitet një pasqyrë e dinamikave
të brendshme gjatë përgatitjes së shtetësisë dhe pavarësisë.
Në kapitullin e dytë, ne e vlerësojmë procesin e
shtetndërtimit pas shpalljes së pavarësisë, duke treguar se si
Kosova e ndërtoi kornizën e saj ligjore dhe institucionale.
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Këtu, ne hyjmë më thellë në ciklet zgjedhore, punën e
legjislaturave dhe qeverisë, derisa fokusohemi që të
paraqesim problemin e varësisë së institucioneve nga e
kaluara lidhur me zhvillimin e ngutshëm të proceseve të
politikave, ligjeve pa politika, qeverisjen sa për sy e faqe dhe
hedhjen e përgjegjësisë te ndërkombëtarët.
Në kapitullin e tretë kthehemi të analizojmë zhvillimet
politike në Kosovë duke shqyrtuar dimensionin e pushtetit
dhe raportet e fuqisë. Pas paraqitjes së problemit të
strukturës formale institucionale në të cilën pushteti është i
shpërndarë përmes elementeve të demokracisë konsocietale
dhe spektrit tepër të gjerë politik, vazhdojmë me
identifikimin e pushtetit joformal si pengesa më e madhe e
brendshme e Kosovës në shtetndërtim.
Në fund, në kapitullin e katërt, ne analizojmë dimensionin
diskursiv të shtetësisë së Kosovës. Fillojmë duke lexuar të
dhënat nga studimet e dizajnuara në mënyrë të veçantë që e
trajtojnë problemin e dashurisë dhe ndjenjave të popullit të
Kosovës për shtet. Pastaj e shqyrtojmë diskursin e
shtetndërtimit në Kosovë dhe problemin e rrënjosjes lokale
të tij. Ne argumentojmë se narrativa e shtendërtimit të
Kosovës e cila është mbrojtur nga bashkësia ndërkombëtare
është e zhveshur nga çdo element kombëtar. Derisa shumica
e udhëheqësve politikë e mbështesin verbalisht narrativën
dominuese ndërkombëtare të shtetndërtimit, ata nuk e kanë
braktisur diskursin lokal nacionalist i cili ka qenë bazë e
përpjekjeve lokale për shtetësi. Këto dy narrativa
konkurruese e formësojnë të kuptuarit vendor të qëllimeve të
përgjithshme dhe vlerave të shtetësisë së Kosovës.
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Shënime për metodologjinë
Për të maksimizuar kontributin e të dhënave të përdorura,
metodave përmes të cilave janë nxjerr ato të dhëna si dhe të
dhënat nga teoritë relevante shoqërore dhe politike, ky raport
është hartuar duke përdorur qasjen e shkencës shoqërore
interpretuese1. Si tërësi, raporti nuk hyn në kuadër të
ndonjërës prej shkollave specifike të mendimit, kështu që
nuk pretendon se ka rreptësi epistemologjike. Megjithatë, në
tërë kapitujt e tij, raporti është mjaft mirë i informuar dhe i
udhëhequr nga parimet e teorive të caktuara - institucionale,
të pushtetit dhe diskursit -- të cilat futen në përdorim përmes
përvojës së kombinuar të autorit dhe ekipit hulumtues të
D4D.
Të dhënat e përdorura këtu janë gjeneruar përmes një numri
metodash të kombinuara. Grupi i parë i të dhënave vjen nga
burimet primare që përbëhen nga dokumentet relevante të
politikave, legjislacioni dhe dokumentet jozyrtare të
publikuara nga institucionet e Kosovës si dhe nga organizatat
ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Burimet sekondare
siç janë raportet e publikuara nga forumet, organizatat e
specializuara, organizatat ndërkombëtare dhe OJQ-të,
sondazhet dhe hulumtimet e mëhershme, si dhe disa pjesë
nga shtypi, paraqesin grupin e dytë të të dhënave.
Ne i kombinojmë të gjitha këto me të dhënat e nxjerra nga
sondazhi i dizajnuar në mënyrë të veçantë për këtë raport dhe
i zhvilluar me 1050 të anketuar në Kosovë, si dhe intervistat
e hollësishm dhe gjysmë-strukturuara me ekspertët.
Është zhvilluar një pyetësor në formë të omnibusit2 duke
përdorur një mostër prej 1,074 të anketuarve (51.5% gra, dhe
48.5% burra). Sondazhi i mbuloi të shtatë (7) rajonet e
Kosovës, me të anketuar të moshës prej 18-65+vjeçare.
Mostra ishte e shtresuar: (i) bazuar në përkatësinë etnike, ku
u krijuan tri jo-grupe, (ii) bazuar në vendbanim, dhe (iii)
bazuar në numrin e sondazheve të realizuara në secilin
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vendbanim. Mbulimi përfshinte si zonën urbane ashtu edhe
atë rurale. Pyetësori ishte ndarë në pesë pjesë: përfaqësimi
politik, liria individuale dhe kolektive, përkatësia e shtetit,
prioritetet e qytetarëve dhe perceptimi i qytetarëve për
vendimmarrjen.
Përveç kësaj, në kemi zhvilluar edhe 8 intervista gjysmë të
strukturuara me ekspertë -- akademikë dhe përfaqësues të
shoqërisë civile në Kosovë – si dhe 4 intervista me
politikanët. Këtu, është me rëndësi të nënvizohet se i kemi
përdorur edhe intervistat e ekspertëve për të interpretuar të
dhënat e sondazhit, në mënyrë që të rrisim në maksimum
aktivitetin e përgjithshëm diskursiv dhe të forcojmë natyrën
gjithëpërfshirëse të këtij raporti. Për më tepër, gjetjet e
hulumtimeve të mëhershme si dhe materiali i papërpunuar
hulumtues kryesisht i nxjerrë nga intervistat e zhvilluara më
herët, qofshin ato nga D4D apo nga autori, janë përdorur
gjatë tërë raportit.
Duke shfrytëzuar dizajnin e hulumtimit interpretues, analiza
jonë udhëhiqet nga të dhënat që ofrohen nga teoritë dhe
konceptet politike dhe shoqërore. Në këtë mënyrë, ne kemi
strukturuar dy kapitujt e parë për të ndjekur teorinë
institucionale, veçanërisht institucionalizmin historik dhe
konceptin e varësisë nga e kaluara’3. Koncepti sqaron se si çdo
vendim me të cilën ballafaqohen institucionet do të varet nga
trajektorja e njohurisë dhe trajektorja e vendimeve të kaluara
që kanë marrë institucionet në fjalë. Ne e marrim parasysh
konceptin e ‘varësisë nga e kaluara’ kur analizojmë modelet e
performancës së institucioneve të Kosovës para dhe pas
shpalljes së pavarësisë. Derisa kapitulli i parë është i
strukturuar që të tregoj rrugën deri në pavarësinë e Kosovës,
ne i analizojmë të dhënat e udhëhequra nga teoria
institucionale dhe fokusohemi në modelet e përsëritura që
flasin për ‘varësinë nga e kaluara’ në periudhën pas shpalljes
së pavarësisë, të cilën pastaj e analizojmë në kapitullin e dytë.
Kapitulli i tretë është i ndërtuar rreth koncepteve të pushtetit
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dhe ekzaminon dimensionin e pushtetit të brendshëm në
Kosovë. Këtu në mënyrë të veçantë e analizojmë
përqendrimin e pushtetit dhe analogjinë e shpërndarjes së
pushtetit por edhe futemi më thellë në hetimin e natyrës së
akterëve të pushtetit, lojtarët e fuqishëm formal dhe joformal,
si dhe proceset e vendimmarrjes përmes thjerrëzave të
pushtetit.
Në fund, kapitulli i katërt kryesisht bazohet në informata të
hollësishme të ofruara nga teoria e diskursit e cila thekson se
realitetet shoqërore ndërtohen përmes diskursit. Këtu
udhëhiqemi nga Institucionalizmi Diskursiv4, një teori e re e
institucionalizmit e cila ka një përkufizim më pak të
qëndrueshëm për institucionet dhe se si praktikat diskursive
u japin formë atyre. Edhe ne i përdorim veglat e Analizës së
Diskursit Kritik5 si udhëzues për të analizuar sferën
diskursive të shtetësisë së Kosovës, duke analizuar të dhënat
e mbledhura nga intervistat dhe raportet e mediave. Këtu
supozohet se ka një raport dialektike ndërmjet diskursit dhe
realitetit shoqëror, dhe se diskursi është mjeti që riprodhon
raportet e pushtetit në një shoqëri.
Metodat e kombinuara që janë përdorur këtu përpiqen të
forcojnë vlerën e qëllimit të përgjithshëm të këtij raporti, që
është të shërbejë si vështrim kritik mbi dekadën e parë të
Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran.
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Ecje e ngadaltë drejt Shtetit
Historia që çoi në pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës është
mjaft e gjatë dhe komplekse. Gjatë Jugosllavisë socialiste,
Kosova gëzonte statusin e një krahine autonome, ngjashëm
por jo të barabartë me Serbinë dhe pesë republikat e tjera.
Ndonëse Kosova e pati pushtetin legjislativ dhe ekzekutiv si
dhe përfaqësimin në nivelin federativ të qeverisjes, ajo nuk
ishte e barabartë me republikat kur ishte fjala për aspektet e
sovranitetit. Pas ardhjes në pushtet të nacionalistëve nën
udhëheqjen e Sllobodan Millosheviqit, autonomia e Kosovës
u suprimua në mënyrë të njëanshme në vitin 1990 dhe
territori i saj u vendos nën kontrollin e drejtpërdrejtë të
Beogradit. Gjatë luftërave të viteve 1990-të në Jugosllavi,
shqiptarët që përbënin mbi 90% të popullsisë së Kosovës,
ishin të privuar nga të drejtat themelore, ndërsa ata u
organizuan në një rezistencë paqësore kundër regjimit të
Millosheviqit nën udhëheqjen e Ibrahim Rugovës. Situata
përshkallëzoi në fund të viteve 1990-të kur Ushtria Çlirimtare
e Kosovës (UÇK) filloi një seri të sulmeve guerile kundër
forcave serbe. Dhuna përshkallëzoi në konflikt të gjerë në
vitet 1998-99 gjatë të cilit vdiqën mijëra veta dhe gati një
milionë shqiptarë të Kosovës u përndoqën me dhunë nga
vendi. Në vitin 1999, në mes një katastrofe humanitare që po
ndodhte, NATO filloi operacionin Forcat Aleate kundër
Jugosllavisë. Pas 78 ditësh të sulmeve ajrore, regjimi i
Millosheviqit u pajtua që të tërheq forcat e veta nga Kosova,
duke hapur rrugën për Këshillin e Sigurimit të OKB-së që të
miratojë Rezolutën 1244 (1999) për krijimin e Administratës
së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë -UNMIK -- misioni më ambicioz paqëruajtës në histori.
Pikërisht gjatë UNMIK-ut Kosova i zhvilloi Institucionet e
veta të Përkohshme të Vetëqeverisjes (IPVQ), institucione
kuazi shtetërore, kryesisht të degës legjislative dhe
ekzekutive të qeverisjes, që morën pushtet gradual derisa
funksiononin nën administratorë ndërkombëtarë. Duke
-----------------------------------------------------------17

------------------------------------------------------------

marrë parasysh natyrën humanitare të intervenimit që i
kishte paraprirë UNMIK-ut, si dhe një kundërshtim të fortë
rus kundër ndarjes së Kosovës nga Serbia, shumë e kanë vënë
në pikëpyetje se a ka pasur vërtetë UNMIK-u mandat
shtetndërtues. Në njërën anë, bashkësia ndërkombëtare në
Kosovë po i zhvillonte institucionet kuazi shtetërore dhe i
fuqizonte ato ngadalë me kompetenca, përderisa në anën
tjetër ajo po e fillonte një proces të zgjidhjes së statusit
përfundimtar politik të Kosovës. Pavarësisht nga fakti se
pikërisht gjatë kohës së UNMIK-ut Kosova i ndërtoi
shumicën e tipareve të saj shtetërore, është me rëndësi të
identifikohen disa probleme që burojnë nga ajo kohë.
Nga këndvështrimi i tanishëm, mund të themi se gjatë
UNMIK-ut Kosova mori atë që Isaiah Berlin6 e quan liri
negative, domethënë liri që rezulton nga mungesa e
pengesave, në këtë rast regjimi represiv i Serbisë i viteve
1990-ta, derisa akoma i mungonte liria pozitive, domethënë
liria për të vepruar dhe marrë nën kontroll qëllimet e veta
themelore, në këtë rast që të veprojë si shtet. Problemet që
dalin nga një konstelacion i tillë janë të ndryshme. Problemet
që dalin në konstelacione të tilla të misioneve ndërkombëtare
janë të shumta dhe ato janë të përfshira gjerësisht në
literaturën e cila tregon se si intervenuesit ndërkombëtarë
vazhdojnë të përdorin qasjet dhe mjetet që janë joefektive, të
papërshtatshme e nganjëherë edhe kundërproduktive për atë
që synojnë të arrijnë7. Edhe pse ka literaturë të bollshme që
shqyrton shkallën e ‘efektivitetit’ dhe ‘suksesit’ të misioneve
ndërkombëtare, debatet kritike kryesisht zhvillohen rreth
çështjeve si pronësia lokale dhe agjencitë lokale në
intervenimet ndërkombëtare8 ose rreth etikës së këtyre
intervenimeve9. Kritika për UNMIK-un është konstruktuar si
duhet në të dy këto aspekte dhe në masë të madhe bazohet në
mantrën e UNMIK-ut e cila ishte ‘stabiliteti mbi të gjitha’. Për
shembull, Ian King dhe Whit Mason e përshkruajnë se si
UNMIK-u e kishte si qëllim të shndërrojë një shoqëri të varfër
në shoqëri të vlerave perëndimore duke u brengosur shumë
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pak për vet shoqërinë10. Pastaj, siç argumenton Andrea
Capussela, bashkësia ndërkombëtare ishte shumë pak e
përkushtuar që të ndërtojë një shtet të bazuar në vlerat
demokratike dhe sundim të ligjit dhe më e interesuar që të
veprojë për interesa afatshkurtra dhe të ruaj stabilitetin
afatshkurtër11. Duke elaboruar se si secili dhe të gjitha
veprimet e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë i
nënshtroheshin parimit të ‘stabilitetit’, Vjosa Musliu dhe Jan
Orbie i përshkruajnë narrativat konkurruese ‘vendorët’ dhe
‘ndërkombëtarët’ dhe rolet e shtrembëruara ndërmjet
‘mysafirit’ dhe ‘nikoqirit’12. Duke qenë i informuar mirë për
këto argumente, ky raport është i strukturuar që të analizojë
përpjekjet e shtetndërtimit nga vendorët, për të identifikuar
dhe shtjelluar problemin e sfidave të vazhdueshme nga
perspektiva institucionale kosovare.
Nën UNMIK-un Kosova u bë zonë e pavarur doganore dhe e
adoptoi markën gjermane e më pastaj euron si valutë të saj.
Në vitin 2000, UNMIK-u organizoi zgjedhjet e para lokale të
cilat prodhuan autoritete lokale që punuan drejtpërdrejtë
nën administratorë ndërkombëtarë. Një vit më vonë, me
2001, UNMIK-u miratoi Kornizën Kushtetuese të Kosovës,
një dokument që përcaktoi tiparet themelore të
institucioneve kuazi-shtetërore dhe funksionimin e tyre.
Korniza përcaktoi ndarjen e pushteteve dhe instaloi
elementet e para të demokracisë konsocietale në Kosovë. Ky
koncept përpiqet të rregullojë ndarjen e pushteteve në
sisteme politike të shteteve me shoqëri të ndara, për shembull
në vija etnike, për të garantuar të drejtat individuale dhe
kolektive13. Në këtë mënyrë, 100 ulëset e Kuvendit zgjidhen
me vota, ndërsa 20 ulëse janë të rezervuara për përfaqësuesit
e pakicave kombëtare. Ngjashëm me këtë, pakicat kombëtare
do të përfaqësohen në qeveri sipas dispozitave të Kornizës
Kushtetuese. Përderisa mbipërfaqësimi i pakicave kombëtare
në legjislativ ishte në masë të madhe i mirëseardhur,
elementet konsocietale i bënë serbët e Kosovës lojtarë me të
drejtë vetoje jo vetëm për çështjet që kanë të bëjnë me
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komunitetin serb por edhe për çështjet thelbësore të shtetit.
Studimet e mëvonshme kanë treguar se elementet e
konsociacionalizmit kanë shfaqur nivel të lartë të
jostabilitetit në Kosovë, meqë ato ishin të dizajnuara dhe
formësuara që të adresojnë shqetësimet afatshkurtra14.
Kështu, ne identifikojmë bazat konsociative dhe zbatimin e
tyre jo të duhur si problemin e parë të shtetndërtimit që ka
lindur gjatë kohës kur Kosova administrohej nga UNMIK-u.

Jeta politike në Kosovë gjatë UNMIK-ut kishte një
intensifikim të vazhdueshëm. Pluralizmi i cili më shumë ishte
i improvizuar në sistemin paralel nën udhëheqjen e Rugovës
në vitet 1990-ta tani ishte bërë real, me akterë të ri nga UÇKja në lojë. Në nëntor të vitit 2001 UNMIK-u organizoi
zgjedhjet e para të përgjithshme në Kosovë. Për befasi të
shumëkujt, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) e Ibrahim
Rugovës fitoi 45.6% të votave, ish politikanët dhe
komandantët e UÇK-së të udhëhequr nga Hashim Thaçi nën
Partinë Demokratike të Kosovës (PDK) fituan vetëm 25%,
përderisa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) e figurës
tjetër të UÇK-së Ramush Haradinajt doli e treta me
7.8%.15Rrjedhimisht, një qeveri e përgjithshme e koalicionit
që përfshinte të gjitha partitë politike u konsiderua si e
vetmja zgjidhje e qëndrueshme. Shumë shpejt Kosova pati
legjislativ dhe qeveri funksionale. Megjithatë, i tërë sistemi i
Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes (IPVQ) ishte
më shumë virtual, që funksiononte brenda sistemit të
UNMIK-ut. Si i tillë, të gjitha ligjet e miratuara nga Kuvendi
i Kosovo do të hynin në fuqi si Rregullore të UNMIK-ut pasi
të nënshkruheshin nga shefi i misionit, i cili kishte pushtet që
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të.
Zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2004 prodhuan qeverinë e
parë të koalicionit në Kosovë. Meqë i kishin fituar zgjedhjet
për herë të dytë, LDK dhe AAK i bashkuan forcat për të
formuar qeverinë me përfaqësuesit e pakicave, duke e lënë
PDK-në në opozitë.16 Në këtë kohë, Kosova kishte një kabinet
qeveritar të cilit i mungonte portfolio e punëve të jashtme dhe
ajo e mbrojtjes. Bartja e përgjithshme e kompetencave nga
autoritetet ndërkombëtare te institucionet lokale ishte e gjatë
dhe e ngadalshme, e cila pastaj, solli një varg problemesh.
Edhe pse Korniza Kushtetuese ka përcaktuar ndarjen e
pushteteve, një koncept i tillë ishte i papërdorshëm brenda
strukturës së UNMIK-ut në të cilën shefi i misionit ishte
autoritet suprem mbi ekzekutivin, legjislativin dhe
gjyqësorin. Siç me të drejtë kanë theksuar shumë komentues,
UNMIK-u ishte mjaft jodemokratik dhe nuk kishte mundësi
për ndonjë akter shoqëror që të avokonte ose për ndryshim të
politikës ose për llogaridhënie në misionin ndërkombëtar.
Forumet kosovare kanë deklaruar vazhdimisht në gjetjet e
tyre se institucionet kosovare që po krijoheshin funksiononin
në një ambient ku nuk ekzistonte ndarja e pushteteve, duke
krijuar kështu një terren problematik për varësi nga e
kaluara.17 Në të vërtetë, gjyqësori dhe sundimi i ligjit
konsiderohen të jenë ndër hallkat më të dobëta të misionit të
OKB-së në Kosovë.18 Siç do të theksojmë më vonë në këtë
raport, ky ambient në të cilin perceptimi i ndarjes së
pushteteve ishte i mjegullt ishte shumë problematik pasi ai
ka mundësi të ketë trasuar një rrugë nga e cila do të mund të
vareshin institucionet kosovare.
Problemi i tretë që ka dal gjatë administrimit ndërkombëtar
është eksternalizimi i përgjegjësive (hedhja e përgjegjësisë te
ndërkombëtarët). Duke marrë parasysh se bartja e
kompetencave nga UNMIK-u te autoritetet e zgjedhura
vendore ishte i ngadalshëm dhe i komplikuar, ku degë të
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ndryshme merrnin gradualisht kompetencat, ishte shumë
normale që politikanët vendorë të përdornin mungesën e
kompetencave si shfajësim të përgjithshëm për çdo veprim të
tyre.19 Kjo ishte shumë problematike pasi që këpuste lidhjen
e llogaridhënies ndërmjet përfaqësuesve të zgjedhur dhe
votuesve të tyre, një çështje e cila, siç do ta elaborojmë në
kapitujt e ardhshëm, vazhdon të jetë akoma e pranishme në
Kosovë.20 Veçanërisht në periudhën që çoi në shpalljen e
pavarësisë, sfera publike e Kosovës ishte e preokupuar tej
mase me çështjen e pushtetit, domethënë, me atë se kush
është përgjegjës për agjendën e politikave në Kosovë.
Pa pasur mekanizma të mjaftueshëm për të kanalizuar
preferencat dhe shqetësimet e shoqërisë, institucionet e
Kosovës, në njëfarë mënyre kanë shërbyer si tampon zonë
ndërmjet popullit dhe UNMIK-ut i cili e kishte pushtetin e
vërtetë. Kjo na sjell te problemi i katërt i cili mund të thuhet
se i ka rrënjët në tranzicionin e Kosovës gjatë UNMIK-ut dhe
i cili ka të bëj me agjendën e politikës. Një vështrim në
fushatat e vitit 2001, 2004 si dhe asaj për zgjedhjet e
përgjithshme 2007 zbulojnë se tema kryesore në mos e
vetmja në agjendë ishte pavarësia për Kosovën. Siç zbulojnë
intervistat me komentuesit e pavarur politikë në Kosovë,
premtimi i pavarësisë për Kosovën ka shërbyer si një
legjitimim shtesë për elitën politike, e cila veç kishte filluar të
shihej si e korruptuar. Edhe pse Kuvendi i Kosovës miratoi
afër 80 ligje në periudhën prej 2001 deri 2003, dhe në numër
të njëjtë edhe prej 2004 deri 2007, procesi i bërjes së ligjeve
u zhvillua pa proces të duhur të politikave.21 Në një ambient
me nivele të paqarta të kompetencave dhe pushtetit, procesi
i vendimmarrjes në Kosovë u shndërrua në një formalitet.
Autoritetet ishin kryesisht të preokupuar me pavarësinë e
vendit dhe merreshin me çështje të politikave vetëm sa për sy
e faqe, gjë që vazhdoi të pengoi Kosovën.
UNMIK-u inicioi një politikë të quajtur “Standardet para
Statusit” në vitin 2002, duke përcaktuar tetë fusha në të cilat
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institucionet e Kosovës duhet të arrinin progres para se të
mund të fillojë ndonjë diskutim për statusin. Standardet
përfshinin përfaqësimin efektiv demokratik, sundimin e
ligjit, lirinë e lëvizjes, kthimin e refugjatëve dhe personave të
zhvendosur, ekonominë e tregut, zbatimin e të drejtave
pronësore, një dialog me Serbinë dhe transformimin e ishluftëtarëve të UÇK-së. Duke qenë më shumë një improvizim,
kjo politikë nuk solli rezultate të dukshme dhe duke marrë
parasysh kompetencat e paqarta të institucioneve nuk ishte e
mundur të krijohej ndonjë mekanizëm për përcjelljen e
progresit. Kjo ishte edhe një periudhë tjetër e trazuar në
Ballkan, kur konflikti në Maqedoni sapo kishte filluar të
zgjidhej, kryeministri serb Zoran Djindjic ishte vrarë në një
atentat, dhe frustrimi në rritje i popullatës shqiptare të
Kosovës që kulmoi në trazirat e marsit 2004, të cilat
rezultuan në vdekje dhe shkatërrim të dhjetëra objekteve të
trashëgimisë kulturore ortodokse në Kosovë.22 Trazirat e
marsit në masë të madhe u konsideruan si dështim i
bashkësisë ndërkombëtare që të ruajë paqen dhe të sigurojë
progresin në Kosovë, pasi trazirat çuan në zhvendosjen e
shumë komuniteteve jo-shqiptare. Një raport i përgatitur nga
Kai Aide, i dërguar special i Sekretarit të Përgjithshëm të
OKB-së sugjeronte se duhej të fillonte zgjidhja e statusit
përfundimtar politik të Kosovës. Edhe pse dallimet e
bashkësisë ndërkombëtare për të ardhmen e Kosovës do të
ishin evidente, faktori përcaktues i asaj të ardhmeje do të
ishte deklarata e Grupit të Kontaktit për Kosovën, i cili
përfshinte SHBA-në, Britaninë, Francën, Gjermaninë, Italinë
dhe Rusinë. Deklarata, e lëshuar me 2 nëntor 2005,
theksonte se nuk do të ketë ndarje të territorit të Kosovës, nuk
do të ketë kthim në gjendjen e para vitit 1999 dhe Kosova nuk
do të bashkohej me asnjë vend tjetër.
Prej këtij momenti, përpjekjet e shtetndërtimit në Kosovë
ishin kryesisht, për të mos thënë krejtësisht, të fokusuara në
fitimin e pavarësisë përmes diplomacisë. Sfera publike në
Kosovë hyri në atë që mund të quhen ethet e pavarësisë, ku
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agjenda publike ishte pothuaj tërësisht e obsesionuar me
politikë të nivelit të lartë. Siç është theksuar në raportet e
monitorimit, mbi 90% e raporteve të mediave gjatë kësaj
periudhe ishin për pavarësinë e Kosovës. Edhe ngjarjet
politike të nivelit të lartë ishin të shumta. Në nëntor 2005,
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së e emëroi ish-kryetarin
finlandez, Marti Ahtisari si të dërguar të posaçëm për të
zgjidhur statusin e Kosovës23. Derisa Ahtisari përgatiste një
seri të negociatave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjatë gjithë
2006 Kosova i pati disa tronditje politike. Në janar, vdiq
kryetari historik i Kosovës Ibrahim Rugova: në mars partia e
tij, LDK, u nda. Me Ramush Haradinajn e AAK-së që gjykohej
për krime të luftës në ICTY, partia përpiqej të ruante
qeverisjen e koalicionit me LDK-në. Në mars, AAK e largoi
Bajram Kosumin, që e kishte zëvendësuar Haradinajn si
kryeministër, dhe emëroi Agim Çekun, ish komandant i UÇKsë, në krye të qeverisë. Megjithatë, vetëm tronditjet e tilla të
mëdha të brendshme mund t’i bënin konkurrencë në sferën
publike procesit të negociatave për statusin përfundimtar të
Kosovë. Vetëm gjatë vitit 2006, Ahtisari organizoi mbi 10
takime ndërmjet përfaqësuesve të Kosovës dhe të Serbisë për
të diskutuar për decentralizimin e pushtetit në Kosovë, të
drejtat e pakicave dhe trashëgimia fetare, që të gjitha u
përcollën dhe komentua me pasion. Duke qenë se Kosova dhe
Serbia kishin qëndrime të kundërta për të ardhmen e
Kosovës, ku Kosova insistonte në asgjë më pak se pavarësi
dhe Serbia insistonte në çdo gjë tjetër përveç pavarësisë, në
shkurt të vitit 2007 Ahtisari e prezantoi “Propozimin e tij
Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës”, i cili
theksonte: ‘Statusi i Kosovës duhet të jetë pavarësi e
mbikëqyrur nga bashkësia ndërkombëtare’24. Procesi i
zgjidhjes së statusit politik të Kosovës deri në këtë kohë ishte
vonuar shumë.
Propozimi i Ahtisarit i kishte dy aspekte. Në aspektin e
jashtëm, Ahtisari parashihte miratimin e propozimit të tij nga
Këshilli i Sigurimit të OKB-së, që në skenarin më të mirë, do
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të zëvendësonte RKKB 1244 dhe do të transformonte
UNMIK-un për të mbikëqyr pavarësinë e Kosovës. Por, për
shkak të kundërshtimeve të Rusisë, të cilat në masë të madhe
u shpërfillën nga Perëndimi gjatë tërë tranzicionit të Kosovës,
shpejt u bë e qartë se nuk ishte e mundur të arrihej ndonjë
zgjidhje përmes OKB-së25. Kjo do të paraqiste një ndër
pengesat më të mëdha për shtetësinë e Kosovës dhe
legjitimitetin e saj në arenën ndërkombëtare. Në aspektin e
brendshëm, plani parashihte detajet se si Kosova duhet të
krijohet si shtet, prej natyrës së republikës dhe elementeve të
bashkëqeverisjes në kushtetutën e saj, te sistemi zgjedhor,
decentralizimi i pushtetit, organizimi territorial, nxjerrja e
ligjeve e deri te mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe
qeverisja lokale. Siç do të elaborojmë në kapitullin e
ardhshëm, Kosova ka filluar to zbatojë në mënyrë të
njëanshme Propozimin e Ahtisarit, duke u përballur me të
gjitha sfidat e brendshme që solli kjo e duke mos përfituar
asgjë nga parashikimet e saj ndërkombëtare që do të vinin
përmes një Rezolute të Këshillimi të Sigurimit të OKB-së.
Megjithatë, është me rëndësi që para kësaj të theksohet se
dispozitat e Propozimit të Ahtisarit pa asnjë dyshim vareshin
shumë nga natyra e Kornizës Kushtetuese dhe qeverisjes në
Kosovë gjatë UNMIK-ut.
Siç e kemi paraqitur në mënyrë eklektike gjatë tërë këtij
kapitulli, pikërisht gjatë kohës së UNMIK-ut Kosova i vuri
themelet e shtetit të saj, duke krijuar një sistem kuazi
shtetëror me doganë të pavarur, valutë dhe institucione kuazi
shtetërore, të zgjedhura përmes zgjedhjeve të lira, të drejta
dhe demokratike. Këto institucione u fuqizuan gradualisht
me kompetenca që barteshin nga misioni ndërkombëtar,
përmes shpalljes së ligjeve dhe marrjes së vendimeve
ekzekutive. Në këtë kapitull ne kemi zgjedhur të mos
përmbledhim dhe vlerësojmë këto përpjekje të
shtetndërtimit por në vend të kësaj të përdoret retrospektiva
në studimin e çështjeve dhe problemeve të vazhdueshme që
rrjedhin nga kohërat e para shpalljes së pavarësisë së Kosovë.
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Së pari, ne kemi argumentuar se gjatë kësaj kohe janë
aplikuar për herë të parë elementet e demokracisë së
bashkëqeverisjes në Kosovë, që mund të jenë jo të duhura dhe
problematike për nga mënyra se si janë zbatuar. Së dyti, ne e
kemi konsideruar ndarjen e paqartë të pushteteve gjatë
UNMIK-ut si problem kyç. Së treti, ne kemi paraqitur se si
politikanët e Kosovës kanë zhvilluar tendenca për tua lënë
përgjegjësitë të huajve, kryesisht për shkak të konfuzionit
mbi kompetencat dhe përgjegjësitë gjatë kohës së UNMIK-ut.
I njëjti konfuzion ka të bëj me problemin e katërt, që është
tendenca e elitës politike që të bëj politika sa për sy e faqe e
jo të orientuara drejt rezultateve. Në fund, ne kemi vërejtur
se si procesi i gjatë dhe i pasuksesshëm i zgjidhjes së statusit
të Kosovo në rrafshin ndërkombëtar ka krijuar huti mbi
pavarësinë tek popullsia shumicë shqiptare e Kosovës dhe
tendencën e sferën publike që të merret vetëm me politikë të
lartë dhe të injorojë çështjet e përditshme.
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Ngutja e shtetit
Të dielën, me 17 shkurt 2008, përfaqësuesit e popullit të
Kosovës e nënshkruan deklaratën që e shpalli shtetin të
pavarur dhe sovran. Formulimi në këtë fjali do të shërbejë si
një argument tipik në betejën për njohjen ndërkombëtare të
pavarësisë së shtetit. Sipas sistemit të UNMIK-ut dhe
Kornizës Kushtetuese, mund të argumentohet se Kuvendi i
Kosovës nuk kishte fuqi të shpallë pavarësinë e shtetit.
Megjithatë, siç do të argumentohej gjatë procesit në Gjykatën
Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) kjo nuk do të thotë që
përfaqësuesit e popullit, të zgjedhur nëpërmjet një procesi të
lirë dhe demokratik të njohur ndërkombëtarisht, nuk mund
të deklaronin interesin e zgjedhësve të tyre.
Në të vërtetë, në vitin 2011, GJND-ja nxori një Mendim
Këshillëdhënës duke deklaruar se shpallja e pavarësisë së
Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare dhe as nuk
ka shkelur RKSKB 1244. Kjo do të shërbejë si pikë kyçe në
përpjekjet e Kosovës për njohjen ndërkombëtare të shtetësisë
së saj, e cila, siç e cek shkëlqyeshëm Gezim Visoka në librin e
fundit të tij, ishte mjaft komplekse dhe mbështetej në një
"përmbledhje situatash të diskurseve të shumëta të ushtruara
nëpërmjet një game të gjerë të veprimeve performuese" dhe
u formua nga 'një ngatërrim kompleks me mbledhje globale
të normave, aktorëve, marrëdhënieve dhe ngjarjeve’26. Dhjetë
vjet më pas, në 2018, Barbadosi u bë vendi i 116-të në botë që
e njohu pavarësinë e Kosovës.27Kosova ka arritur një sukses
të jashtëzakonshëm të konsolidimit të shtetësisë së saj në
frontin ndërkombëtar, pavarësisht të gjitha kontestimeve.
Pranimi i Kosovës në asociacionet sportive të botës, siç janë
UEFA dhe FIFA, si dhe në trupat rajonale dhe
ndërkombëtare, e ka forcuar edhe më tej shtetësinë, e cila
përkundër të gjitha përpjekjeve vazhdon të sfidohet
intensivisht nga Serbia.
Pas përpjekjeve për gati një dekadë për ndërtimin dhe
funksionalizimin e institucioneve kuazi shtetërore, një
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periudhë që e kemi përshkruar si zvarritje për një shtet,
Shpallja e Pavarësisë solli pritshmëri për ndryshime radikale
kur është fjala për përpjekjet e institucioneve për
shtetndërtim.28Ne e kemi quajtur periudhën që pasoi
shkurtin e vitit 2008 si ngutja e shtetit, sepse ajo u
karakterizua me përcaktim të ngutshëm të politikave dhe
vendime, shumë prej të cilave ndoshta i kanë rikthyer disa
nga të metat e konsolidimit demokratik.
Shpallja e Pavarësisë së Kosovës dhe pikënisja formale e
shtetësisë së saj burojnë nga një plan i detajuar dhe i bërë
enkas për këtë qëllim, i hartuar nga i dërguari i posaçëm i
OKB-së, Martti Ahtisaari. Z. Ahtisaari u ngarkua nga
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së me detyrën për të dalë me
një zgjidhje kreative për statusin politik përfundimtar të
Kosovës, pasi që dy raunde negociatash midis përfaqësuesve
të Serbisë dhe Kosovës dështuan pa asnjë sukses të shënuar.
Aneksi XII i Planit të Ahtisaarit për Kosovën siguroi një
agjendë të përshpejtuar legjislative që duhej të ndërmerrte
vendi, kryesisht për të siguruar mbrojtjen e pakicave
kombëtare dhe nivelin e vetëqeverisjes. Megjithatë, Plani
parashikoi edhe detaje rreth rendit të ardhshëm kushtetues
të Kosovës, sistemin e saj zgjedhor, raportin midis qeverisë
lokale dhe qendrore, si dhe një proces të decentralizimit të
pushtetit.
Pas Shpalljes së Pavarësisë, jeta politike në Kosovë u
intensifikua shumë me aktivitete duke filluar nga përgatitja e
legjislacionit, te krijimi i institucioneve të reja shtetërore, te
lobimi në vende të tjera për njohjen e shtetësisë së re.
Ndryshe nga parashikimet e bëra nga shumë komentator, dhe
pavarësisht tensioneve, Shpallja e Pavarësisë nuk prodhoi
dhunë dhe nuk pati asnjë incident të vetëm ndëretnik. Sipas
planit të Ahtisaarit, Kosova e ftoi bashkësinë ndërkombëtare
të themelojë një Zyrë Civile Ndërkombëtare (ICO) të
udhëhequr nga një Përfaqësues Civil Ndërkombëtar, i cili
kishte autoritet suprem mbi të gjitha institucionet kombëtare
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dhe lokale të Kosovës. Në këtë mënyrë, vijat e paqarta të
pushtetit që ishin krijuar gjatë UNMIK-ut u përforcuan, siç
ndodhi edhe me disa nga problemet e ngritura në kapitullin e
mëparshëm, siç është hedhja e përgjegjësive tek
ndërkombëtarët nga politikanët e Kosovës.
Një ditë pasi u shpall e pavarur dhe sovrane, Kosova u njoh
nga 8 vende nga mbarë bota, numër ky që gjatë vitit të parë
të shtetësisë arriti në 62 gjithsej.29 Rreth 25 prej tyre e krijuan
Grupin Drejtues Ndërkombëtar (GDN) për Kosovën, i cili ka
kontrolluar ICO-në dhe ICR-në. Tashmë Kosova ishte shtet i
pavarur sipas shpalljes së pavarësisë, megjithatë akoma
duhej të vepronte brenda parimeve të së Drejtës
Ndërkombëtare dhe Rezolutës 1244 të KS të OKB-së, dhe kjo
e bëri mjaft të vështirë për t'u përgjigjur pyetjes se kush ishte
në pushtet.30Sjellja institucionale që ishte krijuar gjatë
UNMIK-ut, në këtë mënyrë, po përhapej në ambientin e ri.
Shpallja e Pavarësisë dhe periudha më pas siguruan që
çështjet makropolitike dhe politika e nivelit të lartë do
dominonin në sferën publike. Agjenda e lajmeve u diktua
shumë nga politika e nivelit të lartë dhe obsesioni i ri i
mediave u bënë njohjet nga vendet e tjera gjithandej botës.31
Në vitin 2008, klima e krijuar nga kryeministri Hashim Thaçi
dhe sponsorët e pavarësisë së Kosovës në atë kohë ishte i tillë
që të priteshin më shumë se 100 njohje brenda disa muajsh
nga shpallja e pavarësisë dhe brenda pesë viteve të shohim
Kosovën e anëtarësuar në Organizatën e Kombeve të
Bashkuara32.
Papritmas, publiku i Kosovës e kuptoi mirë hartën politike të
botës. Nuk kishte rëndësi se cilat vende do të njohin
shtetësinë e Kosovës - ato të gjitha do të përfundonin në lajme
dhe do të ofronin arsye për betejat e brendshme politike. Për
shembull, njohjet nga Burkina Faso dhe Ishujt Marshall, dy
kombe të largëta me pothuajse asnjë potencial për të ndikuar
në jetën e popullit të Kosovës, do të portretizohen si sukseset
më të mëdha politike nga udhëheqja e vendit. Në këtë
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mënyrë, njohja e shtetësisë zëvendësoi agjendën
makropolitike të shpalljes së shtetësisë, duke lënë në hije
çështje të tjera të politikave.33
Pas Shpalljes së Pavarësisë, institucionet e Kosovës u dhanë
plotësisht pas përshpejtimit të procesit të shtetndërtimit.
Sjellja e institucioneve që varej nga e kaluara dhe e
karakterizuar nga prioritizimi i formalitetit kundrejt
substancës shpjegohet më së miri me agjendën legjislative të
Kuvendit të Kosovës. Vetëm gjatë vitit 2008, Kuvendi miratoi
nëntëdhjetë e një (91) ligje, pa i diskutuar fare politikat.
Tendenca për të miratuar legjislacionin pa politika që ishte
zhvilluar gjatë kohës së administrimit të OKB-së tani po
përhapej në ambientin e ri politik të shtetit të ri të pavarur.
Diskutimet rreth agjendës legjislative u lanë jashtë seancave
parlamentare, ku vetëm disa forca të vogla politike e
kundërshtonin përgjithësisht qasjen nga lart-poshtë,
ndërkohë që ndjenja e përgjithshme ishte se ligjet thjesht po
imponoheshin nga bashkësia ndërkombëtare, këtë herë jo
përmes UNMIK-ut, por përmes pranimit të njëanshëm të
plani i Ahtisarit, dhe më vonë përmes ICO-së.
Edhe pse UNMIK-u kurrë nuk pushoi veprimtarinë e vet,
institucionet e Kosovës e konsideronin misionin si të
panevojshëm dhe që nuk i shërbente kurrfarë qëllimi pas
shpalljes së pavarësisë. Në këtë mënyrë, institucionet filluan
të punojnë ngushtë me ICO-në pasi ajo e ndihmoi Kosovën
që të bëj përgatitjet përfundimtare për hartimin e
kushtetutës, kompletimin e arkitekturës së kornizës
institucionale, dhe hartimin dhe miratimin e legjislacionit.
Qasja e ICO-së ndaj agjendës legjislative dëshironte të
sigurohej që do të krijonte pronësinë tek autoritetet lokale
duke ndjekur katër hapa: (a) asistencë teknike në procesin e
hartimit; (b) verifikimin e përputhshmërisë me propozimin e
Ahtisarit; (c) të sigurojë që procesi përfshinë në mënyrë të
konsiderueshme si opozitën ashtu dhe komunitet pakicë, dhe
(d) të krijojë një mekanizëm të paralajmërimit të hershëm
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për të shmangur përdorimin e kompetencave formale.
Ndarja e përgjegjësive në mes të "vendorëve" dhe
"ndërkombëtarëve" me të cilën ishte përshtatur elita politike
e Kosovës gjatë UNMIK-ut, vazhdoj me të njëjtin intensitet
dhe karakteristika, por me një akronim tjetër për
institucionin ndërkombëtar. Në këtë mënyrë, problemet
kryesore të identifikuara në epokën e UNMIK-ut gjatë
kapitullit të parë të këtij raporti thjeshtë u konfirmuan në
periudhën pas pavarësisë, me ICO-në.
Zhvillimi i kornizës ligjore dhe institucionale, megjithëse
formale dhe e ngutshme, u konsiderua mjaft e suksesshme.
Siç tregojnë shifrat në vijim, Kosova arriti të përfundojë
arkitekturën e qeverisë së saj, të themelojë agjenci të
pavarura dhe madje të mbledhë një konferencë donatorësh
për të mbështetur shtetësinë e saj. Pesë muaj pas pavarësisë,
Kosova organizoi një konferencë donatorësh në Bruksel.
Konferenca e orkestruar e donatorëve do të shërbente jo
vetëm për të mbledhur fonde, por edhe për të rikonfirmuar
shtetësinë e Kosovës. Ajo u mbajt në vitin 2008, pesë muaj
pas pavarësisë, dhe rreth 1.2 miliard euro u premtuan nga
bashkësia ndërkombëtare.34 Një konferencë e tillë e
donatorëve është mbajtur vetëm atë herë dhe ka ndodhur
sërish, dhe ndikimi i saj ende është i diskutueshëm pasi që
shtetndërtimi vazhdon të jetë një proces i vazhdueshëm.
Themelimi i agjencive të pavarura ofron një vështrim se si
janë themeluar institucionet pa ofruar një analizë të mirëfillët
se pse ato janë të nevojshme. Nga viti 2000 deri në vitin 2008
janë themeluar 24 agjenci të pavarura, nga të cilat shtatë janë
themeluar në vitin 2008. Agjencitë janë parë thjesht si një
mënyrë për të siguruar punësim për përkrahësit partiakë.
Sidoqoftë, jo të gjitha agjencitë përfshihen nën këtë
parametër, megjithatë, një numër i tyre, duke pasur parasysh
se ato kanë kompetenca, role dhe synime të mbivendosura,
vazhdojnë të dëshmojnë se ato ose janë krijuar për mungesë
të arsyes dhe analizës së duhur, ose për shkak të përdorimit
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të tyre për përfitime personale. Dikush mund të thotë se është
bërë për të dyja.

Problemi nuk qëndronte në mënyrë specifike tek ligjet, pasi
ligjet gjithmonë mund të ndryshoheshin. Çështja kryesore
qëndronte tek njohuritë. Duke qenë dëshmitarë të tranzicioni
politik të një pas njëshëm, shoqërisë kosovare nuk iu dha as
kohë e as mjet i duhur për të rishikuar dhe konsoliduar vlerat
shoqërore në procesin e bërjes së shtetit.
Për shumë vite Kosova ka qenë në qendër të vëmendjes për
bashkësinë
ndërkombëtare.
Detyra
e
bashkësisë
ndërkombëtare ishte të ndihmonte tranzicionin e Kosovës pa
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probleme nga pavarësia e mbikëqyrur, deri në pavarësinë e
plotë dhe përfundimisht të bëhet një storje suksesi e
ndërhyrjes. Një numër i madh i palëve të interesit u përfshinë
në bashkësinë ndërkombëtare. Për arsye të numrit të madh
të palëve të interesit, kjo krijoi konfuzion sidomos për
ndarjen e pushtetit. Duke pasur parasysh se kishte konfuzion
mes bashkësisë ndërkombëtar kjo u transferua edhe tek
politikanët vendor. Konfuzioni lejoi që ligjet të hartohen dhe
të kalonin në një shpejtësi absurde pa ndonjë substancë,
efektet e dëmshme të të cilëve do të shiheshin më vonë.35
Ndërsa agjenda e institucioneve ndërkombëtare ka qenë
jashtëzakonisht e preokupuar me siguri dhe stabilitet,
zhvillimi i institucioneve lokale u dëmtua nga një qasje
përjashtuese nga lartë poshtë në çdo zhvillim politik. Kurrë
nuk ka pasur një narrativë të qartë që mbështeste procesit e
shtet-ndërtimit. UNMIK-u ishte atje për të luajtur rolin e
shtetit, Ahtisaari për të siguruar që do të kishte një tranzicion
të qetë tek pavarësia e Kosovës, ZCN-ja shërbeu si një
mbështetës për periudhën e tranzicionit dhe e gjithë
bashkësia ndërkombëtar për të vëzhguar dhe ndërhyrë duke
synuar të bënin ndërhyrjen një storje suksesi. Qytetarët ishin
të shkëputur nga procesi, edhe pse shpallja e pavarësisë është
e shkruar në emër të popullit. Ligjet pa substancë, kontekst,
dhe të bëra në një mënyrë të përshpejtuar u bënë vetë sa për
të shënjuar si të kryer. Narracioni për qëllimet pse po
krijojmë një shtet nuk është zhvilluar kurrë. Kështu, himni,
flamuri dhe çdo simbolizëm i lidhur me identitetin u krijuan
me nxitim dhe pa ndonjë kontribut të publikut. ZCN-ja ishte
pjesë e Komisionit që miratoi dizajnin e flamurit dhe vulës.
Për ironi, identiteti duhet të krijohej duke shmangur çdo
identifikim.
Për të përfunduar, ditët që çuan tek shpallja e pavarësisë së
Kosovës dhe menjëherë pas saj ishte vendimtare për
zanafillën e shtetësisë së Kosovës. Sidoqoftë, konteksti në të
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cilin u zhvillua procesi i konsolidimit të shtetit ishte shumë
larg optimales. Derisa konteksti i tillë është studiuar dhe
përpunuar me kujdes nga aspektet ndërkombëtare, kemi
cilësuar si të rëndësishme që ky raport të përqendrohet në
aspektet e brendshme. Duke i trajtuar këto zhvillime në
mënyrë pragmatike, ne elaboruam se si problemet e
manifestuara gjatë kohës kur Kosova ishte nën
administrimin e UNMIK-ut janë përhapur në periudhën e
pas-pavarësisë, kur vendi e përcaktoi shtetësinë e tij.
Vendimi politik pro-forma, përshpejtoj proceset legjislative,
pa zhvillimin e duhur të politikave dhe eksternalizimin e
përgjegjësisë politike tek bashkësia ndërkombëtare na lejojnë
të përshkruajmë këtë periudhë si ngutësi e shtetit.
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Pushteti dhe Shteti
Në këtë kapitull, i kthehemi dimensionit të pushtetit në
përpjekjet për të nxjerrë një hartë të pushtetit dhe t’i japim
kuptim dekadës së parë të Kosovës si shtet nga pikëpamja e
pushtetit. Fillojmë duke shqyrtuar ekuilibrin e pushtetit
formal të parashikuar nga kushtetuta dhe praktika
institucionale.
Nëse e shikojmë Kushtetutën e Kosovës ajo të jep përshtypjen
se vendi mbështetet në një kornizë të fuqishme të ndarjes së
pushteteve me instrumente adekuate të kontrollit dhe
balancit. Kushtetuta parasheh ndarjen e pushtetit. Kuvendi
është organi më i lartë në kornizën institucionale, i zgjedhur
drejtpërdrejt nga populli përmes një sistemi proporcional me
lista të hapura. Përveç që është organ legjislativ i republikës,
Kuvendi zgjedh presidentin dhe qeverinë, dhe i mban
përgjegjës për punën e tyre. Kuvendi është gjithashtu
përgjegjës për një numër të agjencive të pavarura dhe
autoriteteve rregullatore, si dhe për Komisionin Qendror të
Zgjedhjeve.
Kompetencat ekzekutive ndahen në mes të qeverisë dhe
Presidentit. Organizatat e shoqërisë civile të Kosovës kanë
argumentuar në mënyrë të përsëritur se procesi i hartimit të
Kushtetutës së Kosovës ishte i nxituar dhe se diskutimet
publike që i bashkëngjiten asaj ishin thjesht një formalitet. 36
Si pasojë, baraspesha e pushtetit midis Kryeministrit si kreu
i qeverisë dhe Presidenti si kreu i shtetit, është mjaft i
paqartë.37Për shembull, kushtetuta parashikon që Presidenti
është komandant suprem i forcave të armatosura dhe
udhëheq politikën e jashtme të vendit, duke lënë
bashkëpunimin midis Presidentit dhe ministrive të degës së
ekzekutivit për këto fusha si çështje për interpretim.
Njëkohësisht, Kushtetuta thekson se Presidenti, në
bashkëpunim me Kryeministrin, emëron njerëzit në pozita të
rëndësishme shtetërore, siç janë ambasadorët e vendit dhe
kreun e shërbimit të inteligjencës.
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Nën këtë kornizë, fuqia e vërtetë e Presidentit të Kosovës
varet shumë nga mbështetja që Presidenti ka në Kuvend dhe
rrjedhimisht në qeveri. Për shembull, Fatmir Sejdiu (20062010) dhe Hashim Thaçi (2016-aktual) kanë demonstruar se
janë presidentë me ndikim shumë më të madh se Atifete
Jahjaga (2011-2016). Të parët ishin udhëheqës të dy partive
më të mëdha politike në Kosovë, ndërsa kjo e fundit ishte një
figurë apolitike para zgjedhjes të saj. Prandaj, kompetencat e
vërteta të Presidentit të Kosovës varen jo vetëm nga karizmi i
personit në zyrë, por në radhë të parë nga mbështetja
parlamentare e personit në fjalë.
Barazpesha e pushtetit midis Presidentit dhe qeverisë, në
këtë mënyrë edhe një herë është përcaktuar nga Kuvendi. Pa
dyshim, përqendrimi i fuqisë formale në Kuvend është me të
vërtetë një shpërndarje e pushtetit. Në Kosovë, një
shpërndarje e tillë është e dyfishtë. Hapi i parë është ajo e
demokracisë konsocionale, e cila parasheh që 20 nga 120
ulëset në Kuvend janë të garantuara për përfaqësuesit e
pakicave kombëtare, pavarësisht nga renditja e tyre në
zgjedhje. Prej tyre, 10 vende janë të garantuara për serbët dhe
10 të tjerë për pakicat e tjera joshqiptare. Më tej, natyra
konsocionale e Kushtetutës e detyron çdo kabinet qeveritar të
përfshijë pakicat kombëtare, çka faktikisht garanton
pjesëmarrjen e tyre në koalicionin qeverisës. Si e tillë,
pushteti, sipas definicionit, është i shpërndarë dhe nuk mund
të jetë i përqendruar në një parti të vetme politike, pasi çdo
qeveri do të kërkonte të paktën një koalicion me
përfaqësuesit e pakicave kombëtare.
Aspekti i dytë i shpërndarjes së pushtetit është diktuar nga
skena politike e Kosovës, e cila është e mbingarkuar.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 91 parti
politike për të garuar për zgjedhjet lokale në vitin 2017.38
Aktualisht, në Kuvend janë tetë grupe të ndryshme
parlamentare, që përfaqësojnë më shumë se pesëmbëdhjetë
parti politike dhe koalicione. Skena e tanishme e bën
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praktikisht të pamundur që ndonjë parti politike shqiptare të
jetë në gjendje të marrë shumicën e ulëseve në Kuvend dhe të
jetë në gjendje të formojë qeverinë në koalicion me
përfaqësuesit e pakicave. Kësisoj, çdo koalicion qeverisës ka
gjasa të përbëhet prej më shumë se dy partive politike
shqiptare, si dhe një numër i partive politike që përfaqësojnë
pakicat kombëtare. Vetëm ky fakt ndikon në procesin e
formimit të qeverisë, një temë e cila është elaboruar në detaje
në një publikim të mëparshëm nga D4D.39 Gjatë dekadës së
parë si shtet i pavarur, Kosova kishte qeveri dhe kryeministra
që konsideroheshin të fuqishëm ose të dobët, por formalisht,
pushteti ishte vazhdimisht i shpërndarë.
Ajo që pengon përcaktimin e duhur të aktorëve të fuqishëm
në Kosovë është struktura e partive politike. Studimet e
fundit kanë treguar në mënyrë të përsëritur se pengesat më
të mëdha për demokracinë e Kosovës janë partitë politike
shumë jodemokratike.40 Dihet shumë mirë se partitë
politike në Kosovë, deri vonë, kanë treguar pak interesim në
theksimin e programeve politike të bazuara në ideologji të
caktuara, dhe silleshin rreth liderëve të fuqishëm
karizmatikë. Në strukturat e tilla partiake, pushteti nuk është
gjithmonë i përqendruar në kryesuesit e partisë, por edhe në
të ashtuquajturit "mbretër lokalë" të cilët janë politikanë të
fuqishëm lokalë që sigurojnë elektorat të vazhdueshëm për
partitë.41 Në një skenë politike pa profil ideologjik,
marrëdhënia midis politikanëve të zgjedhur dhe elektoratit të
tyre nuk është ajo e drejtorit dhe agjentit, por e klientit dhe
patronit.
Sistemi i patronazhit bëhet pothuajse nga të gjitha partitë
politike në Kosovë, me çdo parti apo fraksion që plotëson
kërkesat e klientelave të saj politike për punë në sektorin
publik, kontratat e qeverisë, përfitimet sociale, etj, në
shkëmbim të besnikërisë së votave të tyre.42
Derisa ky zgjerim i rrjetit të personave të emëruar në pozita
politike në qeveri është pjesërisht rezultat i sistemit të
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kontrollit të partisë bazuar në patronazh që është zhvilluar në
Kosovën e pasluftës (ku secila parti apo fraksion i partisë
duhet të plotësojë kërkesat e klientelës së saj politike për
vende pune në sektorin publik, kontrata, pensione etj.),
gjithashtu përbën një kërcënim për efektivitetin e qeverisjes,
kontrollin e shpenzimeve dhe kohezionin dhe drejtimin e
unifikuar të politikës.43 Për shembull, pas marrëveshjes së
koalicionit të negociuar nxitimthi me PDK-në në vitin 2014,
qeveria e Isa Mustafës kaloi vitin vijues duke urdhëruar
këshilltarët dhe ministritë që të zhvillonin dokumente
strategjike që përcaktonin qëllimet dhe prioritetet e qeverisë.
Në vitin 2015, viti i parë i plotë në pushtet, qeveria Mustafa
planifikoi të prodhonte 48 dokumente të tilla që
përshkruanin politikat dhe qëllimet. Asnjë prej tyre nuk është
realizuar.
Pavarësisht shpërndarjes formale, një vështrim pak më i
thellë në dimensionin e pushtetit në Kosovë, nxjerr në pah një
skenë krejtësisht ndryshe. Siç e thekson Freedom House në
raportin e saj vjetor të Kombeve në Tranzicion, problemi më
i madh në Kosovë është se pushteti mbetet kryesisht
joformal; janë akterët e fuqishëm të qarqeve joformale të
drejtuara nga partitë politike që marrin të gjitha vendimet e
rëndësishme, të cilat pastaj vetëm formalisht cilësohen të
vlefshme nga institucionet shtetërore.44Një seri e përgjimeve
të bisedave telefonike midis politikanëve të nivelit të lartë të
regjistruar mes viteve 2010 dhe 2012 u publikuan nga mediat
kosovare në vitin 2016, duke zbuluar atë që u bë e njohur për
publikun si "Afera Pronto". Fokusi i hetimeve të mediave
bazuar në përgjimet ishte Adem Grabovci, kryetari i grupit
parlamentar të PDK-së, të cilin bisedat telefonike e
portretizonin si shef të një rrjeti nëntokësor të pushtetit, i
ngarkuar për emërimin e zyrtarëve kyç publikë.45 Politikanët
tjerë kryesorë të PDK-së, përfshirë presidentin aktual të
Kosovës, Hashi Thaçin, kryetarin e Kuvendit dhe kryetarin e
PDK-së Kadri Veseli, ishin gjithashtu pjesë e përgjimeve që
tregojnë se rrjeti i pushtetit joformal i drejtuar nga PDK është
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mjaft i gjerë.
Ekzistenca e rrjeteve të fuqishme joformale të akterëve
politikë që veprojnë ndaras nga institucionet e zgjedhura në
mënyrë demokratike, na kthejnë në një përcaktues formal kyç
të analizës së pushtetit. Kur bëhet fjalë për demokracitë e
reja, një test i fuqishëm demokratik konsiderohet ai i
tranzicionit paqësor dhe demokratik të pushtetit. Këtu duhet
theksuar në mënyrë eksplicite se gjatë dekadës së parë të
shtetësisë së saj, Kosova kurrë nuk ka pasur një transferim të
mirëfilltë të pushtetit formal. Megjithëse vendi organizoi
zgjedhjet e përgjithshme në 2011, 2014 dhe pastaj përsëri në
vitin 2017 dhe kishte përbërje të ndryshme të këtyre qeverive,
PDK-ja arriti të marrë më shumë vota se partitë e tjera në të
gjitha këto zgjedhje, duke mbetur kështu pjesë e të gjitha
koalicioneve qeverisëse që nga shpallja e pavarësisë në 2008.
Pikërisht përmes kombinimit të strukturave të pushtetit
joformal me pozitën e fuqishme formale në institucionet
shtetërore, PDK-ja e ka vënë veten në një pozicion të
pushtetit suprem kundrejt partive të tjera politike në Kosovë.
Pozicioni i tillë i fuqishëm është testuar edhe kundër
institucioneve të pavarura shtetërore, siç është Gjykata
Kushtetuese. Pas zgjedhjeve të përgjithshme të 8 qershorit
2014, Kosova u gjend në një krizë kushtetuese, ku partitë po
kundërshtonin të drejtën e njëri-tjetrit për të krijuar
qeverinë. Me një veprim të papritur pas zgjedhjeve, tri parti
politike - Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Aleanca për
Ardhmërinë e Kosovës (AAK) dhe e sapo krijuara Nisma për
Kosovën (Nisma) ranë dakord të formojnë qeverinë, duke
emëruar Ramush Haradinajn e AAK-së për Kryeministër. Kjo
marrëveshje u mbështet nga lëvizja Vetëvendosje, e cila tha
se do të votonte për qeverinë ndërsa do qëndronte në opozitë.
Katër partitë së bashku kishin përtej shumicës së nevojshme
të 61 votave për të formuar qeverinë. Megjithatë, PDK,-ja e
cila kishte fituar zgjedhjet duke mbledhur më shumë vota se
çdo parti tjetër, pretendonte se kishte të drejtë kushtetuese
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për të formuar një qeveri, edhe pse nuk e kishte shumicën në
Kuvend.
Neni 95 (1) i Kushtetutës së Kosovës që rregullon formimin e
qeveris thotë:
Pas zgjedhjeve, Presidenti i Republikës së Kosovës
i propozon Kuvendit kandidatin për Kryeministër,
në konsultim me partinë politike ose koalicionin
që ka fituar shumicën e nevojshme në Kuvend për të
formuar Qeverinë.
PDK-ja mori 31% të votave në zgjedhjet e vitit 2014, por u
përball me një situatë politike ku asnjë parti tjetër nuk donte
t'i bashkohej atyre në koalicion për të formuar qeverinë. Në
përpjekje për të penguar partitë e tjera që faktikisht e kishin
shumicën në Kuvend për të zgjedhur qeverinë, PDK-ja e
referoi rastin në Gjykatën Kushtetuese, duke kërkuar sqarim
për procedurën e formimit të qeverisë. Vendimi i gjykatës,
thënë më së buti, ishte kompleks.
Përmes interpretimit selektiv të dispozitave kushtetuese dhe
një doze të madhe të aktivizmit gjyqësor, Gjykata
Kushtetuese e Kosovës solli një koncept krejtësisht të ri në
politikën e vendit, atë të fituesit të zgjedhjeve, qoftë ai relativ
apo absolut. Vendimi theksonte se PDK-ja, meqë i kishte
fituar zgjedhjet, ka të drejtën përfundimtare që të zgjedh
kryetarin e Kuvendit, si dhe të drejtën për të formuar
qeverinë. Duke nënvizuar dallimin në mes të koalicioneve
parazgjedhore dhe koalicioneve paszgjedhore, Gjykata
theksoi se partitë e tjera të mbledhura në një koalicion
paszgjedhor nuk kishin të drejtë të formonin qeverinë,
pavarësisht se kishin shumicën në kuvend, para se t’i jepej
PDK-së mundësia që ta bëj këtë. Kjo do të thotë se partia që
ka më shumë vota se partitë e tjera në zgjedhje do të ketë të
drejtën të caktojë një mandatar të qeverisë edhe nëse nuk do
të kishte asnjë mundësi që të arrijnë të jenë shumicë.
Konfuzioni që ky vendim i Gjykatës Kushtetuese i solli
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Kosovës ishte thelbësore. Përmes një dokumenti të vetëm,
Gjykata e kishte kthyer sistemin politik në Kosovë nga një
demokraci pozitive parlamentare në një sistem të përzier. Në
shkencat politike, demokracitë parlamentare kategorizohen
në 'pozitive' dhe 'negative' varësisht nga roli i legjislativit në
procesin e formimit të qeverisë.464748 Në demokracitë
pozitive, parlamentet duhet të konfirmojnë formimin e
qeverisë me shumicë votash. Në demokracitë parlamentare
negative, qeveritë nuk kanë nevojë për miratimin formal nga
legjislatura dhe mund të funksionojnë si qeveri e pakicës për
sa kohë që ato tolerohen nga parlamentet. Në demokraci të
tilla, për shembull në Danimarkë, partitë që fitojnë zgjedhjet
mund të formojnë qeveritë, edhe pse nuk kanë shumicën në
parlament. Dizajni i përgjithshëm kushtetues i Kosovës është
ai i një demokracie parlamentare pozitive, pasi që kushtetuta
kërkon që qeveritë të votohen nga Kuvendi. Vendimi i vitit
2014 i Gjykatës Kushtetuese krijoj një sistem hibrid, me
elemente të demokracive parlamentare pozitive dhe negative,
gjë që ka komplikuar më tej procesin e formimit e qeverisë.49
Megjithatë, ajo çfarë procedurat e gjykatës dhe rrjedha e tyre
kanë nxjerr në pah është pozita dominuese e PDK-së përballë
partive tjera. Vetëm disa javë pasi vendimi u bë publik, PDKja arriti të thyejë LDK-në nga koalicioni me partitë e tjera dhe
të krijojë një koalicion qeverisës me ta.
Aspekti i fundit i dimensionit të pushtetit në Kosovë që
kërkon vëmendje është përqendrimi i pushtetit në nivelin
qendror kundrejt pushtetit që u decentralizua dhe u jep
komunave. Procesi i decentralizimit të pushtetit nga
autoritetet kombëtare në ato komunale ishte një tjetër proces
i cili u drejtua krejtësisht nga bashkësia ndërkombëtare.
Decentralizimi në Kosovë është përqendruar pothuajse
tërësisht në akomodimin e pakicës serbe, redefinimin e
kufijve të komunave sipas përbërjes etnike dhe fuqizimin e
tyre me kompetenca të veçanta mbi arsim, shëndetësi dhe
kulturë. Si rezultat, procesi i decentralizimit nuk u vlerësua
bazuar në kënaqshmërinë e njerëzve me fuqizimin e vërtetë
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të qeverive komunale, por me kënaqshmrinë e bashkësisë
ndërkombëtare për akomodimin e serbëve. Komunat e
Kosovës kanë kompetenca ekskluzive në 16 fusha, kryesisht
që kanë të bëjnë me shërbimet komunale, të cilat janë të
rëndësishme krahasuar me shtetet e centralizuara. Komunat
e Kosovës, megjithatë, nuk kanë kompetenca kur bëhet fjalë
për buxhetin, financat dhe tatimet, por përkundrazi zbatojnë
vetëm politika të rrepta të strukturuara nga qeveria
kombëtare. Kësisoj, nëse shikohet përmes ndarjes të
zakonshme të qendrës kundrejt periferisë, fuqia në
institucionet e Kosovës është mjaft e centralizuar.
Për të përfunduar, një vështrim në dimensionin e pushtetit
zbulon një gjendje mjaft komplekse në Kosovë. Përderisa
pushteti në përgjithësi është i përqendruar në institucionet
kombëtare dhe ndoshta larg nga periferia rurale, ky
akumulim i pushtetit qëndron në Kuvendin e Kosovës, e që
nuk është një përqendrim në një akterë si të tillë. Kjo do të
thotë se pushteti pastaj shpërndahet në të gjitha partitë
politike të përfaqësuara në Kuvend, natyrisht pjesa kryesore
i përket partive që mund të formojnë dhe mbajnë një qeveri.
Megjithatë, siç kemi treguar gjatë këtij kapitulli, një pushtet i
tillë është i shpërndarë më tej, qoftë përmes elementëve të
bashkëqeverisjes në kushtetutë e cila siguron ndarjen e
pushtetit nëpër bashkësi etnike, ose përmes një skene të
mbingarkuar politik që e bën koalicionin e gjerë qeverisës
pothuajse të detyrueshëm. Si i tillë, asnjë akterë në Kosovë
nuk mund të ketë fuqi të përqendruar.
Ndonëse shpërndarja e pushtetit përgjithësisht shihet si një
tipar pozitiv tek ndërhyrjet ndërkombëtare, veçanërisht në
rastet si Kosova ku ndasitë e mëdha mes bashkësive etnike
merren parasysh, në politikë mund të shihet gjithashtu si një
pengesë për ndryshim. Koalicionet e mbingarkuara
qeverisëse ose koalicionet e gjëra në përgjithësi njihen si më
pak efektive kur bëhet fjalë për agjendën e politikave,
meqenëse preferencat e politikave shpesh janë peng të
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emëruesit më të ulët të përbashkët të partnerëve të
koalicionit.50 Në Kosovë një shpërndarje e tillë e pushtetit, siç
e kemi treguar, është shumëdimensionale, megjithatë, kjo
është çështje dytësore kur është fjala për shtetndërtimin
krahasuar me pushtetin joformal, i cili mbetet sfida më e
madhe për Kosovën.
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Tregimi i shtetit
Dhjetë vite pas shpalljes së pavarësisë Kosovës ende i
mungon një tregim i përbashkët i ndërtimit të shtetit, një
tregim i vetëm për ekzistencën e saj si shtet. Ky pohim nuk
është i kufizuar në ndarjet e thella ndërmjet komuniteteve
etnike që konkurrojnë në ndërtimin e tregimeve dhe në
gjenerimin e diskurseve në vend, të cilat shpesh konkurrojnë
nëse nuk janë duke kundërshtuar njëra tjetrën, por bazohet
më tepër në vrojtimin e një mishmashi të elementeve në
sferën publike të Kosovës.
Diskursi formal i institucioneve të Kosovës është ngulitur
thellë në diskursin liberal-institucionalist. I rrënjosur në
ndërhyrjet ndërkombëtare dhe paqen liberale të promovuar
nga Perëndimi dhe veçanërisht nga BE, ky diskurs fillimisht
ishte vendosur nga UNMIK-u. Ky diskurs karakterizohet jo
vetëm me produkte politike të tilla si elementët konsociative
të shtetit, por edhe me elementet mbizotëruese të ndërtimit
të paqes. Në Kosovë, ajo u manifestua me një tendencë për të
zhdukur çdo dhe të gjitha elementet nacionaliste nga diskursi
politik. Historia që UNMIK-u ndërtoi në Kosovë ishte ai i një
shteti pas-kombëtar dhe postmodern, i cili bazohet në barazi
për të gjithë qytetarët, si dhe në barazinë e grupeve sociale të
përcaktuara në bazë të dallimeve etnike. Duke synuar arritjen
e neutralitetit maksimal ndaj kontekstit dhe realitetit në
terren, diskursi i instaluar nga UNMIK-u ishte instaluar nga
lartë-poshtë dhe kishte pak mundësi për t'u internalizuar nga
populli i Kosovës.
Elitat politike në Kosovë, qoftë Shqiptarët ose Serbët,
kryesisht për shkak të qëllimeve më me rëndësi, përqafuan
pothuajse menjëherë diskutimin liberal institucionalist, i cili
sipas pikëpamjes sonë përfaqëson problemin e pare të
diskursit në lidhje me shtetin e ri.
Diskursi politik Shqiptar para ndërhyrjes së NATO-s në 1999
në Kosovë dhe para instalimit të UNMIK-ut, u karakterizua
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kryesisht nga nacionalizmi. Duke qenë të shtypur nga regjimi
i Millosheviqit i viteve 1990, Shqiptarët e Kosovës
rigjeneruan diskursin e vjetër nacionalist shqiptar si mjet për
mbijetesë. Narracioni nga ky diskurs ishte ajo e luftës së
Shqiptarëve për shtetësi dhe pavarësi, ajo e tokave Shqiptare
duke u pushtuar nga vendet dhe shtetet fqinje. Rezistenca
paqësore dhe sistemi paralel i Shqiptarëve të ndërtuar në
Kosovë nën udhëheqjen e Ibrahim Rugovës karakterizohej
dukshëm nga nacionalizmi. Si një përgjigje e drejtpërdrejtë
ndaj një ndarjeje në baza kombëtare që Millosheviç ishte
duke udhëhequr në Kosovë, fjalimi i Rugovës nuk ishte
thjesht nacionalist, por më tepër një përzierje e nacionalizmit
dhe liberal-institucionalizmit. Ndërsa ngulitur në vlerat
Shqiptare, diskutimi i Rugovës përmbante elemente të
rezistencës paqësore, si dhe një apel për ndërhyrje
ndërkombëtare (veçanërisht perëndimore).
Deri në fund të viteve 1990, kur Ushtria Çlirimtare e Kosovës
(UÇK) po merrte rolin udhëheqës në aspektin e aktorëve
politikë në Kosovë, diskursi i rezistencës Shqiptare në Kosovë
ishte tërësisht nacionalist. Ndryshe nga Rugova, udhëheqja e
UÇK-së promovoi një diskurs nacionalist më radikal. Qëllimi
i tyre ishte bashkimi i të gjitha trojeve Shqiptare në Ballkan
në të njëjtin shtet me strategji tipike të thjeshtëzimit, ku
Shqiptarët dhe Serbët ishin të kundërt, si dy grupe
kundërshtare dhe armiq të pakrahasueshëm.
Kur UNMIK-u ishte vendosur në Kosovë në vitin 1999, elita
politike Shqiptare u nda në të paktën dy krahë - krahun e
paqes të udhëhequr nga Rugova dhe krahun e luftës të
udhëhequr nga ish-komandantët e UÇK-së. Diskursi Serb në
Kosovë, për fat të keq, kishte mbetur i Millosheviçit.
Pothuajse në të gjithë administratën e OKB-së të Kosovës,
shumica e Serbëve kanë shpresuar që Serbia të kthejë
autoritetin, trupat dhe juridiksionin e saj mbi Kosovën. Në
qershor të vitit 1999, pothuajse brenda natës, kishte një lojtar
të ri në qytet, me një autoritet suprem mbi kompetencat
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legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore dhe me një diskurs që
nuk ishte aspak i ngjashëm me atë vendor. Diskursi shumë
liberal-institucional i UNMIK-ut qëndronte në përplasje të
drejtpërdrejtë me nacionalizmin Shqiptar dhe Serb.
Vjosa Musliu dhe Jan Orbie, në një studim të vonë,
përshkruajnë se si gjatë kësaj kohe Kosova bëhet një fushë
beteje e narrativave dhe diskurseve. Konceptet e 'shtëpisë'
dhe 'mikpritjes' u bënë shumë problematike pasi koncepti i
‘mysafirëve’ dhe ‘mikpritësve’ ishte i përzier dhe konfuz.
Duke parë narracionin vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë
si një luftë e pronësisë konceptuale, studimi tregon se si
narracionet ndërkombëtare dhe lokale ishin gjithnjë subjekt
dhe objekt, por në të njëjtën kohë nuk u përmbushën as si
objekt apo subjekt. Serbët dhe Shqiptarët në Kosovë kanë
arritur një pikë historike në luftën e tyre mbi pronësinë e
diskursit për Kosovë, ku për Serbët Kosova është shtëpia
historike përtej ilaçit, ndërsa për Shqiptarët një shtëpi e re e
cila ishte disi e paprekshme.
Një fenomen interesant për periudhën e UNMIK-ut që çoi në
pavarësinë e Kosovës është se fjalimet e nacionalizmit
Shqiptar dhe Serb gjetën një mënyrë për të bashkëjetuar në
hapësirën e diskursit të Kosovës me ligjërimin liberal
institucional që u promovua nga bashkësia ndërkombëtare.
Ndërkohë që mund të pritej lufta ndërmjet diskurseve
nacionaliste hegjemoniste, është interesant se si ata
bashkëjetonin
me
ligjërimin
dominant
liberalinstitucionalist. Kjo bashkëjetesë nuk përfshiu ndonjë
diskutim ose kundërshtim të fjalimeve të lartpërmendura.
Elita politike Shqiptare thjesht arriti të ruajë dhe rigjenerojë
në të njëjtën kohë fjalimet e nacionalizmit Shqiptar dhe ato
institucionalizmit liberal. Politikanët diskutonin për luftën e
popullit Shqiptar për liri dhe pavarësi nga Serbia, duke
kultivuar kështu diskursin nacionalist Shqiptar të UÇK-së.
Politikanët Serbë do të ruanin padrejtësinë që komuniteti
ndërkombëtar u ka bërë Serbëve në Kosovë me ndërhyrjen e
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NATO-s në vitin 1999 dhe me UNMIK-un, duke kultivuar
kështu diskursin nacionalist të fundit të viteve 1980, dhe
fillimit të viteve 1990 të promovuara nga regjimi i
Millosheviçit. Megjithatë, në të njëjtën kohë, Shqiptarët dhe
Serbët në Kosovë, do të rigjenerojnë diskursin liberalinstitucionalist brenda kornizës së UNMIK-ut. Të dy,
Shqiptarët dhe Serbët, do të mbanin elementet liberale
institucionaliste si një diskurs të përkohshëm, përderisa
tregimi për Kosovën u definua nëpërmjet perspektivave
përkatëse nacionaliste.
Kur Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008,
beteja e diskursit nuk kishte përfunduar, ajo thjesht u
rivendos. Për Shqiptarët, Republika e Kosovës u bë arritja
përfundimtare e luftës së popullit për liri dhe pavarësi. Për
Serbët u bë kërcënimi përfundimtar për trashëgiminë e tyre
kulturore dhe historike. Pavarësisht nga kundërshtimet e
Serbëve, e cila ka kaluar nëpër ndryshime të vogla, historia
Shqiptare e bërjes së shtetit të Kosovës ishte lënë disi e
turbullt. Më 17 shkurt 2008, brenda natës, Shqiptarët duhej
të përqafonin një shtytje tjetër të diskursit liberal
institucionalist, kësaj radhe jo nga UNMIK-u, por nga procesi
i zgjidhjes së statusit politik të Kosovës dhe dispozitave të
Planit të Ahtisaarit që Kosova i miratoi në mënyrë të
njëanshme.
Përpjekjet për ndërtimin e shtetit në Kosovë u zhdukën nga
çdo element i ndërtimit të kombit. Kosova nuk duhej të bëhej
një komb, por thjesht një shtet. Në përpjekjet e
shtetndërtimit nga Perëndimi, Kosova, ngjashëm me
Bosnjën, do të bëhej një lloj shteti ideal, një shtet që është i
privuar nga vetë thelbi i shtetësisë. Aidan Hehir përshkruan
shkëlqyeshëm, kur është fjala për ndërtimin e shtetit të
Kosovës dhe
Bosnjës dhe Herzegovinë, bashkësia
ndërkombëtare dëshironte 'të krijonte komunitete politike të
cilat pasqyrojnë një vizion idealizues dhe joreal të shtetit
perëndimor'.
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Kjo ka dhënë hapësirë për diskursin nacionalist të Serbëve
dhe Shqiptarëve që të mbeten në sferën publike dhe të
riprodhohen nga politikanët . Për më tepër, elitat politike po
rigjeneronin të njëjtat diskurse, ndërsa në të njëjtën kohë
pranonin dhe rigjeneronin diskurset liberale institucionale.
Kjo është veçanërisht e vërtetë për shumicën e politikanëve
Shqiptarë, të cilët kanë mbajtur diskursin nacionalist që
përshkruan tregimin e Kosovës si hapësirë Shqiptare e
pushtuar, e cila përfundimisht fitoi lirinë nga Serbia. Në të
njëjtën kohë, ata po rigjeneronin diskursin liberalinstitucionalist të Kosovës si një hapësirë të të gjithë
qytetarëve të saj, ku dispozitat kushtetuese garantojnë
strehimin e pakicave kombëtare. Kur elita e njëjtë politike
promovon fjalime kaq të ndryshme që kundërshtojnë njëritjetrin për çështje themelore, tregimi e Kosovës si shtet i
pavarur dhe sovran bëhet i dobët. Kjo shpjegon, deri në një
farë mase, përgjigjet e ndara të pyetësorit që lidhen me këtë
raport që tregojnë se sa ndryshe qytetarët e Kosovës
perceptojnë marrëdhëniet e tyre me shtetin.
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Shtojcë – Rezultatet e Sondazhit
Për të paraqitur një pasqyrë të asaj se si qytetarët e Kosovës
perceptojnë shtetësinë e vendit të tyre dhjetë vjet pas
shpalljes së pavarësisë, ne kemi bërë një sondazh të opinionit
publik. Sondazhi ishte pjesë e një omnibusi të kryer në
Kosovë me një mostër demografike përfaqësuese prej 1074
persona ( 51.5% burra dhe 48.5% gra). Anketa i mbuloi të
shtatë (7) rajonet e Kosovës, me të anketuar të moshës prej
18-65+vjeçare. Mostra ishte e shtresuar: (i) bazuar në
përkatësinë etnike, ku u krijuar tri jo-grupe, (ii) bazuar në
vendbanim, dhe (iii) bazuar në numrin e sondazheve të
realizuara në secilin vendbanim. Mbulimi përfshinte si zonën
urbane ashtu edhe atë rurale.
Pyetësori është ndërtuar për të mbuluar pesë aspekte :
përfaqësimin politikë, lirinë individuale dhe kolektive,
përkatësinë shtetërore, prioritetet e qytetarëve dhe
perceptimin e qytetarëve në vendimmarrje dhe politikbërje.
Si i tillë, synon të paraqes një shikim të thjeshtë të opinionit
publik mbi shtetësinë e Kosovës, i cili do të shërbejë si
plotësues i argumenteve të paraqitura në këtë publikim. Duke
pasur parasysh mungesën e të dhënave si dhe kufizimet e
sondazhit, pyetjet e anketës u ndërtuan në mënyrë që të
nxjerrin elemente të reja dhe relevante kur bëhet fjalë për
mënyrën se si qytetarët e perceptojnë shtetin e tyre. Përderisa
sondazhi thjesht mat impulsin e shoqërisë mbi shtetësinë,
përgjigjet me zgjedhje të shumëfishta nuk u standardizuan
për të përputhur anketat tipike.
Si shembull, pyetja e parë ishte rreth perceptimit të
qytetarëve ndaj përfaqësimit politik tani në krahasim me
2008. Shumica e të anketuarve (21.8%) pohuan se ka
perceptim të një status quo, pasi ata deklaruan se ata
mendojnë se ata mbeten të përfaqësuar të njëjtë si më parë,
dhe se deri në një farë mase Kuvendi përfaqëson preferencat
e tyre politike. Sidoqoftë, duhet të theksohet se ekziston edhe
një përqindje e lartë që beson se nuk ndihen të përfaqësuar
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politikisht, pasi 18.3% raportojnë se nuk marrin pjesë në
zgjedhje, as nuk votojnë dhe as nuk presin shumë nga
përfaqësuesit politikë. Sondazhi gjithashtu tregon se ka një
përqindje që ndjehet plotësisht e përfaqësuar (13.2%) dhe
rreth 14.5% që ndihen më mirë të përfaqësuara se më parë.
Pyetje të tjera mbesin për t'u interpretuar nga lexuesit, siç
janë shpjeguar edhe në kapitullin e fundit të këtij dokumenti,
ato nuk kanë të bëjnë vetëm me një shpërndarje të çuditshme
të përgjigjeve por gjithashtu hapin diskutime mbi rrëfimet e
temave si përkatësia shtetërore, liria dhe përfaqësimi politik.
Detajet e sondazhit dhe grafikët e mëposhtëm përshkruajnë
një shpërndarje shumë të veçantë të përgjigjeve. Siç është
argumentuar edhe në kapitullin e katërt të këtij botimi, ka
mjaft konfuzion midis qytetarëve të Kosovës kur është fjala
për perceptimin e shtetësisë. Duhet të theksohet se ne nuk
morëm masa për të sqaruar një konfuzion të tillë gjatë
administrimit të anketës. Për më tepër, duke përdorur
koncepte të tilla si "liri" si gurthemel i një pyetje në ankete ka
shumë të ngjarë që shton konfuzion. Megjithatë, pavarësisht
nga kufizimet e tilla, studimi tregon vërtet një model shumë
të veçantë kur është fjala për perceptimin e shtetësisë dhe
marrëdhëniet e tyre me shtetin.
Më poshtë janë përgjigjet e anketës:
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Instituti Demokracia për Zhvillim (D4D) është themeluar në prill të
vitit 2010 nga një grup i analistëve të cilët ishin gjithnjë e më të
brengosur se procesi i shtetndërtimit e ka lënë anash demokracinë.
Misioni i D4D-së është të ndikojë në proceset e zhvillimit të politikave
publike në mënyrë që të përshpejtojë zhvillimin socio-ekonomik të
vendit, përmirësimin e qeverisjes dhe për të përforcuar kulturën
demokratike në Kosovë.
Vizioni i D4D-së është të promovojë një shoqëri aktive dhe të
arsimuar, e cila merr pjesë në hapësirën publike dhe e përdor atë
për përfaqësim dhe vendim-marrje për të diskutuar dhe ndërtuar
konsensus për shpërndarjen e burimeve të cilat janë efikase, të
shpejta, afat-gjate dhe që sjellin zhvillim të barabartë.
Për më shumë informata rreth aktiviteteve të D4D-së vizitoni faqen
tonë elektronike: www.d4d-ks.org.

