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Motto: “Toleranca në një vend demokratik nuk do të thotë vetëm të tolerojmë mendime të tjera, 

por edhe t'i afrohemi njëri-tjetrit dhe të njohim mendime të tjera”  

 

ABSTRAKT 
 

Ky hulumtim në thelb është realizuar për faktin se faktori tolerancë është e një rëndësie të lartë të 

këtij koncepti në jetën shoqërore në përgjithësi, si në të kaluarën ashtu edhe sot në epokën 

moderne, në shek. XX. Thënë thjesht, toleranca do të thotë të pranosh mendime, besime, sjellje, 

preferenca të tjera ose, veçanërisht në kontekstet aktuale, fetë, kulturat dhe pikëpamjet e 

ndryshme të njerëzve. Sjellja tolerante tregohet nga fakti se të gjithë trajtohen me kënaqësi, 

respekt dhe dashamirësi, madje dhe sidomos kur janë ose mendojnë ndryshe nga ju. 

Rëndësia e këtij punimi qëndron në atë se toleranca në formën e saj më të pastër çon në një 

bashkëjetesë të lumtur përkundër përjashtimit, racizmit dhe, në rastin më të keq, luftës. Vlerat 

njerëzore kuptohet gjithashtu se janë virtyte, aftësi shoqërore, ndër to tolerancë zë një vend të 

lartë në hierarkinë e tyre.  

Hulumtimi mbi rolin e tolerancës në shoqërinë kosovare është bërë përmes metodës së 

dokumentacionit, deskriptive, analitike, sasiore, pyetësorëve ose anketave me përfaqësuesit e 

komuniteteve përkatëse në punim si dhe me banorët e atyre komuniteteve në Republikën e 

Kosovës. Çdo hulumtimi bëhet që të vijmë deri tek rezultatet e synuara, dhe në përfundim të 

hulumtimit është bërë vërtetimi i hipotezave.  

 

Fjalët kyqe: Toleranca, minoritete, integrimi, paragjykimet, liritë fetare, toleranca etnike, 

komuniteti 
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Motto: "Tolerance in a democratic country does not only mean tolerating other opinions, but 

also getting closer to each other and recognizing other opinions" 

 

ABSTRACT 
 

This research is basically realized due to the fact that the tolerance factor is of high importance 

of this concept in social life in general, both in the past and today in the modern era, in the 

twentieth century. XX. Simply put, tolerance means accepting other people's thoughts, beliefs, 

behaviors, preferences or, especially in current contexts, religions, cultures and different views of 

people. Tolerant behavior is shown by the fact that everyone is treated with pleasure, respect and 

kindness, even and especially when they are or think differently from you. 

The importance of this paper lies in the fact that tolerance in its purest form leads to a happy 

coexistence despite exclusion, racism and, at worst, war. Human values are also understood to be 

virtues, social skills, among them tolerance occupies a high place in their hierarchy. 

The research on the role of tolerance in the Kosovar society was done through the method of 

documentation, descriptive, analytical, quantitative, questionnaires or surveys with the 

representatives of the respective working communities as well as with the inhabitants of those 

communities in the Republic of Kosovo. Every research is done to get to the intended results, 

and at the end of the research the hypotheses are verified. 

 

Keywords: Tolerance, minorities, integration, prejudice, religious freedom, ethnic tolerance, 

community 
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I. HYRJE 
 

Për shumë shekuj, termi tolerancë u shoqërua kryesisht me bashkëjetesën paqësore të feve të 

ndryshme. Sot personalitete fetare, kulturore dhe politike nëpër botë rregullisht u bëjnë thirrje 

njerëzve që të tregojnë tolerancë reciproke. Sidoqoftë, me një inspektim më të afërt, vështirësia 

është se ka një mori konceptesh të ndryshme të tolerancës, jo vetëm në nivelin ndërkombëtar. 

Ky hulumtim ka për qëllim, ti trajtojë cështjet e grupeve të etnive të ndryshme që jetojnë në 

Republikën e Kosovës.  Poashtu do të trajtoj disa cështje thelbësore që janë pjesë e shoqërisë 

tonë, e cila padyshim është një pasuri e kulturës tonë, e cila na identifikon me diversitetin, etnik 

social e ekonomik. Grupet etnike, po thuajse si në çdo vend të botës ku ata jetojnë, kanë 

mospërputhshmëri të kërkesave dhe kundërshtitë më të mëdha sidomos problematike janë 

marrëdhëniet shumicë-pakicë, ku shumica etnike, fetare apo kulturore mundohet t’i imponojë 

pakicës matrica apo modele që ajo duhet t’i pranojë.  

Dihet se periudha e pas-luftës në Kosovë, është shoqëruar me shumë problematika të ndryshme. 

Pjesë e pandashme të tranzicionit janë edhe harmonizimi i intereseve dhe zhvillimi i vlerave te 

demokracisë dhe tolerancës ndaj tjetrit. Minoritetet në Kosovë sidomos ajo serbe dhe rome janë 

ballafaquar me problematika shumë të mëdha në jetën e tyre shoqërore. Integrimi i minoriteteve 

në çdo aspekt shoqëror, është shumë i rëndësishem për funksionimin normal të një shteti 

demokratik, pa integrim dhe pa përkujdesje institucionale të qytetarëve, vështirë se mund të 

konkludohet se institucionet janë duke e bërë punën e vet ashtu siç duhet. Pra njëri ndër fokuset 

kryesore do të jetë, integrimi i minoritetëve të cilët jetojnë në Kosovë, në institucionet shtetërore, 

duke përfshirë sektoret publike, e deri tek ato private.  

Në zhvillimin e deritanishëm të Kosovës së pasluftës minoritetet në aspektin shoqëror nuk e 

gëzojnë vëmendjen dhe respektin e duhur. Nga ana tjetër shoqëria kosovare e pasluftës duhet të 

ndërtohet mbi vlera të reja në baza të konceptit të mosdiskriminimit dhe tolerancës etnike, fetare, 

regjionale dhe fqinjësisë së mirë me shtete që kufizohet Republika.  

Në aspektin politik, minoritetet janë jetike për funksionimin e shtetit sepse ata janë pjesë e 

pandashme e shoqërisë.  
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Niveli i tolerancës në jetën tonë mund t'i atribuohet niveleve të lumturisë dhe kënaqësisë dhe të 

përputhet si përgjigje në pyetjet se a janë qytetarët më të lumtur kur kanë sjellje tolerante, apo 

janë jo-tolerantë ndaj të tjerëve në Kosovë?  

Vlerat janë besime fundamentale që udhëheqin ose motivojnë qëndrime ose veprime. Vlerat 

përshkruajnë cilësitë personale që ne zgjedhim të sjelljes për të udhëhequr veprimet tona; lloji i 

personit që duam të jemi; mënyrën në të cilën ne trajtojmë veten dhe të tjerët, dhe 

bashkëveprimin tonë me botën për rreth nesh.  

1.1 Qëllimi i punimit 
 

Nëpërmjet këtij hulumtimi synojë që të vë në pah relacionin e fenomeneve si toleranca - shoqëria 

kosovare, çështje kjo aktuale si në shumë vende ashtu edhe në Republikën e Kosovës. Aktualiteti 

i çështjes nuk do të thotë, që grupet e minoriteteve nuk janë të përkrahura, apo nuk gëzojnë 

mbështetje politike e institucionale. Institucionet e vendit e kanë si obligim kushtetues 

përfshirjen e pakicave në çdo aspekt të jetës politike.   

Ky hulumtim në thelb, ka për qëllim identifikimin e problemeve me të cilat përballen minoritetet 

në shoqërinë e pasluftës e cila është e ngarkuar me revanshizëm sidomos ndaj serbëve dhe 

romëve, bashkësi këto pjesë e të cilave mendohet se kanë pasur rol negativ gjatë luftës të vitit 

1998-99. Vështrimi i përgjithshëm i ndikimit të tolerances në një shoqëri të kaluar nga një 

periudhe lufte pa dyshim që kërkon shumë përkushtim, tolerancë dhe solidaritet mes vete për të 

arritur stabilitetin e duhur në një shoqëri demokratike të pavarur.  

Siç dihet Kosova përbëhet nga gjashtë grupe të minoriteteve pakicë si komuniteti Serb, Turk, 

Boshnjak, Ashkali, Egjiptian, Rom, dhe Goran dhe kërkesat e minoriteteve janë të ndryshme 

varësisht nga përkatësia e tyre dhe përshtatja e tyre me shoqërinë kosovare kërkon angazhim dhe 

nga institucionet kosovare për mbështetejen e tyre.  

Një shtresë të papunësisë dhe varfërisë në Kosovë e përbëjnë disa nga grupet e minoriteteve, 

edhe pse pas vitit 2000 shteti i Kosovës u ka ofruar mundësi të shumta këtyre minoriteteve dhe u 

ka dhënë prioritet jetës së tyre. Sidoqoftë mbetet shumë për t’u dëshiruar për përmirësimin dhe 

avancimin e tyre si minoritet në një vend si Kosova. 
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1.2 Objektivat e punimit (Pyetjet kërkimore dhe Hipotezat) 
 

Objektivat kryesore të këtij punimi janë këto: 

 Të nxjerrë në shesh një pasqyrë se si janë të integruar grupet e pakicave, në shoqërinë 
kosovare. 

 Të tregojë në mënyrë konkrete rolin e institucioneve relevante në zbutjen e shkallës së 
varfërisë tek komunitetet. 

 T‘i përshkruajë dhe t’i zbërthejë të drejtat themelore dhe kushtetuese që i garanton me 
ligj kushtetuta e Republikës së Kosovës. 

 Të shqyrtojë rolin e shtetit të Kosovës në parandalimin e martesave të hershme tek 
komunitetet pakicë.  
 

Pyetjet hulumtuese: Analiza duhet të na mundësojë t'u përgjigjemi pyetjeve të mëposhtme që iu 

shtrohen pjesëtarëve të pakicave kosovare: 

1. Cili është roli I minoriteteve si pjesë e Republikës së Kosovës? 

2.Sa jeni të kënaqur nga institucionet e R. Kosovës lidhur me trajtimin tuaj si minoritet në 

shoqërinë kosovare në përgjithësi? 

3. Në çfarë shkalle e shihni tolerancën si vlerë të shoqërisë ku ju jetoni? 

4. Sa i gëzoni të drejtat e juaja, lirinë e shprehjes dhe liritë fetare ju si minoritete? 

 

Hipotezat: Në kuadër të këtij punimi do të testohen hipoteza që në vijim: 

H1: Toleranca e ndërsjellë si vlerë bashkëkohore politike dhe etnike në Kosovë është garancë për 

zhvillimin e demokracisë liberale, konceptit të barazisë dhe mosdiskriminit në baza politike, 

etnike dhe fetare.   

H2: Perspektivat qytetare në Kosovë mbështeten fuqishëm në tolerancën etnike dhe fetare.  

H3: Komunitetet pakicë në Kosovë gëzojnë përkrahje institutcionale për jetësimin e vlerave dhe 

të drejtave demokratike; ata janë të përfshirë në mënyrë aktive në shoqëri, sidomos në jetën 

politike. 

H4: Në aspektin e tolerancës etnike dhe fetare sidomos në pjesën veriore të Kosovës situata është 

mjaft e ndërlikuar dhe paraqet një sfidë jo vetëm për shtetin e Kosovës por edhe për faktorët 

ndërkombëtarë. 
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1.3 Metodologjia e hulumtimit 
 

Në këtë punim kam përdorur disa metoda për mbledhjen e të dhënave si dhe paraqitjen e 

rezultateve përfundimtare. Me qëllim të gjenerimit të një punimi sa më të mirë do të përdoret 

literaturë shkencore dhe profesionale. Disa nga metodat kryesore që do të përdoren në këtë 

hulumtim janë si më poshtë: 

 Metoda historike 

 E dokumentacionit 

 Metoda Krahasuese – një metodë shumë praktike dhe shumë e nevojshme sidomos në 

hulumtime të gjera, e cila ndihmon të bëjë krahasime të ndryshme te rasteve, apo 

çështjeve të ndryshme mes R. Kosovës dhe të R. Maqedonisë së veriut. 

 Anketa – Një pjesë relevante e hulumtimit përbëhet nga të dhënat e nxjerra përmes  

pyetësorit të hartuar posaqërisht për përfaqësuesit e shtatë komuniteteve, gjithsej 

shtatëdhjetë veta.  

Rezultatet do të paraqiten në formë diagrami, përmes grafikoneve që i reflektojnë përgjigjjet e 

respodentëve pjesmarrës në rastin e studimit konkret. 

Një pjesë e konsiderueshme e të dhënave sekondare janë siguruar nëpërmjet shfrytëzimit të 

bibliotekave elektronike të universiteteve të ndryshme, librat, artikujt e publikuar lidhur me 

temë, revistat shkencore si dhe librat elektronike të cilat do të përdoren për të plotësuar pjesën 

teorike të hulumtimit.  

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

1.4 Rëndësia e punimit 
 

Ky punim ka karakter të veçantë shkencor-teorik dhe praktik për një shoqëri shumëkulturore siç 

është Kosova. Përveç dimensionit teorik ka edhe karakter pragmatik, synon të ndihmojë në 

avancimin e vlerave demokratike brenda shoqërisë kosovare. 

Toleranca mund të jetë, një kërkesë themelore në një shoqëri demokratike dhe pluraliste, një 

kërkesë e rëndësishme në ndërveprimin personal me njerëzit, por edhe në edukimin qytetar dhe 

në komunikimin politik..  

Nuk mjafton thjesht të tolerojmë qëndrime, vlera dhe mënyra të tjera jetese. Vetëm respekti i 

sinqertë reciprok mund të konsiderohet thelbi i një qëndrimi tolerant. Kudo që rrezikohen dhe 

cenohen të drejtat themelore dhe të njeriut, "toleranca e rreme" është madje e rrezikshme. Ne 

jetojmë në një shoqëri tolerante dhe pluraliste, në një shoqëri të hapur që duhet të mbrohet 

kundër paragjykimeve dhe intolerancës. 

Gjetjet e këtij hulumtimi do të jenë një pasqyrë aktuale, por edhe një reflektim mbi atë se në 

çfarë kushtesh apo çfarë trajtimi shoqëror përjetojnë këto komunitete që janë shumë të 

rëndësishme për shtetin e Kosovës. Do të trajtohen çështje shumë të rëndësishme për 

funksionimin dhe ekzistimin e komunitetëve në mjedisin tonë. Në këtë drejtim do të marrim edhe 

opinionet e studiuesve  të interesuar në këtë fushë kërkimore. 
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II. VËSHTRIMI I PËRGJITHSHËM MBI TOLERANCËN 

2.1 Definimi i nocioneve “tolerancë” dhe “vlerë” 

 

Diversiteti është një dhuratë që na jepet të gjithëve që nga lindja. Askush nuk ka mundësi të 

zgjedhë racën e tij natyrore, gjuhën, fenë, kombësinë, ngjyrën e lëkurës, etj. Prandaj, është e 

nevojshme të respektohet gjithkush që është i ndryshëm nga ne dhe t'i ndihmojmë ata të mbajnë 

gjallë gjuhën dhe kulturën e tyre; kjo është një detyrë humane.  

Toleranca është një nga vlerat më të rëndësishme njerëzore. Dallimet gjuhësore, të fesë, kulturës 

dhe mendimit të njerëzve nuk janë disavantazh, por një avantazh i rëndësishëm. Vlera e këtij 

avantazhi duhet të dihet dhe vlerësohet mirë, kjo çon në pasurinë dhe zhvillimin e shoqërive 

njerëzore (Carson, 2013). Të gjithë kemi shumë gjëra, njohuri, aftësi dhe zakone që mund t’i 

mësojmë nga dikush dhe t’ia mësojmë dikujt tjetër. 

Kosova është një vend ku kultura të ndryshme jetojnë së bashku. Kushti më i rëndësishëm për 

paqen në vendin tonë është toleranca. Në masën që popujt janë tolerantë ndaj njëri-tjetrit, 

zhvillohet besimi i ndërsjellë, i cili ndihmon zhvillimin dhe avancimin e vendit. 

Toleranca është një faktor themelor në thuajse çdo ndërveprim njerëzor. Sipas filozofit të dalluar 

anglez John Locke (2010) vetëm nëse janë tolerantë njerëzit mund të jetojnë të lumtur, të qetë 

dhe të ruajnë individualitetin e tyre. Fatkeqësisht, sot, në realitetin tonë bashkëkohor pothuajse 

çdo ditë shohim se sjellja njerëzore është gjithçka përveç e natyrshme. Çdo gjë që është e 

ndryshme jo vetëm që shihet me dyshim, por gjithashtu flitet rregullisht keq, si dhe dënohet nga 

këndvështrime të ndryshme. Toleranca është krejt e kundërta, nuk përfshin gjykimin e 

qëndrimeve ose sjelljeve të të tjerëve. Motoja e saj është: jeto dhe le të jetojë. Kjo jo vetëm që 

siguron bashkësi më të mirë, por gjithashtu rrit edhe kënaqësinë personale. 

Termi tolerancë rrjedh nga folja latine “tolerare” që do të thotë të durosh, fillimisht do të thotë 

se durohen gjërat ose kushtet që nuk mund të ndikohen dhe që thjesht nuk mund të ndryshohen. 

Me iluminizmin në shekullin e 18-të, megjithatë, të kuptuarit e tolerancës ndryshoi dhe u 

zhvillua në atë që ne nënkuptojmë me të deri më sot. 
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Sipas autorit Carson (2013) disa nga elementet e tolerancës janë: 

 Kulturat e huaja dhe ndryshimet që lidhen me to. 

 Opinione të ndryshme ose orientime politike. 

 Zakonet ose sjelljet e panjohura. 

Toleranca fillon në një shkallë të vogël dhe nuk ka nevojë për një nivel të lartë. Edhe me një 

koleg, personaliteti dhe mënyra e punës së të cilit thjesht nuk ju pëlqen, me të cilin mund të mos 

shkoni mirë, ju e tregoni veten tolerant nëse ende bëni më të mirën tuaj për të punuar në një 

projekt së bashku. Në të kundërtën, intoleranca do të tregojë veten në qoftë se ju përjashtoni çdo 

ide tjetërfare, çdo pamje dhe veprim të tjetrit, duke përjashtuar këdo që mendon dhe sillet 

ndryshe. Njerëzit intolerantë nuk mund të pranojnë që jo të gjithë mendojnë dhe veprojnë njësoj. 

Ata refuzojnë gjithçka që s’është e tyre. 

Dekadave të fundit, toleranca është propozuar si një përgjigje për rritjen globale të diversitetit 

politik, etnik dhe fetar. Toleranca duhet të përqafohet gjerësisht në politikat e komunitetit, 

kombëtar dhe ndërkombëtar, në lidhje me shumë lloje të ndryshimeve midis njerëzve dhe 

grupeve.  

Sidoqoftë, si në diskursin publik ashtu edhe në atë akademik, nocioni i tolerancës duket se ka 

kuptime të ndryshme, gjë që kufizon aftësinë tonë për të krijuar, vlerësuar dhe zbatuar politika 

efektive. Për të diskutuar implikime të ndryshme të politikës së tolerancës, së pari kemi parasysh 

konceptin e tolerancës dhe dallimin e tij nga paragjykimet. 

Në vazhdim do të paraqesim qëndrime nga autorë të ndryshëm mbi tolerancën në përgjithësi: 

 “Toleranca bën të mundur ndryshimin; ndryshimi e bën tolerancën të nevojshme” 

(Walzer.M, 1997). 

 “Toleranca është një nga zgjidhjet e pakta të mundshme për tensionet dhe konfliktet e 

shkaktuara nga multikulturalizmi dhe heterogjeniteti politik: toleranca është një 

endorfinë thelbësore e një organi politik demokratik” (Carson. D.A, 2013). 

 “Toleranca është e rëndësishme në mënyrë që njerëzit me vlera, ide të ndryshme për 

jetën ose besimet e ndryshme të mund të jetojnë së bashku” (Locke.J, 2002). 
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 “Në raport me shoqërinë toleranca është një vlerë themelore etike dhe politike, për të 

gjykuar sjelljen njerëzore” (Rousseau.J.J, 2015). 

 “Lënia e dikujt tjetër të praktikojë fenë e tij lirshëm edhe pse nuk jeni besimtar është 

një shembull i njohur i tolerancës” (Weissberg.R, 2001). 

 “Toleranca dhe intoleranca në një kuptim të gjerë mund t’i referohen të gjitha 

sjelljeve dhe temave, pëlqimeve dhe mospëlqimeve, pamjeve, veshjeve, shprehjeve, 

komunikimit dhe mënyrës së jetesës” (Eisenstein. M.A, 2008). 

 “Toleranca nuk duhet të degjenerojë në miratimin neglizhent të të gjitha bindjeve të 

njerëzve të tjerë, në indiferencë. Toleranca e vërtetë lind nga respekti për njerëzit, 

popujt dhe racat e tjera” (Sullvian. L. J, Piereson.J, Markus.G, 1999). 

 “Në lidhje me grupet, toleranca është një praktikë shoqërore që mundëson 

bashkëjetesë paqësore dhe konstruktive në shoqëritë demokratike” (Scanlon.T, 2005). 

 “Toleranca përfshin si aspektin konstruktiv të promovimit të bashkëjetesës paqësore 

ashtu edhe aspektin e largimit të intolerancës që do të shkatërronte bashkëjetesën 

brenda një bashkësie minoritetesh” (Wolff. P.R, 2006). 

Nivelet e tolerancës  

Autori Rainer Forst (2003) bën dallimin midis katër koncepteve të tolerancës, të cilat gjithashtu 

mund të kuptohen si nivele të njëpasnjëshme. Pra, toleranca si: 

 Qeverisje: toleranca e ndryshimit nga politika  

 Bashkëjetesa: jetë paqësore me të tjerët e ndryshëm.  

 Respektimi: Të barabartët respektojnë njëri-Dsi moralisht dhe ligjërisht 

 Vlerësimi: njohja e vlerave demokratike, vlerësimi i diversitetit (Forst.R, 2003). 

Parimet e tolerancës janë:  

 Heqja dorë nga dhuna  

 Njohja apo pranimi i e dallimeve.  

 Drejtësia në marrëdhëniet me njëri-tjetrin.  

 Moskonsiderimi i bindjeve vetjake si të vetmet korrekte, të sakta dhe të vlefshme.  
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2.2 Katër koncepte për tolerancën 
 

Autori Rainer Forst (2014) përcakton katër koncepte të tolerancës. Ato kanë të bëjnë me 

kontekstin politik të një shteti në të cilin qytetarët kanë dallime të forta ideore e ideologjike që 

kanë kuptim normativ. Ato nuk u ndërtuan si një përfaqësim i një zhvillimi historik, pra nuk janë 

vjetëruar, "sepse siç tregojnë diskutimet aktuale të problemit të tolerancës, këto koncepte janë 

njëkohësisht të pranishme në shoqëritë bashkëkohore". 

Toleranca ka forma të ndryshme për refuzim dhe pranim, të cilat mund të rregullohen në 

vazhdimësi nga njohja e dobët në atë të fortë.  

 Konceptimi i parë i tolerancës është koncepti i lejes, që korrespondon me një tolerancë që 

është kryesisht me origjinë politike. Ky koncept përshkruan "marrëdhëniet midis një 

autoriteti ose një shumice dhe një pakice (ose disa pakicash) të cilat devijojnë nga vlerat e 

tyre". Sipas kësaj, një pjesë e caktuar e shoqërisë shumicë e deklaron veten të gatshme të 

tolerojë disa stile jetese të pakicave (sidomos të një natyre private) për sa kohë që ata i 

përmbahen rregullave shoqërore të përfaqësuara nga shoqëria shumicë dhe nuk vënë në 

dyshim mbizotërimin e shumicës. Ky konceptim vertikal dhe jo-reciprok referohet 

gjithashtu si tolerancë.  

 Në konceptin e bashkëjetesës, nga ana tjetër, toleranca është reciproke. Mbi të gjitha, 

njeriu do që t’i shmangë konfliktet e njohura dhe të ndjekë qëllime të caktuara. Këtu, në 

mënyrë subjektive ose objektive grupe me forcë afërsisht të barabartë përballen me njëri-

tjetrin. Ndërkohë të tjerë, "e kuptojnë se duhet të praktikojnë tolerancën për hir të paqes 

shoqërore dhe interesave të tyre". Toleranca justifikohet në mënyrë pragmatike dhe 

instrumentale dhe nuk bazohet në vlera të forta fundamentale. 

 Koncepti i respektit i tolerancës, nga ana tjetër, bazohet në "një formë të justifikuar 

moralisht të respektit reciprok për individët ose grupet tolerante". Ata që përfshihen 

respektojnë njëri-tjetrin si persona autonomë ose si qytetarë me të drejta të barabarta, 

megjithëse mund të jenë shumë të ndryshëm në bindjet e tyre etike dhe praktikat 
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kulturore. Ata gjithashtu pranojnë që "institucionet që ata u përkasin duhet të bazohen në 

norma që të gjithë të mund të ndihen të lirë dhe të barabartë” dhe jo thjesht t’i 

përcaktojnë vlerat e një grupi dhe t'i bëjnë ato të ligjshmet e vetme. 

Autori Forst (2014) bën dallimin midis dy modeleve të konceptit të respektit: modelit të 

barazisë formale dhe modelit të barazisë cilësore. Në modelin e parë preferohet një 

ndarje e rreptë midis hapësirës private dhe asaj publike. Dallimet midis individëve dhe 

grupeve duhet të qëndrojnë në sferën private dhe nuk duhet të çojnë në konflikte në 

sferën publike-politike. Modeli i dytë merr parasysh që disa preferenca etike duhet të jenë 

domosdoshmërisht të dukshme edhe në hapësirën publike. Sipas këtij modeli njerëzit e 

respektojnë njëri-tjetrin, si ata që janë ligjërisht dhe politikisht të njëjtë dhe megjithatë 

kanë identitete të ndryshme etike-kulturore të rëndësishme. Vlerat dhe bindjet që 

përbëjnë identitet që ka kuptim të veçantë ekzistencial për njerëzit. Ky respekt, i cili 

kërkohet në kuptimin e drejtësisë, në fund të fundit kërkon përjashtime të caktuara ose 

ndryshime në rregullat dhe strukturat tradicionale. 

 Koncepti i katërt, koncepti i vlerësimit, korrespondon me formën e tolerancës që ka 

shumë të ngjarë të gjendet në qëndrimet dhe debatet e multikulturalizmit. Pra është 

praktikisht i njëjtë me tolerancën e pakufizuar.  

Ai gjithashtu përfshin njohjen më të fortë, sepse "tolerancë do të thotë jo vetëm të 

respektosh pjesëtarët e bashkësive të tjera kulturore ose fetare si të barabartë ligjërisht 

dhe politikisht, por edhe të vlerësosh bindjet e tyre si të vlefshme nga ana etike".  

Komponenti i refuzimit i referohet faktit se dikush nuk i vlerëson të gjitha aspektet ose 

anët e një stili të caktuar jetese, disa prej tyre refuzohen, por vlerat mbi të cilat bazohet 

një mënyrë e tillë jetese vlerësohen pozitivisht në një kuptim etik.  

Në këtë kuptim, ky koncept korrespondon me një version të pluralizmit të vlerës. 

Vlerat janë karakteristika specifike të njerëzve brenda një bashkësie vlerash për të cilat ia vlen të 

përpiqesh, moralisht ose etikisht, të jenë të mira.  

Konceptet morale - vlerat janë përgjithësisht të dëshirueshme, karakteristikat specifike të njohura 

moralisht ose etikisht të një personi brenda një bashkësie vlerash gjenerojnë përparësinë e të 

menduarit, ndjenjës dhe veprimit, të drejtuara drejt aspekteve të rëndësishme në jetë që ata 

përcaktojnë (Forst, 2004).  
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Në planin afatgjatë, kjo mund të krijojë një kulturë të vlefshme në sistemet kolektive, me kusht 

që shumica e vlerave të përputhen. 

Vlerat janë ato ide që zakonisht njihen si të dëshirueshme në një shoqëri dhe u japin njerëzve 

orientim. Autori Burroughs (2019) ka bërë ndarjen në vijm të llojeve të vlerave: 

 Morale (sinqeritet, drejtësi, besnikëri),  

 Fetare (frikë nga Zoti, bamirësi),  

 Politike (tolerancë, liri, barazi),  

 Estetike (art, bukuri) dhe materiale (prosperitet),  

 Vlera familjare.   

Termi "vlerë" sipas autorit Lay (1992) është “një konceptim i asaj që është e dëshirueshme dhe 

që zhvillohet në një proces të zhvillimit socio-kulturor dhe pranohet nga njerëzimi si një njësi 

socio-kulturore”. 

Çdo grup ose shoqëri duhet të ketë vlera të caktuara (ose vlera themelore) në mënyrë që të 

funksionojë bashkëjetesa. Këto janë gjendje të dëshirueshme që e bëjnë jetën në një shoqëri të 

këndshme për individin dhe që sigurojnë funksionimin dhe mirëmbajtjen e shoqërisë së përbërë 

nga komponente të llojllojshme, ku janë të përfshirë një numër minoritetesh si në rastin e 

Kosovës.  

Në sistemin tonë shoqëror, janë prezente vlera të tilla si: liria e shprehjes, ruajtja e shëndetit, 

kujdesi për të sëmurët, trajnimi i të rinjve, barazia, rritja ekonomike, etj. 

Çfarë na përcakton si shoqëri, cilat synime ndjekim dhe cilat ideale mbështesim: të gjitha këto 

janë vlera. Sidoqoftë, këto nuk janë të pandryshueshme, por vazhdimisht janë në fluks. Ky 

ndryshim në vlera manifestohet kryesisht në formimin e llojeve të vlerave. Hulumtimet ndjekin 

ndryshimet e vlerave në Kosovë pas luftes së vitit 1999 dhe sqarojnë çështjen se çfarë vlerësojmë 

ende sot dhe nëse liria jonë për të zëvendësuar ose hequr vlerat e vjetra mund të jetë vlera 

qendrore e shoqërisë sonë sot. 

Vlerat përcaktojnë atë për të cilën ne përpiqemi si një shoqëri, por edhe si individë, dhe çfarë 

qëllimesh ndjekim në jetë. Kanuni shoqëror i vlerave i nënshtrohet ndryshimit të vazhdueshëm 

dhe po bëhet gjithnjë e më kompleks dhe i gjerë.  
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Vlerat që ishin thelbësore disa vjet më parë nuk duhet të jenë më detyruese për të gjithë sot. Ky 

zhvillim quhet ndryshim i vlerave - madje disa flasin në mënyrë kritike për rënien e vlerave. 

Sociologjia ka kohë që merret me konceptin e ndërlikuar të vlerave dhe gjithashtu i njeh arsyet e 

ndryshimit të vlerave. 

Vlerat themelore janë vlerat më të larta drejtuese të veprimit brenda një njësie socio-kulturore. 

Uniteti kulturor përcaktohet nga uniteti i vlerave. Vlerat mund të ndryshojnë gjatë krijimit dhe 

zhvillimit të tyre, por edhe gjatë shkatërrimit të një njësie socio-kulturore (Brooks, 2015).  

Ky proces evolucionar bëhet revolucionar kur një njësi e tillë zhduket, duke lënë një vakum 

vlerash që mbushet më pas me vlera të reja.  

Autori Harris (2010) këto vlera relevante: 

 Virtytet: aftësia për tu sjellë sipas vlerave individuale. Ato janë reale vetëm nëse jetohet 

për hir të tyre!  

 Morali: tërësia e rregullave që përcakton në një shoqëri se çfarë është moralisht e gabuar 

dhe e drejtë, çfarë është e mirë dhe e keqe.  

 Etika: Doktrinë e normave të veprimit njerëzor. Disiplinë filozofike që merret me 

justifikimin e rregullave morale, rregulla që secili ia përcakton vetes dhe jeton me ato 

rregulla.  

Vlerat janë të matshme në mënyrë subjektive apo objektive.   

Çdo gjë që mund të matet jep një vlerë. Në thelbin e tyre, vlerat morale përshkruajnë vlera 

jomateriale - d.m.th. aspekte të cilësisë së jetës - që janë personalisht të rëndësishme për ne, 

prandaj ne iu kushtojmë vëmendje të veçantë vlerave që duam t’i matim dhe përjetojmë.  

Për shkak të motiveve të brendshme por edhe të jashtme, ne kemi një interes të shtuar për vlera 

specifike. 
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2.3 Historia e tolerances 
 

Roli i shtetit në vendet multikulturore për ruajtjen e paqes sociale është mjaft i rëndësishëm, në 

veçanti në vende si Republika e Kosovës ku bashkëjetojnë shtatë komunitete të ndryshme. 

Harmonizimi i marrëdhënive mes këtyre komuniteteve si dhe arritja e plotësimit të kërkesave të 

tyre duke pasur parasysh dallimet mes komuniteteve kërkon nga institucionet përkushtim dhe 

punë. 

Toleranca si në çdo shtet tjetër edhe në Republikën e Kosovës konsiderohet të jetë respekt, 

pranim dhe vlerësim i pasurisë dhe larmisë së kulturave të botës sonë, mënyrave tona të të 

shprehurit dhe mënyrave tona për të shprehur cilësinë tonë si qenie njerëzore. Toleranca duhet të 

inkurajohet nga dija, hapja, komunikimi dhe liria e mendimit, ndërgjegjes dhe besimit. Toleranca 

në nivelin shtetëror kërkon drejtësi dhe paanshmëri në legjislacion, zbatim të ligjit dhe ushtrim të 

pushtetit gjyqësor dhe administrativ. Gjithashtu kërkon që të gjithë pjesëtarët e një shoqërie të 

jenë në gjendje të përfitojnë nga mundësitë ekonomike dhe sociale pa ndonjë diskriminim. Për të 

krijuar një shoqëri më tolerante, shtetet duhet të ratifikojnë konventat ndërkombëtare të të 

drejtave të njeriut dhe, kur është e nevojshme, të hartojnë legjislacion të ri për të siguruar trajtim 

dhe mundësi të barabarta për grupe dhe individë që përbëjnë shoqërinë. 

Pasi dihet përbërja e popullsisë në Republikën e Kosovës toleranca nuk mendohet të jetë vetëm 

një detyrim etik, por edhe një domosdoshmëri politike dhe juridike në mënyrë që të vie deri tek 

jetësimi i të drejtave dhe lirive çdo qytetari të saj.  

Republika e Kosovës është ende një vend i dalur nga lufta dhe ndjeshmëria e popullësisë 

kosovare në krahasim me komunitetet e tjera është e lartë andaj duhet ta shohim tolerancën si një 

virtyt që bën të mundur paqen. Toleranca është, mbi të gjitha, një qëndrim aktiv i animuar nga 

njohja e të drejtave universale të personit njerëzor dhe liritë themelore të të tjerëve që në 

shoqërinë kosovare është ndjenjë shumë e gjallë.  

Republika e Kosovës respekton të drejtat e njeriut, praktikon tolerancën dhe nuk toleron 

padrejtësinë shoqërore, nuk bën lëshime në këtë drejtim.  
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2.3.1 Toleranca në përmasat shoqërore kosovare 

Në botën moderne, toleranca është më e nevojshme se kurrë. Ne jetojmë në një epokë të shënuar 

nga globalizimi i ekonomisë dhe nga një përshpejtim i lëvizshmërisë, komunikimit, integrimit 

dhe ndërvarësisë, migrimit në shkallë të gjerë dhe zhvendosjes së popullatave, urbanizimit dhe 

ndryshimit të formave të organizimit shoqëror. Meqenëse nuk ka një pjesë të vetme të botës që 

nuk karakterizohet nga larmia, rritja e intolerancës dhe përplasjeve përbëjnë një kërcënim të 

mundshëm për çdo rajon.  Toleranca është më se e nevojshme në shtetin e Republikës së 

Kosovës ndërmjet individëve, si dhe brenda familjes, grupeve dhe komunitetit në përgjithësi. 

Nxitja e tolerancës dhe afirmimi i mendjes së hapur, respektimi i ndërsjellë dhe solidariteti duhet 

të ndodhin në shkolla dhe universitete, përmes arsimit joformal, në shtëpi dhe në vendet e punës 

dhe gjithandej. Mediat mund të luajnë një rol konstruktiv në promovimin e dialogut dhe debatit 

të lirë dhe të hapur, duke përhapur vlerat e tolerancës dhe duke theksuar rreziqet e indiferencës 

përballë ideologjive agresive dhe grupeve intolerante. 

Siç është pohuar nga deklarata e Unesco-s mbi paragjykimet racore, duhet të merren masa për të 

siguruar barazi në dinjitet dhe të drejta për individët dhe grupet njerëzore kudo që është e 

nevojshme. Në këtë drejtim Republika e Kosovës, vëmendje të veçantë duhet t'iu kushtojë 

grupeve të cenueshme shoqërore ose ekonomike, në mënyrë që të sigurohet mbrojtja e ligjeve 

dhe rregulloreve në fuqi, veçanërisht në lidhje me strehimin, punësimin dhe shëndetin, për të 

respektuar vërtetësinë e kulturës së tjetrit.  Respektimi i diversitetit mundëson integrimin 

shoqëror të pakicave. Duhet të kryhen studime dhe të formohen rrjete të përshtatshme shkencore 

në mënyrë që të zbatohet kursi i bashkësisë ndërkombëtare ndaj kësaj sfide globale. Në këtë 

drejtim duhet të përdoren metodat e shkencave sociale, duhet të detektohen shkaqet themelore të 

këtyre fenomeneve dhe të gjenden kundërmasat efektive, duhet të ndiqen dhe zbatohen vendimet 

e politikave dhe veprimet normative të vendeve anëtare. Edukimi dhe arsimimi janë mënyrat më 

efektive për të parandaluar intolerancën.  

Hapi i parë në këtë drejtim është t'i mësojmë njerëzit për të drejtat dhe liritë e tyre në mënyrë që 

të sigurojnë që ata të respektohen dhe gjithashtu të promovojë vullnetin për të mbrojtur të drejtat 

dhe liritë e të tjerëve. Shoqëria kosovare mendon se edukimi për tolerancë duhet të konsiderohet 
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si një domosdoshmëri prioritare, prandaj është e nevojshme të promovohen metoda sistematike 

dhe racionale të mësimdhënies mbi tolerancës që përqendrohen në burimet kulturore, sociale, 

ekonomike, politike dhe fetare të intolerancës, të cilat janë shkaqet kryesore të dhunës, të 

përjashtimit. Politikat dhe programet arsimore duhet të kontribuojnë në zhvillimin e 

mirëkuptimit, solidaritetit dhe tolerancës midis individëve, si dhe midis grupeve etnike, 

shoqërore, kulturore, fetare dhe gjuhësore dhe kombeve. Edukimi për tolerancë duhet të synojë të 

kundërshtojë ndikimet që çojnë në frikë dhe përjashtim nga tjetri, duhet t’i ndihmojë të rinjtë të 

zhvillojnë aftësinë e tyre për të ushtruar gjykim të pavarur, për të menduar në mënyrë kritike dhe 

për të arsyetuar në terma etikë. 

2.3.2 Toleranca politike dhe etike  

Koncepti i tolerancës bie në fushën e filozofisë politike, si dhe në fushën e etikës politike. Në 

fushën e etikës, koncepti i tolerancës dallohet nga dashamirësia, njohja dhe respekti, Në fushën e 

filozofisë politike, toleranca në përgjithësi nënkupton gatishmërinë për të kuptuar pikëpamjet 

fetare të njerëzve të tjerë, idetë e tjera politike ose vlerat etike (Scanlon.T, 2005).   

Të jesh tolerant ndaj vlerave dhe normave të tjera shpreh një gatishmëri për të treguar 

konsideratë që nuk është zhvilluar aq fort saqë tashmë përfshin ndihmë dhe mbështetje aktive. Si 

në fushën e etikës, ashtu edhe në atë të politikës toleranca luhatet midis mirëkuptimit, bujarisë 

dhe durimit, lejimit dhe vlerësimit (Rousseau, 2015).  Toleranca nënkupton një sjellje civile 

pozitive ndaj çdo lloj dallimi: fetar, etnik, kulturor, shoqëror, politik dhe seksual. Ajo përbën 

gurin themeltar të asaj që ne e quajmë liberalizëm. Për këtë liberalitet, natyrisht, vetë qytetarët 

dhe shtetësitë duhet të zhvillojnë një përgjegjësi që përfshin një kuptim të caktuar të politikës 

dhe shtetit.  

Për shembull, liria e shprehjes është thelbësore për demokracinë sepse mundëson debatin e 

mendimeve. Në një demokraci liberale liria e shprehjes dhe e fjalës pret shumë nga ata që janë të 

përfshirë. Në një perspektivë politike, historike çështja e tolerancës përbën një problem moral. 

(Carson D.A, 2013)  Kjo çështje nga etika si shkencë, në veçanti nga etika politike.  

Etika e aplikuar përfshin edhe etikën politike "(Fischer.D, 2006). Etika politike është pyetje në 

lidhje me organizimin njerëzor të jetës në bashkësinë politike, të cilat shpesh diskutohen si 
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alternativa: veprim i bazuar në vlera dhe parime morale ose veprim situativ, i orientuar nga 

interesi “pragmatik”.  

Në një kuptim më gjithëpërfshirës, etika politike merret me çështje në lidhje me justifikimin etik 

të rendit politik dhe sistemit institucional.  Rousseau (2015) tregon se përcaktimi dhe përshkrimi 

i etikës politike rezulton si pasojë e veprimeve të mëposhtme: 

Sipas Forst-i, shoqëritë tona "moderne" janë pluraliste, përbëhen nga grupe të ndryshme etnike, 

anëtarë të kombeve, feve dhe kulturave të ndryshme që jetojnë së bashku (Forst.R, 2003).  

Kjo bashkëjetesë nuk është pa konflikt, arsyet për këtë janë të ndryshme. Ju mund të mos e 

kuptoni sjelljen, por në vend që të përpiqeni ta mësoni më mirë personin tjetër ose madje edhe 

duke e tallur ose përbuzur atë, ju duhet t’i pranoni ndryshimet. Sepse vetëm atëherë mund t’i 

kuptojmë të tjerët dhe të refuzojmë ose pranojmë një mendim tjetër. E rëndësishme është që të 

interesoheni për personin tjetër dhe të mos mendoni se dikush është më i mirë ose më keq vetëm 

sepse ai ose ajo ka një mendim tjetër. Në të vërtetë është mjaft emocionuese të njohësh 

pikëpamjet, mënyrat e jetës dhe mendimet e njerëzve të tjerë, sepse përshtypjet dhe përvojat e 

reja mund të pasurojnë shumë jetën tonë! 

Demokracia është një sistem rregullash në të cilat realizohen ide iluministe siç është barazia. 

Lufta për idealet ka prodhuar rregullat të cilat vlejnë për të gjithë, për çdo individ. Demokracia 

mund të përcaktohet si vetëvendosja më e madhe e mundshme në kushte të barazisë politike, për 

të cilën natyrisht duhet luftuar. Prandaj, një politikë gjithëpërfshirëse në Kosovë e qytetarisë 

është parakusht për politikën.  Sot, shtetësia e Kosovës është komplekse, domethënë është e 

përbërë pasi kemi të bëjmë me disa minoritete. Ideja e solidaritetit thotë se njësia më e vogël 

gjithmonë ka përparësi.  

Në realitet, shtetësia e Kosovës dhe demokracia funksionojnë vetëm për shumicën e njerëzve së 

bashku me një vizion pragmatik të qytetarisë dhe demokracisë, i cili duhet të zbatohet. Pra, ne 

shohim që demokracia moderne nuk është asgjë e thjeshtë.  Demokracia është një zgjidhje që 

mund të zgjidhë shumë probleme në lidhje me globalizimin, evropianizimin dhe rajonalizimin. 

Kosova si shtet në fuqizim dhe ndërtim e sipër është mjaftë e përkushtuar të arrijë nivelin e 

dëshirueshëm të demokracisë si dhe arritjen e rregullimit të shumëfishtë mes minoriteteve. 
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III. MINORITETET NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

3.1 Grupet e minoriteteve në Kosovë 

 

Termi ‘minoritet’ në Kosovë është edhe më i theksuar se zakonisht përshkak të prezencës së 

shumë grupeve të minoriteteve. Anëtarët e grupeve minoritare nuk duan të referohen si minoritet, 

ata targetojnë mundësinë për të jetuar lirshëm, të flasin gjuhën e tyre, dhe të praktikojnë kulturën 

dhe fenë e tyre. Për serbët, në veçanti, ekziston një frikë se nëse ata referohen si ‘minoritet’ në 

Kosovë.  

Për këtë shkak, termi ‘komunitet’ përdoret më shpesh në Kosovë, dhe i njëjti shenjon të drejtat e 

dhëna me Kornizën Kushtetuese. Megjithatë, termi ‘minoritet’ është term më objektiv që i 

referohet një grupi të bazuar në nacionalitet, etnicitet, gjuhë ose fe që është minoritar në një 

lokacion të caktuar.  

Historikisht si minoritete ose pakica kombëtare janë njohur ato pjesë të popullatës të cilat kanë 

një komb amë, me të cilin kanë karakteristika të përbashkëta si: gjuha e përbashkët, 

konstrukcionin psikologjik e shpirtëror, kultura, zakonet, traditat, besimi fetar etj. Këto kombe 

amë zakonisht shtrihen përtej kufirit ku jetojnë minoriteti i tyre siç është rasti i Kosovës dhe 

minoritetit serb, i cili shtrihet në veri të vendit, ndërsa minoritetet e tjera që jetojnë në Kosovë 

janë grupe të popullatës që kanë jetuar në Kosovë, janë grupe të krijuara nga regjimi monarki 

jugosllav ose grupe të tjera që historikisht në rrethana të ndryshme janë ngulitur në Kosovë. Pra 

si kategori të tilla konsiderohen minoriteti serb, boshnjakë, ashkali, egjipitian, rom, turk dhe 

goran. 

Tanimë nuk ka asnjë dilem se në Kosovë nga raporti i marrëdhënieve që krijohen ndërmjet 

shumicës shqiptare dhe pakicës, në një masë të madhe varet edhe prestigji i Kosovës në rrafshin 

ndërkombëtar. Lidhur me komunitetet pakicë, historinë e shfaqjes së tyre, kushtet e standardit 

jetësorë të tyre dhe sidomos lidhur me pozitën kushtetuese dhe juridike të tyre sot ekzistojnë 
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dokumente të ndryshme dhe akte normative të cilat në mënyrë të theksuar dhe në korrelacion me 

aktet ndërkombëtare e trajtojnë problemin e minoriteteve. 

Në vende të ndryshme me rregullime të ndryshme shtetërore kanë ekzistuar modele nga më të 

ndryshmet mbi mënyrën e rregullimit të pozitës kushtetuese dhe juridike të komuniteteve që 

përfaqësojnë pakicat brenda një vendi. Nuk ka asnjë dilemë se në ato modele përfshihet edhe 

Kosova e cila me aktin juridik më të lartë Kushtetutën e saj, sot institucionet e Kosovës I marrin 

shumë parasyshë të drejtat e minoriteteve në përgjithësi si dhe standardet e së drejtës 

ndërkombëtare sidomos kur është fjala për minoritetin serb që jeton në Kosovë.  

Grupe të minoriteteve etnike, fetare dhe gjuhësore në Kosovë duhet të kuptojnë se zgjidhjet 

qëndrojnë në duart e tyre aq sa zgjidhjet janë përgjegjësi e qeverive dhe komunitetit 

ndërkombëtar.  Vullneti politik për arritjen e drejtësisë dhe zgjidhjeve të qëndrueshme duhet të 

demonstrohen nga e tërë shoqëria civile, si dhe nga shtetet dhe aktorët ndërkombëtarë.  

Me termin e përgjithshëm të minoriteve identifikojmë dy nocione më specifike:  

- Minoritete kombëtare, pakica të një kombi të caktuar brenda territorit shtetëror të një 

vendi tjetër, ku shumica e popullsisë përbëhet nga kombi autokton. 

- Minoritetet etnike apo etno-kulturore janë pakica që nuk përbëjnë një pjesë të një kombi 

të shkëputur mekanikisht për shkaqe historike, që ka mbetur në një vend fqinj. Këto 

pakicat etnike i janë nënshtruar një metamorfoze ndryshimi historik përshkak të kohës së 

gjatë dhe largësisë nga vendi i origjinës. 
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3.2 Roli i minoritetëve në shtetëbërien e Republikës së Kosovës 
 

Institucionet shtetërore të Kosovës, por edhe përfaqësuesit e ndryshëm të shoqërisë civile që 

merren me çështjen e minoriteteve kanë për detyrë morale po edhe ligjore që të kujdesen dhe t’i 

mbrojnë të drejtat e minoriteve në Kosovë.  

Respektimin, mbrojtjen dhe integrimin e minoriteteve në Kosovë, institucionet shtetërore 

kosovare e konsiderojnë si një detyrim që buron nga vetë Kushtetuta e Kosovës dhe ligjet e saj të 

cilat rrjedhin nga dokumenti gjithpërfshirës i Pakos së Ahtisarit. 

Sipas Kushtetutës, Kosova është shoqëri shumetnike, e përbërë nga shqiptarët dhe komunitetet 

tjera, që qeveriset në mënyrë demokratike, me respektim të plotë të sundimit të ligjit, përmes 

institucioneve të veta legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore. 

Gjithashtu, në Kushtetutën e Kosovës parashihet edhe parimi i barazisë së plotë të të gjithë 

qytetarëve para ligjit, që nënkupton ushtrimin e lirive dhe të drejtave të gjithë individëve në 

respektimin e plotë të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të pranuara ndërkombëtarisht, si 

dhe në mbrojtjen e të drejtave dhe në pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve dhe pjesëtarëve të 

tyre. 

Mbrojtja e të drejtave të minoriteteve në Kosovë është në një shkallë të lartë dhe jo rrallë herë 

edhe nga faktorët ndërkombëtarë është marrë edhe si shembull se si dihet trajtuar komunitetet 

minoritare. 

Nisur nga kjo, Kosova dhe institucionet e saj për sa i përket respektimit të të drejtave të 

minoriteteve janë shembull për Evropën se si duhet të ndërtohet një shtet shumetnik, ku serbët 

dhe pakicat tjera që jetojnë në Kosovë kanë pozitën më të mirë në Evropë (Rohmer. F.B, 1996). 
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Ky nivel i respektimit apo avancimit i të drejtave të komuniteteve të Kosovës në të ardhmen 

mund të shërbejë si një model shumë I mire në përgjithësi për shoqëritë me një status të tillë. 

Respektimi i të drejtave të pakicave i avancon kushtet për stabilitetin politik dhe shoqëror dhe 

për paqe jo vetëm në hapësirën e Kosovës por edhe në tërë rajonin. 

Duke u nisur nga fakti se avancimi dhe mbrojtja e të drejtave të minoriteteve paraqet një kusht 

stabiliteti për Kosovën dhe për rajonin, faktori ndërkombëtar duhet ta ketë parasyshë që çështjen 

e mbrojtjes së minoriteteve e veçanarisht atë të minoriteteve serbe mos ta shohë si qështje të një 

minoriteti të privilegjuar karshi shumicës dhe minoriteteve të tjera që jetojnë në Kosovë, po si 

një komunitet pakicë me të drejta të barabarta me të gjithë komunitetet që janë pjesë e shoqërisë 

kosovare. 

Arritja e një stabiliteti politik në Kosovë dhe rajon si dhe integrimi drejt BE-së është i mundur 

nëse çështjet e minoriteteve në rajon shihen pa priveligjuar asnjë prej tyre.  

 

3.2.1 Sistemi zgjedhorë i Kosovës dhe komunitetet minoritare 

 

E kuptueshme është se zgjedhjet qofshin ato zgjedhje të përgjithshme ose komunale paraqesin 

një prej komponentëve më të fuqishme të nivelit të demokracisë së sotme, sidomos në ato shtete 

ku demokracia është ndërtuar me themele të forta dhe ku zgjedhjet shihen si një mundësi për të 

zgjedhur më meritorët për të cilët mendohet se do të përfaqësojnë denjësisht vlerat dhe interesat 

e qytetarëve të cilët i votojnë.  

Bazuar në këtë, themi se sistemi zgjedhor brenda një shteti mund të jetë ose shtytës ose pengesë 

për zhvillimin sa më demokratik të një shoqërie që ka aspirata për t’ju bashkuar bashkësisë 

evropiane apo BE.  

Kështu pra, pas shpalljes së pavarsisë duke u nisur nga fakti se Kosova ishte shtet i ri dhe 

shumetnik, grupeve minoritare në Kosovë iu dhanë të drejta të avancuara të cilat parashiheshin 

edhe me Pakon e Ahtisarit. 
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Dhënia e këtyre të drejtave nuk përbënte ndonjë problem të madh përkundrazi shfaqte dëshirën 

nga ana e shumicës shqiptare dhe institucioneve të Kosovës, për tolerancë ndëretnike dhe 

ndërfetare, por problemi me minoritetet nuk u zgjidhë me kaq.  

Ata kërkonin gjithnjë e më shumë të drejta nga qeveria e Kosovës, e cila duke dashur të tregojë 

përkushtimin e saj para bashkësisë ndërkombëtare nuk hezitonte t’i jepte të drejta minoriteteve, 

shpeshherë edhe duke bërë diskriminim pozititv. 

Populli i Kosovës dhe institucionet e saj duke pasur parasysh të gjitha këto rrethana i pranuan 

këshillat e miqve ndërkombëtar dhe minoriteteve iu dhanë edhe më shumë të drejta, nivel ky që 

në shumë vende të rajonit as që mund të imagjinohet. 

Kur flasim për sistemin zgjedhor në Kosovë nga aspekti i pjesëmarrjes së komuniteteve pakicë, 

mund të konstatohet se ligjvënësi i ka kushtuar një vëmendje të posaçme këtij aspekti, përmes 

nxjerrjes fillimisht të rregulloreve të UNMIK-ut e më vonë edhe të ligjeve nga ana e Kuvendit të 

Kosovës. Në bazë të këtyre rregulloreve Kuvendi i Kosovës në përbërje të vet ka 120 deputet të 

zgjedhur me votim të lirë, ndërsa prej numrit të përgjithshëm 20 prej tyre janë vende të 

rezervuara për përfaqësuesit nga ana e komuniteteve joshqiptare.  

Kjo u bë sipas formulës 10 vende iu ndanë partive, koalicioneve, nismave qytetare dhe 

kandidatëve të pavarur që kanë deklaruar vetë se përfaqësojnë komunitetin serb, ndërsa 10 

vendeve të tjera janë të  komuniteteve tjera: romëve, ashkalinjve dhe komunitetit egjiptian 4 

vende, komunitetit boshnjak 3 vende, komunitetit turk 2 vende, dhe komunitetit goran 1.  

Këto vende për secilin komunitet u ndahen partive, koalicioneve, nismave qytetare të tillë të 

pavarur në proporcion me numrin e votave të vlefshme që ata marrin në zgjedhjet për Kuvend. 

Me kërkesë të Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së u veprua si më 

poshtë: tre subjektet e para që kishin fituar më së shumti vota në zgjedhjet e fundit për Kuvendin 

e Kosovës kishin të drejtë të propozonin nga një anëtar të komisionit dhe zëvendësin e tyre sipas 

kësaj formule: 

- Subjekti politik që kishte fituar numrin më të madhë të votave në mesin e atyre subjektev 

që janë përpjekur t’i fitojnë vendet e rezervuara për bashkësinë serbe të Kosovës 
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- Subjekti politik që kishte fituar numrin më të madhë të votave në mesin e atyre 

subjekteve që janë përpjekur t’i fitojnë vendet e rezervuara për bashkësinë rome, ashkali 

dhe egjiptiane, 

- Subjekti politik qe ka fituar numrin më të madhë të votave në mesin e atyre subjekteve që 

janë përpjekur t’i fitojnë vendet e rezervuara për bashkësinë boshnjake dhe gorane. 

 

Nga ana tjetër, Republika e Kosovës me qëllim të promovimit dhe avancimit të të drejtave të 

veçanta për komunitetet pakicë që jetojnë në Kosovë, me dispozita kushtetuese ka përcaktuar që 

nga numri i përgjithshëm prej 120 vendeve për deputet të Kuvendit të Kosovës, 20 vende të jenë 

të garantuara për përfaqësimin e komuniteteve që janë pakicë në Kosovë kjo sipas ndarjeve në 

vijim: 

- Partitë , koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur të cilët janë deklaruar se 

përfaqësojnë komunitetin serb, do të kenë numrin  e vendeve në Kuvend të fituara në 

zgjedhjet e hapura, me minimum 10 vende të garantuara në rast se numri i vendeve të 

fituara është më i vogël se 10 

- Partitë, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur, të cilët janë deklaruar se 

përfaqësojnë komunitetet e tjara, në Kuvend do të kenë numrin e vendeve të fituara në 

zgjedhjet e hapura me minimumin e vendeve të garantuara si në vijim: komuniteti rom 1 

vend, komuniteti ashkali 1 vend, komuniteti egjiptian 1 vend, dhe 1 vend shtesë do t’i 

jepet komunitetit rom, ashkali ose egjiptian që ka numër më të madh të votave të 

përgjithshme, komuniteti boshnjak 3 vende, komuniteti turk 2 vende dhe komuniteti 

goran 1 vend. 
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3.3 Integrimi i minoriteve në shoqërinë kosovare 
 

Një pjesë e mirë e shoqërive në botë ngërthejnë lloje të ndryshme të minoriteteve si pjesë e atij 

vendi. Ndërkohë, pa dyshim që integrimi i minoriteteve në shoqëritë ku bëjnë pjesë është shumë 

i rëndësishëm për të ardhmen e tyre.  

Integrimi është një akt ose proces i përkahjes së grupimeve të caktuara për t’u bërë pjesë 

organike e shoqërisë. Për të realizuar një synim të tillë duhet një mori aktivitetesh të qytetarëve 

nëpërmes organizatave të ndryshme. të cilat ata i përfaqësojnë dhe u mundësojnë individëve dhe 

grupeve integrimin në shoqëri. Kështu atyre iu mundësohet pjesëmarrja në procesin e krijimit të 

politikave, në realizimin e misioneve të caktuara, me anë të të cilave i tejkalojnë dhe problemet 

me të cilat mund të përballen në përditshmërinë e tyre shumëdimensionale.  

Për të ekzistuar të gjitha këto tek një integrim, normalisht se duhet të ekzistojë besimi dhe 

përkushtimi nga ana e individëve të caktuar të cilët gjithmonë kanë vlera dhe synim të drejtë.  

Gjatë integrimit, organizatat e ndryshme varësisht nga fusha e veprimit duhet ta identifikojnë 

nevojën që me ndryshimet e vendimeve ose procedurave ligjore të caktuara të ndryshojnë e 

përmirësojnë të drejtat e caktuara të minoriteteve.  

 Ndikimi duhet të jetë jo vetëm ndaj bartësve të drejtpërdrejtë të vendimeve, por edhe ndaj të 

gjithë atyre që mund të ndihmojnë në realizimin e synimeve të integrimit siç janë publiku, 

personat me autoritet, krijuesit e mendimit publik etj.  

Integrimi si proces përfshin një mori vendimesh politike të zbatuara nga grupe të organizuara të 

qytetarëve, me qëllim të ndryshimeve të caktuara në dobi të minoriteteve të cilat kanë qëllim 
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krijimin e një shoqërie funksionale dhe të shëndoshë. Për të arritur nivelin e integrimit si duhet 

ekziston një mori strategjish të cilat kanë si synim të ndikojnë në procesin e miratimit të 

vendimeve në nivelin lokal, qendror, rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar. 

 

 

 

3.4 Paragjykimet, liritë fetare dhe toleranca etnike 
3.4.1 Paragjykimet 

Paragjykimet përgjithësisht përcaktohen si gjykime të pafavorshme, përgjithësisht negative 

karshi njerëzve formuar mbi bazë karakteristikash të përgjithshme, përkatësie në një grup të 

caktuar apo informacionesh të cekëta. Kështu kemi paragjykime mbi bazën e seksit, karshi 

femrave në përgjithësi, paragjykime për shkak të moshës, races, fesë, kombësisë, por edhe për 

shkak të pamjes, një veprimi a fjale të vetme, një karakteristike morale a fizike që nuk na pëlqen 

te të tjerët. Shpesh paragjykimet janë kategorike, sepse njerëzit janë të prirur t’i ndajnë njerëzit a 

t’i mendojnë të future në kategori, si forme më e lehtë gjykimi. 

Paragjykimet nuk ndryshojnë nga qëndrimet e tjera përmes cilësive specifike të brendshme, por 

përmes padëshirimit të tyre shoqëror. Paragjykimet shkelin vlerat e njohura njerëzore, 

përkatësisht normat e racionalitetit, ato shkelin kërkesën për të gjykuar njerëzit e tjerë vetëm në 

bazë të njohurive të besueshme dhe të testuara. Paragjykimet shkelin këtë normë të racionalitetit 

meqë ngërthejnë gjykimeve të nxituara pa njohuri precize rreth fakteve, nuk njohin kundër-

argumente, përfshijnë përgjithësime të rreme. Paragjykuesit trajtojnë njerëz ose grupe njerëzish 

në mënyrë të pabarabartë.  Paragjykimet nuk arrijnë të peshojnë në mënyrë adekuate rrethanat e 

veçanta nën të cilat anëtarët e grupeve të tjera shfaqin disa karakteristika dhe sjellje. 

Paragjykuesit karakterizohen nga intoleranca dhe refuzimi i tjetrit si një qenie njerëzore dhe 

individ, atyre u mungon momenti i ndjeshmërisë pozitive ndaj të tjerëve. 

Secila palë në konflikt jep shembuj të këndvështrimit të vet, citon përvoja ose tregon histori të 

tilla që gjenerojnë klimë negative: "Unë njoh serb që nuk do ta mësojë gjuhën shqipe...""Serbët 

nuk duan të integrohen" etj. Tejkalimi i paragjykimeve, që nuk i sheh perspektivat e ndryshme 



 
 

31 
 

dhe që glorifikon imazhin vetjak, është një proces i gjatë dhe i dhimbshëm. Ai shpesh shoqërohet 

me heqjen dorë nga dominimi dhe privilegjet e pajustifikuara. 

Me ndarjen emërtuese të popujve evropianë që nga Reforma, disa të vërteta të besimit u bënë të 

dyshimta dhe filozofia e Iluminizmit më në fund e pa si detyrë të saj të ndriçonte errësirën e 

paragjykimit dhe "injorancës". Kërkesa për tolerancë (fetare) ishte e lidhur ngushtë me kërkesën 

për një qëndrim pa paragjykime, përkatësisht për të lejuar edhe bindje të tjera (fetare).  

Kritika e filozofisë së iluminizmit në shekullin e 18-të ishte drejtuar veçanërisht kundër 

pretendimit dogmatik të feve ndaj gjykimeve rreth të vërtetës. Në lidhje me akuzën për 

mbështetje në mashtrim dhe injorancë, feja tani duhej të justifikonte veten për qëndrimet që 

mbante. Paragjykimet nuk i nënshtrohen ndonjë ligji të veçantë të mendimit, ato nuk i ndjekin 

rregullat e përgjithshme psikologjike të të menduarit, ndjenjës dhe veprimit. Një numër teorish të 

tjera përpiqen të shpjegojnë ndryshimet individuale ndaj paragjykimeve. Teori të tjera pyesin për 

ndikimin e dinamikës së marrëdhënieve të grupeve në zhvillimin e paragjykimeve, ndërsa të tjera 

merren me transmetimin e tyre nga një person tek tjetri. 

 

3.4.2 Liritë fetare 

 

Liria e fesë është e pranuar në disa dokumente ndërkombëtare të tilla si neni 18 i Paktit 

Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike ose neni 9 i Konventës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut. Deklarata e të Drejtave të Njeriut dhe Qytetarit thotë se "askush nuk duhet të shqetësohet 

për mendimet e tij, madje edhe ato fetare, me kusht që shfaqja e tyre të mos prishë rendin publik 

të vendosur me ligj ". 

Kjo liri nënkupton lirinë për të pasur ose për të adoptuar një fe ose një besim të caktuar, si dhe 

lirinë për të manifestuar fenë ose besimin individualisht ose në bashkësi, si në publik dhe në 

mënyrë private, përmes adhurimit dhe kryerjes së riteve. 

Liria për të manifestuar fenë ose bindjet e dikujt mund t'i nënshtrohet vetëm kufizimeve të 

parashikuara nga ligji dhe të cilat janë të nevojshme për mbrojtjen e sigurisë, rendit dhe shëndetit 
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publik, ose të drejtave dhe lirive themelore të të tjerëve. Ajo që në veçanti dallon lirinë e fesë nga 

liria e mendimit në kuptimin e përgjithshëm të termit është se ajo përfshin edhe praktikat e 

ritualeve kolektive. Liria e fesë përfshin besimin, praktikimin e lirë të fesë, organizimin kolektiv 

të adhurimit, si dhe mësimin dhe përhapjen e doktrinës fetare. Meqenëse presupozon aftësinë për 

të hyrë në një komunitet të besimtarëve dhe për të ndjekur praktikat rituale, liria fetare ka një 

përmbajtje të veçantë, ndërsa liria e mendimit e përmendur në nenin 10 të Deklaratës së të 

Drejtave të njeriut dhe qytetarit nënkupton vetëm aspektin individual të mendimit fetar dhe 

shfaqjet e tij.  

3.4.3 Toleranca etnike 

 

Toleranca ka një rëndësi të madhe në jetën njerëzore dhe shoqërore. Në vendin tonë që ka 

adoptuar rendin demokratik si mënyrë jetese njerëzit duhet të tolerojnë mendime të ndryshme.  

Nëse jetësohet toleranca, vijon kompromisi, sepse toleranca është rruga për kompromis të 

vërtetë.  

Analiza sociologjike e nocionit të tolerancës është realizuar së pari në punimet e sociologëve të 

shekullit XIX, si te ato të Marksit K (2008Burimi i intolerancës shoqërore lidhet me kushtet 

socio-ekonomike të ekzistencës njerëzore. Pasi krijoi konceptin e tjetërsimit si burim i 

intolerancës shoqërore, Marksi shpalosi edhe metodën për kapërcimin e saj në kushte të 

ndryshimeve revolucionare të marrëdhënieve të pronësisë. 

Toleranca - intoleranca manifestohen gjatë bashkëpunimit shoqëror të individëve, për të cilin flet 

shkencëtari rus Sorokin. Me bashkëpunim autori nënkuptonte çdo akt me të cilin një person 

ndikon në akte transparente ose gjendje shpirtërore të tjetrit.  

Në veprën e Sorokin-it shënohet se  bashkëpunimi midis individëve të së njëjtës racë, kombësi, 

fis, grup territorial, familje, etj., dhe veçanërisht midis atyre që kanë të njëjtat vlera socio-

kulturore në shumë aspekte dallon nga bashkëpunimi midis individëve me veçori të dallueshme.  
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Marrëdhëniet mes palëve bashkëpunuese reduktohen nga Sorokin në katër format kryesore: ato 

që ndikojnë përmes njohurive për ekzistencën e partisë/ partive (forma katalektike), përmes 

akteve transparente, përmes përmbajtjes nga veprimet transparente dhe përmes tolerancës aktive.  

 

 

 

 

 

IV. RAST STUDIMI – INTERVISTË ME PËRFAQËSUESIT E 
KOMUNITETEVE 

3.1 Informacionet e përgjithshme mbi komunitetet e përfshira në studim 
 

Komunitetet përkufizohen si grupe kombëtare, etnike, kulturore, gjuhësore apo fetare 

tradicionalisht të pranishme në Republikën e Kosovës të cilat nuk janë shumicë. Këto grupe janë 

komuniteti serb, turk, boshnjak, rom, ashkali, egjiptian, goran dhe komunitete të tjera. 

Personat që iu përkasin komuniteteve në Republikën e Kosovës kanë të drejtë t’i gëzojnë 

individualisht apo së bashku me të tjerët, të drejtat dhe liritë themelore të njeriut që janë 

përcaktuar në obligimet ligjore ndërkombëtare të detyrueshme për Republikën e Kosovës. Këto 

të drejta dhe liri garantohen me kushtetutë, me ligje, rregullore dhe politika tjera shtetërore. 

Kosova e konsideron shumëllojshmërinë e saj kombëtare, etnike, gjuhësore dhe fetare si një 

burim force dhe pasurie për zhvillimin e mëtejshëm të një shoqërie demokratike që bazohet në 

sundimin e ligjit. Në zhvillimin e Republikës së Kosovës, inkurajohet dhe çmohet kontributi 

aktiv i të gjithë personave që iu përkasin komuniteteve. Republika e Kosovës garanton barazi të 

plotë dhe efektive për të gjithë popullin e Kosovës. Republika e Kosovës promovon frymën e 

paqes, tolerancës, dialogut ndër-kulturor dhe ndër-fetar dhe mbështet pajtimin mes 

komuniteteve. Për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të 

tyre në Republikën e Kosovës, Kuvendi i Republikës së Kosovës, ka miratuar Ligjin për 
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Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikën 

e Kosovës. 

Pjesëtarët e komunitetit shumicë në Republikën e Kosovës, të cilët si tërësi nuk janë shumicë në 

një komunë të caktuar po ashtu i gëzojnë të drejtat e radhitura në këtë ligj. Autoritetet në 

Republikën e Kosovës, përfshirë gjykatat, e interpretojnë këtë ligj në pajtim me garancitë e të 

drejtave të njeriut dhe lirive themelore dhe të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre të 

përcaktuara në Kushtetutën e Kosovës, në obligimet e aplikueshme ndërkombëtare për të drejtat 

e njeriut, përfshirë dispozitat e Konventës Kornizë të Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e 

Pakicave Kombëtare. Komunitetet dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë që lirisht të kultivojnë, 

shprehin dhe zhvillojnë kulturën dhe identitetin e tyre dhe të ruajnë e përmirësojnë elementët 

esencialë të identitetit të tyre, veçanërisht fenë, gjuhën, traditat dhe trashëgiminë e tyre kulturore.  

 

 

3.1.1 Komuniteti Turk 
 

Shpërndarja gjeografike 

Komuniteti turk në Kosovë është i përqendruar kryesisht në komunat e Prizrenit (6,9%)1, 

Mitrovicës (3%) dhe Istog (3,33%), ndonëse kjo shifër përfshin boshnjakët). 

Numër të vogël pjesëtarësh të komunitetit turk ka edhe në: Ferizaj, Gjilan, Prishtinë , Vushtrri  

  

Kultura dhe feja 

Në Kosovë ka pasur një numër të madh pjesëtarësh të komunitetit turk qysh prej pushtimit 

osman të saj, në shekullin e katërmbëdhjetë. Në përgjithësi, ky komunitet ka qenë i 

qëndrueshëm, i integruar në shoqërinë kosovare dhe aktiv në të gjitha aspektet e jetës kulturore, 

sociale dhe politike. 

  

Gjuha 

Turqit në Kosovë flasin një dialekt lokal të turqishtes, por zakonisht flasin edhe shqipen dhe 

serbishten. 
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Siguria dhe liria e lëvizjes 

Komuniteti turk nuk ka raportuar ndonjë shqetësim sa i përket sigurisë dhe ky komunitet duket 

përgjithësisht i kënaqur me punën e forcave të sigurisë, përfshirë edhe PK-në. 

  

Ekonomia 

Informatat mbi normën e papunësisë brenda komunitetit turk janë të pakta, ndoshta për shkak se 

shpesh nuk bëhet dallimi në mes të shifrave të turqve dhe shqiptarëve. Në ato komuna për të cilat 

ka informata, shifrat ndryshojnë mjaft shumë, nga një shifra jashtëzakonisht e ulët prej 35% 

(Prishtinë) deri te ato standarde që sillen nga 70% (Mitrovicë) në 90% (Ferizaj). 

Problemet kryesore me të cilat përballen komunitetet në komunat përkatëse janë si më poshtë: 

 mungesa e kualifikimeve, 
 mungesa e informatave mbi mundësitë për punësim, 
 problemet gjuhësore dhe 
 gjendja e varfër e ekonomisë, në tërësi. 

3.1.2 Komuniteti Serb 
 

Shpërndarja gjeografike 

Shumica e serbëve të Kosovës jetojnë në veriun e populluar me serbë ose në enklava një-etnike 

në pjesët e tjera të Kosovës. Përafërsisht një e treta e tyre jeton në komunat me shumicë serbe të 

Zveçanit (95% e popullatës komunale), Leposaviqit (95%), Zubin Potokut (89,4%) dhe në pjesën 

veriore të Mitrovicës (90%). Në jug të lumit Ibër serbët përbëjnë shumicën e popullsisë në 

Shtërpcë (75%) dhe Novobërdë (40%). Pjesa tjetër e pjesëtarëve të komunitetit serb janë të 

shpërndarë nëpër fshatra në mbarë Kosovën, duke përbërë në mes të 5% dhe 20% të popullatës 

komunale në: Kamenicë , Fushë Kosovë, Gjilan, Lipjan, Mitrovicë, Obiliq, Prishtinë, Viti, 

Vushtrri. 

 

Kultura dhe feja 

Komuniteti serb është komuniteti i dytë më i madh në Kosovë. Serbët e Kosovës përbëjnë rreth 

6% të popullsisë së përgjithshme të vendit, gjë që përputhet e numrin e përgjithshëm afërsisht 

114.000. Komuniteti serb në Kosovë i përket besimit të krishterë ortodoks. 

 

Gjuha 
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Komuniteti serb në Kosovë flet serbishten, e cila krahas shqipes, është njëra nga dy gjuhët 

zyrtare në Republikën e Kosovës. 

 

Siguria dhe liria e lëvizjes 

Në mbarë Kosovën, Policia e Kosovës (PK) dhe KFOR-i janë përgjegjës për sigurinë. Gjendja e 

sigurisë është mjaft stabile dhe nuk është raportuar ndonjë incident i madh ndëretnik. 

 

Ekonomia 

Në komunat ku komuniteti serb përbën mbi 40% të popullsisë, norma e papunësisë brenda këtij 

komuniteti sillet në mes të 40% dhe 75%; përjashtim nga kjo bënë Novobërda, ku papunësia në 

mesin e serbëve është 90% (kjo komunë ka një normë veçanërisht të lartë të papunësisë, madje 

edhe kur krahasohet me normën e përgjithshme të papunësisë në vend).  

 

 

3.1.3 Komuniteti Boshnjak 
 

Shpërndarja gjeografike 

Komunitetit boshnjak është më së shumti i përqendruar në Prizren, ku përbën rreth 10.01% të 

popullsisë së komunës, kryesisht në qytetin e Prizrenit, në Zhupë dhe në pjesën rurale të 

Prizrenit, dhe në Dragash, ku përbën rreth 25% (megjithëse duhet të kini parasysh se kjo shifër 

përfshin edhe komunitetin goran), dhe banojnë kryesisht në rajonin e Gorës. Në komuna të tjera, 

komuniteti boshnjak është shumë më i vogël, ku përbën ndërmjet 0,02% dhe 4% të popullsisë 

komunale: Deçan, Ferizaj, Gjakovë, Istog, Leposaviq, Mitrovicë , Mitrovicë (veri), Obiliq, Pejë, 

Prishtinë, Skënderaj, Zveçan  

 

Kultura dhe feja 

Pjesëtarët e komunitetit boshnjakë që jetojnë në Kosovë janë mysliman. Në Kosovë boshnjakët 

mund të ndahen në dy grupe. Grupi i parë përbëhet nga ata që migruan në Kosovë në kohë të 

ndryshme nga Bosnja, Mali i Zi dhe më së shumti, nga regjioni I Sanxhakut, sidomos pas 

përfundimit të sundimit osman në rajon. Ky grup është i përqendruar përreth rajonit të Pejës, 
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Istogut dhe Mitrovicës, dhe në një masë më të vogël, në Prishtinë.  

  

Gjuha 

Gjuha e komunitetit boshnjak është boshnjakishtja. 

 

Siguria dhe liria e lëvizjes 

Komuniteti boshnjak nuk ka raportuar ndonjë shqetësim të madh sa i përket sigurisë, dhe ky 

komunitet duket përgjithësisht i kënaqur me punën e forcave të sigurisë, përfshirë PK-në.  

 

Ekonomia 

Informatat mbi papunësinë te komuniteti boshnjak janë të rralla, por një shqyrtim i shifrave në 

dispozicion sugjeron se ajo sillet nga 75% në 95% në të gjitha komunat në të cilat është i 

pranishëm ky komunitet. 

 

 

3.1.4 Komuniteti Ashkali 
 

Shpërndarja gjeografike 

 

Numri më i madh i pjesëtarëve të komunitetit ashkali gjendet në Fushë Kosovë, ku përbën 9,57% 

të popullsisë komunale (në qytezën e Fushë Kosovës, dhe në fshatrat Lismir e Nakarade). Në 

komuna të tjera, të komunitetit ashkali përfshin midis 0.02% dhe 2.5% e popullsisë së komunës: 

Deçan, Ferizaj, Gjakovë, Gjilan, Klinë, Leposaviq, Lipjan, Mitrovicë, Obiliq, Podujevë, 

Prishtinë, Prizren, Rahovec, Shtime, Skënderaj, Suharekë, Vushtrri, Zveçan. 

 

Kultura dhe feja 

 

Komuniteti ashkali gjurmon rrënjët e veta deri në Persi. Ashkalinjtë kryesisht flasin shqip si 

gjuhë të tyre amtare. Pjesëtarët e këtij komuniteti janë kryesisht të fesë islame. 

 

Gjuha 
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Komuniteti ashkali në Kosovë flet gjuhën shqipe. 

 

Siguria dhe liria e lëvizjes 

Komuniteti ashkali nuk ka raportuar ndonjë shqetësim të madh sa i përket sigurisë, dhe ky 

komunitet duket i kënaqur me punën e forcave të sigurisë, përfshirë PK-në. 

 

Ekonomia 

Shifrat e papunësisë në mesin e pjesëtarëve të komunitetit ashkali janë veçanërisht të larta, madje 

edhe kur krahasohen me normën e përgjithshme në nivel të Kosovës. Në komunat e 

sipërpërmendura, norma e papunësisë te ashkalitë sillet prej 95% deri në 100%. Disa syresh 

gjejnë punë në sektorin publik apo në bizneset e vogla, por në përgjithësi pjesëtarët e këtij 

komuniteti bëjnë përpjekje të mëdha për të gjetur punë. 

 

 

 

3.1.5 Komuniteti Romë 
 

Shpërndarja gjeografike 

  

Në disa komuna, komuniteti romë përbën ndërmjet 2% dhe 5% të popullsisë komunale: Prizren, 

Obiliq, Pejë, Mitrovicë, Deçan, Ferizaj, Fushë Kosovë, Gjakovë, Gjilan, Istog, Kamenicë, 

Kaçanik, Klinë, Leposaviq, Lipjan, Malishevë, Novobërdë, Podujevë, Prishtinë, Rahovec, 

Shtime, Shtërpcë, Suharekë, Viti, Vushtrri, Zveçan. 

  

Kultura dhe feja 

Komuniteti rom gjurmon rrënjët e veta që nga shteti modern Indian i Rajasthan. Romët kryesisht 

flasin gjuhën e tyre amtare dhe zakonisht janë bilingualë në shqip dhe/ose serbisht. Romët 

kryesisht i përkasin fesë islame, ndonëse disa e identifikojnë veten si të krishterë ortodoksë.  

  

Gjuha 
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Romët në Kosovë përgjithësisht flasin ose gjuhën rome ose atë serbe si gjuhë të tyre të parë, 

megjithëse në disa komuna të dominuara me shqiptarë ata flasin shqip (p.sh., në Kaçanik, 

Malishevë). Aktualisht po punohet me komunitetin romë në zhvillimin e një gjuhe rome të 

standardizuar. 

 

Siguria dhe liria e lëvizjes 

Pjesëtarët e komunitetit romë kanë raportuar probleme në komunat e Obiliqit dhe Prishtinës. 

Pjesërisht për shkak të incidenteve të tilla, shumica e pjesëtarëve të komuniteteve në këtë 

komunë përballen me disa kufizime të lirisë së lëvizjes edhe pse duhet vënë në dukje se jo të 

gjithë pjesëtarët e komunitetit romë përballen me këso problemesh.  

 

Ekonomia 

Shifrat e papunësisë te komuniteti romë janë veçanërisht të larta, madje edhe krahasuar me 

standardet e Kosovës. Në komunat e sipërpërmendura, norma e papunësisë te romët sillet 

ndërmjet 95% dhe 100%.  

 

3.1.6 Komuniteti Egjiptias 
 

Shpërndarja gjeografike 

Në disa komuna, pjesëtarët e komunitetit egjiptian përbëjnë ndërmjet 1% dhe 5% të popullsisë 

komunale: Gjakovë, Istog, Klinë, Pejë, Prizren.  

Në komuna të tjera, pjesëtarët e komunitetit egjiptian përbëjnë më pak se 1% të popullsisë 

komunale: Deçan, Ferizaj, Fushë Kosovë, Leposaviq, Lipjan, Suharekë.  

 

Kultura dhe feja 

Egjiptasit e konsiderojnë veten si një grup paraardhësit e të cilëve vijnë nga Egjipti. Ata i 

përkasin kryesisht fesë myslimane. 

 

Gjuha 

Pjesëtarët e komunitetit egjiptas në Kosovë flasin kryesisht shqipen. 
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Siguria dhe liria e lëvizjes 

Komuniteti egjiptas nuk ka raportuar ndonjë shqetësim sa i përket sigurisë dhe ky komunitet 

duket i kënaqur me punën e forcave të sigurisë, përfshirë PK-në. 

Ekonomia  

Norma e papunësisë te komuniteti egjiptas në komunat përkatëse vlerësohet ndërmjet 90% dhe 

100%. 

Varësisht nga komuna në komunë, komunitetet janë të punësuar kryesisht në sektorin e 

bujqësisë, në kompanitë private, dhe një numër i vogël syresh në institucionet zyrtare të sektorit 

publik. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 Komuniteti Goran 
 

Shpërndarja gjeografike 

Komuniteti goran në Kosovë është goxha i vogël në numër, dhe është i përqendruar kryesisht në 

komunën e Dragashit, ku (bashkë me komunitetin boshnjak) përbën rreth 25% të popullsisë së 

komunës, dhe jetojnë kryesisht në qytetin e Dragashit dhe në fshatrat përreth. Një numër i vogël 

pjesëtarësh të komunitetit goran gjithashtu mund të gjenden të shpërndarë nëpër Prizren, 

Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq dhe Lipjan. Megjithatë, duhet pasur parasysh se është vështirë të 

vlerësosh numrin e saktë të goranëve në Kosovë, pasi që shifrat e tyre shpesh bashkohen me ato 

të komunitetit boshnjak. 

   

Kultura dhe feja 

Komuniteti goran është grup islamik sllavo-folës, i cili, ndërsa i lidhur ngushtë me boshnjakët, e 

konsideron veten një grup etnik në vete. Shumica e popullsisë gorane jetojnë jashtë shtetit, në 



 

 

Serbi, në Maqedoni dhe Shqipëri. Goranët tradicionalisht kanë qenë punëtorë emigrantë, gjë që e 

bën të vështirë të vlerësosh numrin saktë të tyre. 

 

Gjuha 

Gjuha gorane, së cilës i referohen si Našuski (që përafërsisht do të thotë 'e 

ngjashme me gjuhën e folur në pjesën perëndimore të Maqedonisë dhe megjithëse dallon nga 

dialektet e tjera sllave që fliten në Kosovë, mund të kuptohet nga folësit e serbishtes, kroatishtes 

dhe boshnjakishtes. 

 

Siguria dhe liria e lëvizjes 

Komuniteti goran nuk ka raportuar ndonjë shqetësim sa i përket sigurisë, dhe ky komunitet duket 

i kënaqur me punën e forcave të sigurisë, përfshirë PK

 

Ekonomia 

Informatat mbi punësimin e pjesëtarëve të komunitetit goran janë mjaft të pakta, por shifra

Dragash dhe Mitrovicë tregojnë se norma e papunësisë është e lartë, rreth 90% 

 

3.2 Hulumtimi dhe analiza 
3.2.1 Anketë me përfaqësuesit e komuniteteve.

 

Në këtë anketë synohet të merret informacion i përgjithshëm nga këndvështrimi juaj mbi 

tolerancën e ndërsjellë si vlerë bashkëkohore politike në Kosovë.

Për secilën nga pyetjet e mëposhtme, ju lutem rrumbullakosni alternativën që ju përshtatet:

 

Diagrami 1.0 Paraqet gjinin e përfaqësuesve nga minoritetet pjesmarrëse.

Nr. i të anketuarve

Serbi, në Maqedoni dhe Shqipëri. Goranët tradicionalisht kanë qenë punëtorë emigrantë, gjë që e 

bën të vështirë të vlerësosh numrin saktë të tyre.  

Gjuha gorane, së cilës i referohen si Našuski (që përafërsisht do të thotë 'e jona'), është e 

ngjashme me gjuhën e folur në pjesën perëndimore të Maqedonisë dhe megjithëse dallon nga 

dialektet e tjera sllave që fliten në Kosovë, mund të kuptohet nga folësit e serbishtes, kroatishtes 

nuk ka raportuar ndonjë shqetësim sa i përket sigurisë, dhe ky komunitet duket 

i kënaqur me punën e forcave të sigurisë, përfshirë PK-në. 

Informatat mbi punësimin e pjesëtarëve të komunitetit goran janë mjaft të pakta, por shifra

Dragash dhe Mitrovicë tregojnë se norma e papunësisë është e lartë, rreth 90% -95%.

3.2.1 Anketë me përfaqësuesit e komuniteteve. 

Në këtë anketë synohet të merret informacion i përgjithshëm nga këndvështrimi juaj mbi 

tolerancën e ndërsjellë si vlerë bashkëkohore politike në Kosovë. 

Për secilën nga pyetjet e mëposhtme, ju lutem rrumbullakosni alternativën që ju përshtatet:

Gjinia 

 

Diagrami 1.0 Paraqet gjinin e përfaqësuesve nga minoritetet pjesmarrëse.

Femër Mashkull

Nr. i të anketuarve 2 5
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Serbi, në Maqedoni dhe Shqipëri. Goranët tradicionalisht kanë qenë punëtorë emigrantë, gjë që e 

jona'), është e 

ngjashme me gjuhën e folur në pjesën perëndimore të Maqedonisë dhe megjithëse dallon nga 

dialektet e tjera sllave që fliten në Kosovë, mund të kuptohet nga folësit e serbishtes, kroatishtes 

nuk ka raportuar ndonjë shqetësim sa i përket sigurisë, dhe ky komunitet duket 

Informatat mbi punësimin e pjesëtarëve të komunitetit goran janë mjaft të pakta, por shifrat për 

95%. 

Në këtë anketë synohet të merret informacion i përgjithshëm nga këndvështrimi juaj mbi 

Për secilën nga pyetjet e mëposhtme, ju lutem rrumbullakosni alternativën që ju përshtatet: 

Diagrami 1.0 Paraqet gjinin e përfaqësuesve nga minoritetet pjesmarrëse. 



 

 

Diagrami në fjalë paraqet gjinin e pjesmarrësve ku në numër janë shtatë (7) përfaqë

shtatë (7) komunitete pjesmarrëse në hulumtim. Nga këta pjesmarrës dy (2) janë femra dhe pesë 

(5) janë meshkuj, nga këtu kuptojm që gjinia mashkullore dominon në përfaqësim.

Diagrami 1.1 paraqet moshën e përfaqësuesve të komuniteteve pjesmarrës.

Përfaqësuesit janë përgjigjur rreth moshës së tyre dhe në këtë diagram janë të paraqitura të 

dhënat, ku kemi nga mosha 18-

katër (4) përfaqësues si dhe një nga përfaqësues

që mosha mesatare është ajo që përfaqëson komunitete në R. Kosovës.

 

Diagrami 1.2 paraqet nivelin arsimor të të anketurve përfaqësues.
Ky diagram paraqet nivelin arsimor të përfaqësuesve pjesmarrës, pa dyshim që niveli arsimor 

është faktor mjaft me ndikim në rastin e përfaqësuesve të komuniteteve të tyre. Nga përgjigjjet e 

të anketuarve kemi një (1) nga përfaqësuesit ka deklaruar se kanë 

katër (4) të tjerë atë universitar si dhe dy (2) nga ta kanë të përfunduar doktoraturën.

Nr. i të anketuarve

Nr. i të anketuarve

fjalë paraqet gjinin e pjesmarrësve ku në numër janë shtatë (7) përfaqë

shtatë (7) komunitete pjesmarrëse në hulumtim. Nga këta pjesmarrës dy (2) janë femra dhe pesë 

(5) janë meshkuj, nga këtu kuptojm që gjinia mashkullore dominon në përfaqësim.

Mosha 

Diagrami 1.1 paraqet moshën e përfaqësuesve të komuniteteve pjesmarrës.

Përfaqësuesit janë përgjigjur rreth moshës së tyre dhe në këtë diagram janë të paraqitura të 

-30 vjeq kemi dy (2) përfaqësues, nga mosha 30

ues si dhe një nga përfaqësuesit i përket moshës 50-65 vjeq. Pra nga këtu shihet 

që mosha mesatare është ajo që përfaqëson komunitete në R. Kosovës. 

Niveli arsimor 

Diagrami 1.2 paraqet nivelin arsimor të të anketurve përfaqësues.
Ky diagram paraqet nivelin arsimor të përfaqësuesve pjesmarrës, pa dyshim që niveli arsimor 

është faktor mjaft me ndikim në rastin e përfaqësuesve të komuniteteve të tyre. Nga përgjigjjet e 

kemi një (1) nga përfaqësuesit ka deklaruar se kanë të mbaruar nivelin e mesëm, 

katër (4) të tjerë atë universitar si dhe dy (2) nga ta kanë të përfunduar doktoraturën.

18-30 
Vjeq

30-50 
Vjeq

50-65 
Vjeq

65+

Nr. i të anketuarve 2 4 1

I mesëm Universita
r

Doktoratu
r

Nr. i të anketuarve 1 4 2
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fjalë paraqet gjinin e pjesmarrësve ku në numër janë shtatë (7) përfaqësues nga 

shtatë (7) komunitete pjesmarrëse në hulumtim. Nga këta pjesmarrës dy (2) janë femra dhe pesë 

(5) janë meshkuj, nga këtu kuptojm që gjinia mashkullore dominon në përfaqësim. 

 

Diagrami 1.1 paraqet moshën e përfaqësuesve të komuniteteve pjesmarrës. 

Përfaqësuesit janë përgjigjur rreth moshës së tyre dhe në këtë diagram janë të paraqitura të 

30 vjeq kemi dy (2) përfaqësues, nga mosha 30-50 vjeq kemi 

65 vjeq. Pra nga këtu shihet 

 
Diagrami 1.2 paraqet nivelin arsimor të të anketurve përfaqësues. 

Ky diagram paraqet nivelin arsimor të përfaqësuesve pjesmarrës, pa dyshim që niveli arsimor 

është faktor mjaft me ndikim në rastin e përfaqësuesve të komuniteteve të tyre. Nga përgjigjjet e 

të mbaruar nivelin e mesëm, 

katër (4) të tjerë atë universitar si dhe dy (2) nga ta kanë të përfunduar doktoraturën. 



 

 

 

Diagrami 1.3 paraqet të anketuarit
Pjesmarrës në këtë hulumtim ishin shtatë (7) të an

komunitet, gjatë realizimit të anketës kemi pyetur këta anketues se sa është numri i 

përfaqësuesve ata janë përgjigjur se nga komuniteti Serbë kemi gjashtë (6) përfaqësues me pozita 

të larta si dhe të punësuar të tjerë në pozita të tjera, komuniteti Turk ka shtatë (7) përfaqësues, 

komuniteti Boshnjak ka pesë (5) përfaqësues si dhe katër komunitet tjera si Rom, Egjiptian, 

Ashkali dhe Goran kanë nga tre (3) përfaqësues.

A jeni të kënaqur ju si përfaqësues

Diagrami 1.4 paraqet përgjigjjet e pjesmarrësve lidhur me përfaqësimin e tyre në R. Kosovës.
Përgjigjjet e pjesmarrësve janë paraqitur në këtë diagram lidhur me me pyetjen se a janë të 

kënaqur nga qeveria e R. Kosovës me të drejtat e përfaqësimit, natyrisht fakti që këto komunitete 

përbëjn një pjesë të shoqëris kosovare e drejta e përfaqësimit nuk duhet të mungojë nga qeveria 

përkatëse. Nga përgjigjjet e përfaqësuesve kemi katër (4) nga 

Serb

Nr. i të anketuarve 1

Nr. i të anketuarve

Përkatësia etnike 

Diagrami 1.3 paraqet të anketuarit sipas përfaqësis së tyre etnike.
lumtim ishin shtatë (7) të anketur nga një (1) përfaqësues nga secili 

komunitet, gjatë realizimit të anketës kemi pyetur këta anketues se sa është numri i 

përfaqësuesve ata janë përgjigjur se nga komuniteti Serbë kemi gjashtë (6) përfaqësues me pozita 

erë në pozita të tjera, komuniteti Turk ka shtatë (7) përfaqësues, 

komuniteti Boshnjak ka pesë (5) përfaqësues si dhe katër komunitet tjera si Rom, Egjiptian, 

nga tre (3) përfaqësues. 

jeni të kënaqur ju si përfaqësues të komuniteteve nga qeveria e Kosovës me të drejtat e 

përfaqësimit? 

 
Diagrami 1.4 paraqet përgjigjjet e pjesmarrësve lidhur me përfaqësimin e tyre në R. Kosovës.

Përgjigjjet e pjesmarrësve janë paraqitur në këtë diagram lidhur me me pyetjen se a janë të 

kënaqur nga qeveria e R. Kosovës me të drejtat e përfaqësimit, natyrisht fakti që këto komunitete 

kosovare e drejta e përfaqësimit nuk duhet të mungojë nga qeveria 

përkatëse. Nga përgjigjjet e përfaqësuesve kemi katër (4) nga ta janë përgjigjur me po se janë të 

Serb Turk Boshnja
k

Rom Egjiptian Ashkali Goran

1 1 1 1 1

Po Jo
Nr. i të anketuarve 4 3
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sipas përfaqësis së tyre etnike. 

nga një (1) përfaqësues nga secili 

komunitet, gjatë realizimit të anketës kemi pyetur këta anketues se sa është numri i 

përfaqësuesve ata janë përgjigjur se nga komuniteti Serbë kemi gjashtë (6) përfaqësues me pozita 

erë në pozita të tjera, komuniteti Turk ka shtatë (7) përfaqësues, 

komuniteti Boshnjak ka pesë (5) përfaqësues si dhe katër komunitet tjera si Rom, Egjiptian, 

të komuniteteve nga qeveria e Kosovës me të drejtat e 

Diagrami 1.4 paraqet përgjigjjet e pjesmarrësve lidhur me përfaqësimin e tyre në R. Kosovës. 
Përgjigjjet e pjesmarrësve janë paraqitur në këtë diagram lidhur me me pyetjen se a janë të 

kënaqur nga qeveria e R. Kosovës me të drejtat e përfaqësimit, natyrisht fakti që këto komunitete 

kosovare e drejta e përfaqësimit nuk duhet të mungojë nga qeveria 

ta janë përgjigjur me po se janë të 

Goran

1



 

 

kënaqur me të drejtat e përfaqësimit, ndërsa tre (3) nga ta kanë deklaruar me jo se nuk gëzojnë të 

drejta të plota nga qeveria për një përfaqësim të

Në çfarë niveli vlersoni interesimin e R

Diagrami 1.5 paraqet nivelin e vlerësimit mbi interesin e R. Kososvës për komunitetet.
Komunitete si në qdo shtet ashtu edhe në R. Kosovës luajn një rol mjaft të rëndësishëm në shtet 

ndërtimin e Kosovës si dhe paraqesin 

komuniteteve pakic dhe atij shumicë, andaj interesimi nga ana e qeverisë duhet të jetë i një niveli 

të lartë. Diagrami paraqet këto të dhëna nga përgjigjjet e përfaqësuesve, interesimin në nivel të 

lartë e vlerëson vetëm një (1) përfaqësues, me nivel mesatar kanë deklaruar katër (4) 

përfaqësues, si dhe me nivel të ulët e kanë vlerësuar dy (2) përfaqësues pjesmarrës.

Sa jeni të kënaqur me pozitat e juaja në qeverinë e R. Kosovës?

Diagrami 1.6 paraqet knaqshmërit e pozitav të përfaqësusesve në qeverin e R. Kosovës.
Përfaqësuesit kanë dhënë përgjigjjet e tyre lidhur me knaqshmërin e pozitave të tyre në qeverin e 

Kosovës, varësisht se si e vlerësojn ata gadishmërin e qeveris për dhënien e pozitave për kët

përfaqësuses të komuniteteve kemi këto përgjigjje, shumë të kënaqur kemi një (1) përfaqësues, 

Nr. i të anketuarve

Nr. i të anketuarve

kënaqur me të drejtat e përfaqësimit, ndërsa tre (3) nga ta kanë deklaruar me jo se nuk gëzojnë të 

drejta të plota nga qeveria për një përfaqësim të denjë të komunitetit të tyre.  

Në çfarë niveli vlersoni interesimin e R. Kosovës për komunitetin tuaj?

Diagrami 1.5 paraqet nivelin e vlerësimit mbi interesin e R. Kososvës për komunitetet.
Komunitete si në qdo shtet ashtu edhe në R. Kosovës luajn një rol mjaft të rëndësishëm në shtet 

ndërtimin e Kosovës si dhe paraqesin një pasqyrë të demokracisë dhe tolerancës mes 

komuniteteve pakic dhe atij shumicë, andaj interesimi nga ana e qeverisë duhet të jetë i një niveli 

të lartë. Diagrami paraqet këto të dhëna nga përgjigjjet e përfaqësuesve, interesimin në nivel të 

ëson vetëm një (1) përfaqësues, me nivel mesatar kanë deklaruar katër (4) 

përfaqësues, si dhe me nivel të ulët e kanë vlerësuar dy (2) përfaqësues pjesmarrës.

Sa jeni të kënaqur me pozitat e juaja në qeverinë e R. Kosovës?

knaqshmërit e pozitav të përfaqësusesve në qeverin e R. Kosovës.
Përfaqësuesit kanë dhënë përgjigjjet e tyre lidhur me knaqshmërin e pozitave të tyre në qeverin e 

Kosovës, varësisht se si e vlerësojn ata gadishmërin e qeveris për dhënien e pozitave për kët

përfaqësuses të komuniteteve kemi këto përgjigjje, shumë të kënaqur kemi një (1) përfaqësues, 

I lartë I mesëm I ulët
Nr. i të anketuarve 1 4 2

Shumë Deri diku Pak Aspak
Nr. i të anketuarve 1 3 2 1
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kënaqur me të drejtat e përfaqësimit, ndërsa tre (3) nga ta kanë deklaruar me jo se nuk gëzojnë të 

. Kosovës për komunitetin tuaj? 

 
Diagrami 1.5 paraqet nivelin e vlerësimit mbi interesin e R. Kososvës për komunitetet. 

Komunitete si në qdo shtet ashtu edhe në R. Kosovës luajn një rol mjaft të rëndësishëm në shtet 

një pasqyrë të demokracisë dhe tolerancës mes 

komuniteteve pakic dhe atij shumicë, andaj interesimi nga ana e qeverisë duhet të jetë i një niveli 

të lartë. Diagrami paraqet këto të dhëna nga përgjigjjet e përfaqësuesve, interesimin në nivel të 

ëson vetëm një (1) përfaqësues, me nivel mesatar kanë deklaruar katër (4) 

përfaqësues, si dhe me nivel të ulët e kanë vlerësuar dy (2) përfaqësues pjesmarrës. 

Sa jeni të kënaqur me pozitat e juaja në qeverinë e R. Kosovës? 

 
knaqshmërit e pozitav të përfaqësusesve në qeverin e R. Kosovës. 

Përfaqësuesit kanë dhënë përgjigjjet e tyre lidhur me knaqshmërin e pozitave të tyre në qeverin e 

Kosovës, varësisht se si e vlerësojn ata gadishmërin e qeveris për dhënien e pozitave për këta 

përfaqësuses të komuniteteve kemi këto përgjigjje, shumë të kënaqur kemi një (1) përfaqësues, 



 

 

deri diku kemi tre (3) përfaqësues, pak të kënaqur kemi dy (2) përfaqësues si dhe aspak i kënaqur 

me pozitë e tijë në qeveri kemi një (1) përfaqësues pjesmarrës

Cilat janë kërkesat kryesore nga komuniteti juaj?

Diagrami 1.7 paraqet përgjigjjet e pjesmarrësve lidhur me kërkesat e komunitetit.

Qdo komunitet varësisht nga përkatësia e tyre kanë të drejtën për kërkesat e tyre, nga ky digram 

kemi këto përgjigjje nga ana e përfaqësuesve, dy (2) nga përfaqësuesit kanë deklaruar se 

kërkojnë të drejta më të plota si minoritet, një (1) është përfaqësies ka kërkes për më shumë të 

drejta kulturore, dy (2) nga përfaqësuesit kan kërkuar pjesmarrje më të madhe në qeveri, si d

dy (2) përfaqësues kanë kërkes drejtuar qeverisë për mundësi më të mëdha punësimi.

Në çfarë niveli mendoni se jeni pjesë e integrimit si minoritet në shoqërin kosovare?

Diagrami 1.8 paraqet nivelin e integrimit si minoritete në R. Kosovës.

Diagrami 1.8 paraqet përgjigjjet lidhur me nivelin si pjesë e integrimit si minoritet në shoqërin 

kosovare, integrimi në shoqërin e shumicës pa dyshim se është mjaftë i rëndësishëm për faktin se 

janë pjesë e asaj shoqërie ku jetojn aktualisht. Nga përgjigjjet e për

Nr. i të anketuarve

Nr. i të anketuarve

deri diku kemi tre (3) përfaqësues, pak të kënaqur kemi dy (2) përfaqësues si dhe aspak i kënaqur 

me pozitë e tijë në qeveri kemi një (1) përfaqësues pjesmarrës. 

Cilat janë kërkesat kryesore nga komuniteti juaj? 

Diagrami 1.7 paraqet përgjigjjet e pjesmarrësve lidhur me kërkesat e komunitetit.

Qdo komunitet varësisht nga përkatësia e tyre kanë të drejtën për kërkesat e tyre, nga ky digram 

a ana e përfaqësuesve, dy (2) nga përfaqësuesit kanë deklaruar se 

kërkojnë të drejta më të plota si minoritet, një (1) është përfaqësies ka kërkes për më shumë të 

drejta kulturore, dy (2) nga përfaqësuesit kan kërkuar pjesmarrje më të madhe në qeveri, si d

dy (2) përfaqësues kanë kërkes drejtuar qeverisë për mundësi më të mëdha punësimi.

Në çfarë niveli mendoni se jeni pjesë e integrimit si minoritet në shoqërin kosovare?

Diagrami 1.8 paraqet nivelin e integrimit si minoritete në R. Kosovës.

1.8 paraqet përgjigjjet lidhur me nivelin si pjesë e integrimit si minoritet në shoqërin 

kosovare, integrimi në shoqërin e shumicës pa dyshim se është mjaftë i rëndësishëm për faktin se 

janë pjesë e asaj shoqërie ku jetojn aktualisht. Nga përgjigjjet e përfaqësuesve kemi, vlerësimin 

Të drejta 
më të 

plota si 
minoritet

Më 
shumë të 

drejta 
kulturore

Pjesmarrj
e më të 

madhe në 
qeveri

Mundësi 
më të 

mëdha në 
punësim

Nr. i të anketuarve 2 1 2 2

I lartë I mesëm I ulët

Nr. i të anketuarve 1 3 3

Nr. i të anketuarve
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deri diku kemi tre (3) përfaqësues, pak të kënaqur kemi dy (2) përfaqësues si dhe aspak i kënaqur 

 

Diagrami 1.7 paraqet përgjigjjet e pjesmarrësve lidhur me kërkesat e komunitetit. 

Qdo komunitet varësisht nga përkatësia e tyre kanë të drejtën për kërkesat e tyre, nga ky digram 

a ana e përfaqësuesve, dy (2) nga përfaqësuesit kanë deklaruar se 

kërkojnë të drejta më të plota si minoritet, një (1) është përfaqësies ka kërkes për më shumë të 

drejta kulturore, dy (2) nga përfaqësuesit kan kërkuar pjesmarrje më të madhe në qeveri, si dhe 

dy (2) përfaqësues kanë kërkes drejtuar qeverisë për mundësi më të mëdha punësimi. 

Në çfarë niveli mendoni se jeni pjesë e integrimit si minoritet në shoqërin kosovare? 

 

Diagrami 1.8 paraqet nivelin e integrimit si minoritete në R. Kosovës. 

1.8 paraqet përgjigjjet lidhur me nivelin si pjesë e integrimit si minoritet në shoqërin 

kosovare, integrimi në shoqërin e shumicës pa dyshim se është mjaftë i rëndësishëm për faktin se 

faqësuesve kemi, vlerësimin 



 

 

se me nivel të lartë të integrimit ka deklaruar një (1) përfaqësues, me niveltë mesëm të integrimit 

kemi tre (3) përfaqësues si dhe me nivel të ulët të integrimit kemi po ashtu tre (3) përfaqësues

 

Cilat janë rekomandimet e jua

Diagrami 1.9 paraqet rekomandimet e përfaqësuesve për qeverin e Kosovës.
Ky diagram paraqet përgjigjjet e përfaqësuesve lidhur me rekomandimet të cilat ata do ti 

propozonin qeveris së R. Kosovës lidhur me 

rekomandimet e përfaqësiesve ku dhe kanë konfirmuar me përgjigjjet e tyre janë, dy (2) nga 

përfaqësuesit rekomandojn qeverin për ndarjen e fondeve për sistemin e arsimimit të të rinjve të 

cdo komuniteti pakicë, tre (3) nga përfaqësuesit e tjerë kanë rekomanduar marrjen parasyshë nga 

qeveria që të ofrojnë mundësi për punësim, si dhe dy (2) anketues të

trajtim më të mirë në institucionet shtetërore (qeveri, arsimim, shëndetësi etj).

3.2.2 Anketë me banorët e komuniteteve, qytetarë të R. Kosovës.

Pjesmarrës në këtë anket ishin shtatëdhjet (70) respodent nga shtatë komunitete pje

hulumtim, të anketuarit ishin banorë të këtyre komuniteteve (Serb, Turk, Ashkali, Rom, 

Egjiptian, Boshnjak, Goran) të cilë janë aktualisht qytetar të R. Kososvës. 

Nr. i të anketuarve

se me nivel të lartë të integrimit ka deklaruar një (1) përfaqësues, me niveltë mesëm të integrimit 

kemi tre (3) përfaqësues si dhe me nivel të ulët të integrimit kemi po ashtu tre (3) përfaqësues

Cilat janë rekomandimet e juaja për qeverin e Kosovës nga ju si përfaqësues?

Diagrami 1.9 paraqet rekomandimet e përfaqësuesve për qeverin e Kosovës.
Ky diagram paraqet përgjigjjet e përfaqësuesve lidhur me rekomandimet të cilat ata do ti 

propozonin qeveris së R. Kosovës lidhur me komunitetet e tyre përkatëse. Disa nga 

rekomandimet e përfaqësiesve ku dhe kanë konfirmuar me përgjigjjet e tyre janë, dy (2) nga 

përfaqësuesit rekomandojn qeverin për ndarjen e fondeve për sistemin e arsimimit të të rinjve të 

) nga përfaqësuesit e tjerë kanë rekomanduar marrjen parasyshë nga 

qeveria që të ofrojnë mundësi për punësim, si dhe dy (2) anketues të tjerë kanë rekomanduar 

më të mirë në institucionet shtetërore (qeveri, arsimim, shëndetësi etj). 

banorët e komuniteteve, qytetarë të R. Kosovës. 

në këtë anket ishin shtatëdhjet (70) respodent nga shtatë komunitete pje

ishin banorë të këtyre komuniteteve (Serb, Turk, Ashkali, Rom, 

n) të cilë janë aktualisht qytetar të R. Kososvës.  

Gjinia 

Ndarja e fondeve 
për arsimimin e të 

rinjëve të qdo 
komunitetit 

pakicë

Marrja parasysh 
nga qendrat që 
ofrojn mundësi 

për punësim

Trajtimi më I mirë 
në institucionet 

shtetërore 
(qeveri, arsimim, 

shëndetësi)
Nr. i të anketuarve 2 3 2
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se me nivel të lartë të integrimit ka deklaruar një (1) përfaqësues, me niveltë mesëm të integrimit 

kemi tre (3) përfaqësues si dhe me nivel të ulët të integrimit kemi po ashtu tre (3) përfaqësues. 

ja për qeverin e Kosovës nga ju si përfaqësues? 

 
Diagrami 1.9 paraqet rekomandimet e përfaqësuesve për qeverin e Kosovës. 

Ky diagram paraqet përgjigjjet e përfaqësuesve lidhur me rekomandimet të cilat ata do ti 

komunitetet e tyre përkatëse. Disa nga 

rekomandimet e përfaqësiesve ku dhe kanë konfirmuar me përgjigjjet e tyre janë, dy (2) nga 

përfaqësuesit rekomandojn qeverin për ndarjen e fondeve për sistemin e arsimimit të të rinjve të 

) nga përfaqësuesit e tjerë kanë rekomanduar marrjen parasyshë nga 

tjerë kanë rekomanduar 

në këtë anket ishin shtatëdhjet (70) respodent nga shtatë komunitete pjesmarrëse në 

ishin banorë të këtyre komuniteteve (Serb, Turk, Ashkali, Rom, 

Trajtimi më I mirë 
në institucionet 

shtetërore 
(qeveri, arsimim, 

shëndetësi)



 

 

Diagrami 1.10 paraqet numrin e të anketurve

Në këtë diagram kemi të paraqitur gjinin e të anketuarve

komunitetev që janë qytetarë të Kosovës, nga këtu kem

gjinis femërore ndërsa katërdhjetë e shtatë (47) i përkasin gjinis mashkullore.

 

Grafiku 1.10 shpreh në përqindje gjinin e 

Grafiku 1.10 paraqet në përqindje përgjigjjet e 

siq shihet nga grafiku kemi 33% pjesmarrës nga gjinia femërore dhe 67% pjesmarrës nga gjinia 

mashkullore. 

23

Femër

1.10 paraqet numrin e të anketurve lidhur me gjinin. 

të paraqitur gjinin e të anketuarve përkatësisht banorëve të këtyre 

komunitetev që janë qytetarë të Kosovës, nga këtu kemi njëzet e tre (23) të anketuar

gjinis femërore ndërsa katërdhjetë e shtatë (47) i përkasin gjinis mashkullore. 

Grafiku 1.10 shpreh në përqindje gjinin e të anketurve pjesmarrës.

Grafiku 1.10 paraqet në përqindje përgjigjjet e të anketuarve lidhur me pyetjen e gjinis së tyre, 

siq shihet nga grafiku kemi 33% pjesmarrës nga gjinia femërore dhe 67% pjesmarrës nga gjinia 

 

Mosha 

23

47

Femër Mashkull

Nr. i të anketuarve

33%

67%

Femër Mashkull
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përkatësisht banorëve të këtyre 

i njëzet e tre (23) të anketuar i përkasin 

 

pjesmarrës. 

lidhur me pyetjen e gjinis së tyre, 

siq shihet nga grafiku kemi 33% pjesmarrës nga gjinia femërore dhe 67% pjesmarrës nga gjinia 



 

 

Diagrami 1.11 

Nga diagrami shohim numrin rrethë moshës së të anketuarve, me pjesmarrjet më të lartë kemi 

moshën nga 30-50 vjeq me katërdhjetë e dy (42) të anketuar

kësaj moshe, pastaj kemi me njëzet (20) të anketuar

anketuar përkasin moshës 50-65 vjeq.

Grafiku 1.11 shpreh në përqindje moshën e banorëve të komunitetev pjesmarrëse.

Grafiku 1.11 pasqyron përgjigjjet e të anketuarve lidhur me moshën e 

me 29% të anketuar të moshës 18

dhe me 11% kemi të anketuar që i përkasin moshës 50

Nr. i të anketuarve

Diagrami 1.11 paraqet moshën e të anketuarve pjesmarrës. 

 

Nga diagrami shohim numrin rrethë moshës së të anketuarve, me pjesmarrjet më të lartë kemi 

e katërdhjetë e dy (42) të anketuar të cilër kanë deklaruar se i përkasin 

me njëzet (20) të anketuar të moshës 18-30 vjeq si dhe tetë (8) 

65 vjeq. 

Grafiku 1.11 shpreh në përqindje moshën e banorëve të komunitetev pjesmarrëse.

 

Grafiku 1.11 pasqyron përgjigjjet e të anketuarve lidhur me moshën e tyre, nga ky grafik kemi 

të moshës 18-30 vjeq, me 60% kemi të anketuar të moshës 30

që i përkasin moshës 50-65 vjeq. 

18-30 Vjeq 30-50 Vjeq 50-65 Vjeq
Nr. i të anketuarve 20 42 8

29%

60%

11%

18-30 Vjeq 30-50 Vjeq 50-65 Vjeq
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Nga diagrami shohim numrin rrethë moshës së të anketuarve, me pjesmarrjet më të lartë kemi 

të cilër kanë deklaruar se i përkasin 

30 vjeq si dhe tetë (8) të 

 

Grafiku 1.11 shpreh në përqindje moshën e banorëve të komunitetev pjesmarrëse. 

tyre, nga ky grafik kemi 

të moshës 30-50 vjeq, si 



 

 

Diagrami 1.12 paraqet numrin e

Pjesmarrës kemi nga shtatë komunitete pakic

diagrami shohim përkatësin e tyre etnike

komuniteti Serb, dymbëdhjetë (12) nga komun

dhjetë (10) nga komuniteti Rom, njëmbëdhjet (11) nga komuniteti Egjiptian, dhjetë (10) nga 

komuniteti Ashkali, si dhe dhjetë (10) të anketuar

anketuarve sa i përket përkatësis etnike është po thuajse e njejtë me pëfshirjen e të gjitha etnive 

të këtyre pakicave në Kosovë. 

 

Grafiku 1.12 pasqyron në përqindje përkatësin

Ky grafik paraqet përkatësin etnike të pjesmarrësve në përqindje ku kemi 

Serb, 17% komunitetin Turk, 13% komunitetin Rom, si dhe me nga 14% komunitetin Boshnjak, 

Egjiptian, Ashkali dhe Goran. 

Serb

Nr. i të anketuarve 8

Serb Turk

Përkatësia etnike

Diagrami 1.12 paraqet numrin e të anketuarve nga përkatësia e tyre etnike.

Pjesmarrës kemi nga shtatë komunitete pakicë në Kosovë, gjithësej janë 70 të anketuar

diagrami shohim përkatësin e tyre etnike më konkretisht kemi, tetë (8) të anketuar

komuniteti Serb, dymbëdhjetë (12) nga komunitet Turk, nëntë (9) nga komuniteti Boshnjak, 

dhjetë (10) nga komuniteti Rom, njëmbëdhjet (11) nga komuniteti Egjiptian, dhjetë (10) nga 

ti Ashkali, si dhe dhjetë (10) të anketuar nga komuniteti Goran. Pjesëm

ësis etnike është po thuajse e njejtë me pëfshirjen e të gjitha etnive 

Grafiku 1.12 pasqyron në përqindje përkatësin etnike të anketuarve pjesmarrës.

Ky grafik paraqet përkatësin etnike të pjesmarrësve në përqindje ku kemi me 12% komunitetin 

Serb, 17% komunitetin Turk, 13% komunitetin Rom, si dhe me nga 14% komunitetin Boshnjak, 

Serb Turk Boshnja
k

Rom Egjiptia
n

Ashkali Goran

12 9 10 11 10 10

12%

17%

13%

14%

16%

14%

14%

NR. I TË ANKETUARVE

Turk Boshnjak Rom Egjiptian Ashkali Goran
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nga përkatësia e tyre etnike. 

ë në Kosovë, gjithësej janë 70 të anketuar tani nga 

më konkretisht kemi, tetë (8) të anketuar nga 

itet Turk, nëntë (9) nga komuniteti Boshnjak, 

dhjetë (10) nga komuniteti Rom, njëmbëdhjet (11) nga komuniteti Egjiptian, dhjetë (10) nga 

marrja e të 

ësis etnike është po thuajse e njejtë me pëfshirjen e të gjitha etnive 

 

pjesmarrës. 

me 12% komunitetin 

Serb, 17% komunitetin Turk, 13% komunitetin Rom, si dhe me nga 14% komunitetin Boshnjak, 

Goran

10



 

 

A keni hasur në problem në ofrimin e shërbimeve shtet

Diagrami 1.13 paraqet përgjigjjet e 

Në pyetjen se a keni hasur në probleme gjatë ofrimit të shërbimeve shetërore duke pasur 

parasyshë komunitetin që i përkisni 

(42) prej tyre janë shprehur se po kan hasur në vësht

komuniteti tjetër dhe jo atij shumicë, ndërsa njëzet e tetë (28) të tjerë kan deklaruar se jo nuk 

kam hasur në problem gjatë marrjes së shërbimeve shtetërore nga organet e R. Kosovës.

Grafiku 1.13 shpreh në përqindje përgjigjjet lidhur me problemet e ofrimit të shërbimeve.

Nga ky grafik kemi të shprehur në përqindje përgjigjjet e 

ata mund të kenë hasur apo jo gjatë marrjes së shërbimeve shtetërore, me 60% kemi përgjigjjen 

po se kanë hasur në problem ndërsa pjesa tjetër e të anketuarve

kanë hasur në problem. 

 

Nr. i të anketuarve

A keni hasur në problem në ofrimin e shërbimeve shtetërore?

Diagrami 1.13 paraqet përgjigjjet e të anketuarve lidhur me problemet e ofrimit të shërbimve.

Në pyetjen se a keni hasur në probleme gjatë ofrimit të shërbimeve shetërore duke pasur 

parasyshë komunitetin që i përkisni të anketuarve janë përgjigjur në këtë mënyrë katërdhjet e dy 

(42) prej tyre janë shprehur se po kan hasur në vështirësi dhe problem vetëm 

shumicë, ndërsa njëzet e tetë (28) të tjerë kan deklaruar se jo nuk 

oblem gjatë marrjes së shërbimeve shtetërore nga organet e R. Kosovës.

Grafiku 1.13 shpreh në përqindje përgjigjjet lidhur me problemet e ofrimit të shërbimeve.

Nga ky grafik kemi të shprehur në përqindje përgjigjjet e të anketuarve lidhur me problemet 

hasur apo jo gjatë marrjes së shërbimeve shtetërore, me 60% kemi përgjigjjen 

ndërsa pjesa tjetër e të anketuarve 40% janë deklaruar me jo se nuk 

Po Jo
Nr. i të anketuarve 42 28

60%

40%
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rore? 

 

me problemet e ofrimit të shërbimve. 

Në pyetjen se a keni hasur në probleme gjatë ofrimit të shërbimeve shetërore duke pasur 

janë përgjigjur në këtë mënyrë katërdhjet e dy 

 se i përkasin një 

shumicë, ndërsa njëzet e tetë (28) të tjerë kan deklaruar se jo nuk 

oblem gjatë marrjes së shërbimeve shtetërore nga organet e R. Kosovës. 

 

Grafiku 1.13 shpreh në përqindje përgjigjjet lidhur me problemet e ofrimit të shërbimeve.  

lidhur me problemet që 

hasur apo jo gjatë marrjes së shërbimeve shtetërore, me 60% kemi përgjigjjen 

deklaruar me jo se nuk 



 

 

Në rastin e kërkimit të shërbimeve në i

Diagrami 1.14 paraqet përgjigjjet lidhur me shërbimin në gjuhën përkatëse të të anketuarit.

Në këtë diagram kemi të paraqitur përgjigjjet e 

të shërbimeve në institucionet e Kosovës a janë shërbyer në gjuhë e tyre, ata kanë deklaruar në 

këtë mënyrë tridhjet e dy (32) janë përgjigjur me po se janë shërby

tridhjet e tetë (38) të anketuar tjerë kanë treguar se nuk janë shërbyer në gjuhën e tyre po në 

njërën nga gjuhët zyrtare në R. Kosovës. Pa dyshim që në një shtet me shumë kombësi integrimi 

i gjuhëve duhet të jetë present në institucionet ku ata kërkojnë shërbime.

Grafiku 1.14 shpreh në përqindje përgjigjjet e 

Grafiku në fjalë shpreh në përqindje përgjigjjet e anketuesve pjes

shërbyer në gjuhën e tyre gjatë kërkimit të shërbimeve dhe këtu kemi 46% kanë dekl

janë shërbyer në gjuhën e tyre dhe 54% kanë deklaruar me jo në gjuhën e tyre nuk janë shërbyer.

Nr. i të anketuarve

Në rastin e kërkimit të shërbimeve në institucione, a jeni shërbyer në gjuhën tuaj?

Diagrami 1.14 paraqet përgjigjjet lidhur me shërbimin në gjuhën përkatëse të të anketuarit.

Në këtë diagram kemi të paraqitur përgjigjjet e të anketuarve lidhur me atë se në rastin e kërkimit 

institucionet e Kosovës a janë shërbyer në gjuhë e tyre, ata kanë deklaruar në 

këtë mënyrë tridhjet e dy (32) janë përgjigjur me po se janë shërbyer në gjuhën e ty

tjerë kanë treguar se nuk janë shërbyer në gjuhën e tyre po në 

nga gjuhët zyrtare në R. Kosovës. Pa dyshim që në një shtet me shumë kombësi integrimi 

i gjuhëve duhet të jetë present në institucionet ku ata kërkojnë shërbime. 

ë përqindje përgjigjjet e të anketuarve lidhur me shërbimet në gjuhën e 

tyre. 

Grafiku në fjalë shpreh në përqindje përgjigjjet e anketuesve pjesëmarrës për pyetjen se a janë 

në gjuhën e tyre gjatë kërkimit të shërbimeve dhe këtu kemi 46% kanë dekl

janë shërbyer në gjuhën e tyre dhe 54% kanë deklaruar me jo në gjuhën e tyre nuk janë shërbyer.

Po Jo
Nr. i të anketuarve 32 38
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nstitucione, a jeni shërbyer në gjuhën tuaj? 

 

Diagrami 1.14 paraqet përgjigjjet lidhur me shërbimin në gjuhën përkatëse të të anketuarit. 

lidhur me atë se në rastin e kërkimit 

institucionet e Kosovës a janë shërbyer në gjuhë e tyre, ata kanë deklaruar në 

në gjuhën e tyre ndërsa 

tjerë kanë treguar se nuk janë shërbyer në gjuhën e tyre po në 

nga gjuhët zyrtare në R. Kosovës. Pa dyshim që në një shtet me shumë kombësi integrimi 

 

lidhur me shërbimet në gjuhën e 

marrës për pyetjen se a janë 

në gjuhën e tyre gjatë kërkimit të shërbimeve dhe këtu kemi 46% kanë deklaruar se po 

janë shërbyer në gjuhën e tyre dhe 54% kanë deklaruar me jo në gjuhën e tyre nuk janë shërbyer. 



 

 

Në cfarë niveli e vlerësoni tolerancën nga komuniteti shumicë, ndaj komunitetit tuaj?

Diagrami 1.15 paraqet nivelin e vlerësimit të tolerancës nga

Toleranca është një nga faktorët

etni të ndryshme, mirëkuptimi mes komuniteteve, respektimi i kombësis

drejtave të plota në shoqëri, pranimi i 

si rrjedhojë e tolerancës në mes komunitetit shumicë dhe atyre pakicë. Me parashtrimin e pyetjes 

se në cfarë niveli e vlerësoni tolerancën nga komuniteti shumicë, ndaj komunitetit tuaj ata janë 

përgjigjur në këtë mënyrë, njëzet (20) nga 

lartë, tridhjet e dy (32) të tjerë me nivel të mesëm, si dhe tetëmbëdhjet (18) vlerësojn me nivel të 

ulët. 

Grafiku 1.15 pasqyron përgjigjjet e 

Nga përgjigjjet e të anketuarve kemi shprehur në përqindje përgjigjet e tyre lidhur me pyetjen e 

nivelit të tolerances si e vlerësojnë ata këtu kemi, me 28% nivel i lartë, me 46% niveli mesëm, si 

Nr. i të anketuarve

Nivel i lartë

Në cfarë niveli e vlerësoni tolerancën nga komuniteti shumicë, ndaj komunitetit tuaj?

Diagrami 1.15 paraqet nivelin e vlerësimit të tolerancës nga komuniteti shumicë.

t kryesor me ndikim në harmonizimin e një shoqërie me shumë 

etni të ndryshme, mirëkuptimi mes komuniteteve, respektimi i kombësisë së tjerit, dh

drejtave të plota në shoqëri, pranimi i komuniteteve si pjesë e shoqërisë janë disa tipare që vijnë 

si rrjedhojë e tolerancës në mes komunitetit shumicë dhe atyre pakicë. Me parashtrimin e pyetjes 

se në cfarë niveli e vlerësoni tolerancën nga komuniteti shumicë, ndaj komunitetit tuaj ata janë 

rgjigjur në këtë mënyrë, njëzet (20) nga të anketuarit janë shprehur se vlerësojn

lartë, tridhjet e dy (32) të tjerë me nivel të mesëm, si dhe tetëmbëdhjet (18) vlerësojn me nivel të 

 

Grafiku 1.15 pasqyron përgjigjjet e të anketuarve lidhur me nivelin e tolerances në komunitet.

kemi shprehur në përqindje përgjigjet e tyre lidhur me pyetjen e 

nivelit të tolerances si e vlerësojnë ata këtu kemi, me 28% nivel i lartë, me 46% niveli mesëm, si 

Nivel i lartë Nivel i mesëm Nivel i ulët
20 32 18

28%

46%

26%
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Në cfarë niveli e vlerësoni tolerancën nga komuniteti shumicë, ndaj komunitetit tuaj? 

 

komuniteti shumicë. 

kryesor me ndikim në harmonizimin e një shoqërie me shumë 

së tjerit, dhënia e të 

janë disa tipare që vijnë 

si rrjedhojë e tolerancës në mes komunitetit shumicë dhe atyre pakicë. Me parashtrimin e pyetjes 

se në cfarë niveli e vlerësoni tolerancën nga komuniteti shumicë, ndaj komunitetit tuaj ata janë 

janë shprehur se vlerësojnë me nivel të 

lartë, tridhjet e dy (32) të tjerë me nivel të mesëm, si dhe tetëmbëdhjet (18) vlerësojn me nivel të 

 

dhur me nivelin e tolerances në komunitet. 

kemi shprehur në përqindje përgjigjet e tyre lidhur me pyetjen e 

nivelit të tolerances si e vlerësojnë ata këtu kemi, me 28% nivel i lartë, me 46% niveli mesëm, si 



 

 

dhe me 26% nivel i ulë. Pra përqindjen më të lartë ka niveli mesem, ku në këtë mënyrë 

vlerësohet. 

Të drejtat dhe liritë fetare, etnike dhe politike i gëzoni?

Diagrami 1.16 paraqet vlerësimin e të anketuarve

Pa dyshim që të drejtat dhe liritë fetare, etnike dhe politike duhet ti gëzoj cdo banori i një vendi 

ku ai jeton, të pyetur se a i gëzojnë këto të drejta këto komunitet ata janë përgjigjur në këtë 

mënyrë, tetëmbëdhjet (18) nga të anketurit

e një (31) të tjerë janë shprehur me mesatarisht si dhe njëzet e një (21) të tjerë me përgjigjen

aspak nuk i gëzojnë. Të anketu

qeverinë që të respektohen më 

pjesë e kësaj shoqërie. 

Grafiku 1.16 shpreh në përqindje përgjigjjet e të anketuarve

Nr. i të anketuarve

i ulë. Pra përqindjen më të lartë ka niveli mesem, ku në këtë mënyrë 

Të drejtat dhe liritë fetare, etnike dhe politike i gëzoni? 

paraqet vlerësimin e të anketuarve lidhur me të drejtat dhe liritë fetare, etnike 

dhe politike. 

Pa dyshim që të drejtat dhe liritë fetare, etnike dhe politike duhet ti gëzoj cdo banori i një vendi 

ku ai jeton, të pyetur se a i gëzojnë këto të drejta këto komunitet ata janë përgjigjur në këtë 

tetëmbëdhjet (18) nga të anketurit janë shprehur se i gëzoj plotësit këto të drejta, tridhjet 

e një (31) të tjerë janë shprehur me mesatarisht si dhe njëzet e një (21) të tjerë me përgjigjen

aspak nuk i gëzojnë. Të anketuarit nga këto komunitet shprehin rekomandimet e tyre për 

 shumë këto të drejta në shoqërinë kosovare pasi edhe ata janë 

rqindje përgjigjjet e të anketuarve lidhur me të drejtat e tyre.

Plotësisht Mesatarisht Aspak
Nr. i të anketuarve 18 31 21

26%

44%

30%
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i ulë. Pra përqindjen më të lartë ka niveli mesem, ku në këtë mënyrë 

 

 

lidhur me të drejtat dhe liritë fetare, etnike 

Pa dyshim që të drejtat dhe liritë fetare, etnike dhe politike duhet ti gëzoj cdo banori i një vendi 

ku ai jeton, të pyetur se a i gëzojnë këto të drejta këto komunitet ata janë përgjigjur në këtë 

i gëzoj plotësit këto të drejta, tridhjet 

e një (31) të tjerë janë shprehur me mesatarisht si dhe njëzet e një (21) të tjerë me përgjigjen 

ndimet e tyre për 

shumë këto të drejta në shoqërinë kosovare pasi edhe ata janë 

 

lidhur me të drejtat e tyre. 



 

 

Nga ky grafik shohim të shprehur në përqindje përgjigjjet e 

vlerësojnë ata repektimin e këtyre të drejtave, me 26% kemi përgjigjjen plotësisht, me 44% kemi 

përgjigjjen mesatarisht, me 30% kemi përgjigjjen aspak, përqindja më e lartë është mesatarisht.

 

Diagrami 1.17 paraqet masën e vlerësimit të tolerances ndaj të tjerëve.

Ky diagram paraqet vlerësimin e 

tjerëve, kuptohet që toleranca është virtyt shumë i qmueshëm dhe cdo kush mund ta toleroj. Nga

këtu kemi me përgjigjjen se janë gjithmonë tolerant k

shtatë (27) të anketuar janë përgjigjur me ndonjëher varësisht nga rastet s

të anketuar janë shprehur se nuk kanë tolerance asnjëher

pa drejtë për shkak të përkatësisë

Nr. i të anketuarve

Nga ky grafik shohim të shprehur në përqindje përgjigjjet e të anketuarve lidhur me ata se si e 

ata repektimin e këtyre të drejtave, me 26% kemi përgjigjjen plotësisht, me 44% kemi 

përgjigjjen mesatarisht, me 30% kemi përgjigjjen aspak, përqindja më e lartë është mesatarisht.

A jeni tolerantë ndaj të tjerëve? 

1.17 paraqet masën e vlerësimit të tolerances ndaj të tjerëve.

Ky diagram paraqet vlerësimin e të anketuarve në atë se sa ata mendojnë se janë tolerantë ndaj të 

është virtyt shumë i qmueshëm dhe cdo kush mund ta toleroj. Nga

këtu kemi me përgjigjjen se janë gjithmonë tolerant kemi tridhjetë e dy (32) të anketuar

janë përgjigjur me ndonjëher varësisht nga rastet si dhe njëmbëdhjetë (11) 

janë shprehur se nuk kanë tolerance asnjëherë për faktin se ata mendojnë se u bëhet e 

ë së tyre etnike. 

Gjithmonë Ndonjëher Asnjëher
Nr. i të anketuarve 32 27 11

46%

38%

16%
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hur me ata se si e 

ata repektimin e këtyre të drejtave, me 26% kemi përgjigjjen plotësisht, me 44% kemi 

përgjigjjen mesatarisht, me 30% kemi përgjigjjen aspak, përqindja më e lartë është mesatarisht. 

 

1.17 paraqet masën e vlerësimit të tolerances ndaj të tjerëve. 

se janë tolerantë ndaj të 

është virtyt shumë i qmueshëm dhe cdo kush mund ta toleroj. Nga 

emi tridhjetë e dy (32) të anketuar, njëzet e 

i dhe njëmbëdhjetë (11) 

për faktin se ata mendojnë se u bëhet e 

 



 

 

Grafiku 1.17 shpreh në përqindje përgjigjjet e të anketuarve

Grafiku 1.17 pasqyron tolerance e shprehur nga të anketuarit

në përqindje ku kemi me 46% përgjigjja gjithmonë janë tolerant, me 38% përgjigjja ndonjëher

si dhe me 16% kemi përgjigjjen asnjëher

A do të pranonit njerëz nga kultura ose vende të 

Diagrami 1.18 paraqet përgjigjjet e të anketuarve

nga vende të ndryshme në shoqërin e tyre.

Pranimi në një shoqëri me shumë komunitete të cilët kanë kulturë, besim dhe vijnë nga vend

ndryshme është një qështje shumë e rëndësishme për shoqërin

kemi këto përgjigjje njëzet e tetë (28) të anketuar

tridhjetë e tetë (38) të anketuar 

tjerë janë përgjigjur se nuk pranojnë njerëz të tjerë në shoqërin

shihet një gjendje e mirë e shoqëris

komuniteteve. 

Nr. i të anketuarve

rqindje përgjigjjet e të anketuarve lidhur me tolerancën ndaj të tjerëve.

erance e shprehur nga të anketuarit dhe përgjigjjet e tyre të shprehura 

në përqindje ku kemi me 46% përgjigjja gjithmonë janë tolerant, me 38% përgjigjja ndonjëher

si dhe me 16% kemi përgjigjjen asnjëherë nuk shprehin tolerancë për të tjerët. 

A do të pranonit njerëz nga kultura ose vende të ndryshme në shoqërinë tuaj?

paraqet përgjigjjet e të anketuarve lidhur me pranimin e njerëzve me kultur ose 

nga vende të ndryshme në shoqërin e tyre. 

Pranimi në një shoqëri me shumë komunitete të cilët kanë kulturë, besim dhe vijnë nga vend

ndryshme është një qështje shumë e rëndësishme për shoqërinë në përgjithësi. Nga ky diagram 

e tetë (28) të anketuar janë shprehur me përgjigjjen gjithmonë

 të tjerë me përgjigjjen ndonjëherë si dhe katër (4) të anketuar

tjerë janë përgjigjur se nuk pranojnë njerëz të tjerë në shoqërinë e tyre, mirëpo në përgjithësi 

shihet një gjendje e mirë e shoqërisë pasi shoqëria kosovare përfshinë shumëllojshmëri të 

Gjithmonë Ndonjëher Asnjëher
28 38 4
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lidhur me tolerancën ndaj të tjerëve. 

e përgjigjjet e tyre të shprehura 

në përqindje ku kemi me 46% përgjigjja gjithmonë janë tolerant, me 38% përgjigjja ndonjëherë 

ndryshme në shoqërinë tuaj? 

 

lidhur me pranimin e njerëzve me kultur ose 

Pranimi në një shoqëri me shumë komunitete të cilët kanë kulturë, besim dhe vijnë nga vende të 

në përgjithësi. Nga ky diagram 

janë shprehur me përgjigjjen gjithmonë, 

si dhe katër (4) të anketuar 

e tyre, mirëpo në përgjithësi 

pasi shoqëria kosovare përfshinë shumëllojshmëri të 



 

 

Grafiku 1.18 shpreh në përqindje përgjigjjet e të anketuarve 

njerëzve nga kultura dhe vende të ndryshme.

Ndjeheni krenar për kulturën, gjuhën ose vendin ku kanë lindur prindërit tuaj?

Diagrami 1.19 paraqet vlerësimin e të anketuarve

prindërve. 

Ky diagram paraqet vlerësimin e anketuesve se sa ata ndjehen krenarë nga prejardhja e prindërve 

të tyre, për arsyen se ata i takojnë ati komuniteti nga janë edhe prindërit e tyre përgjigjjet ishin të 

ndryshme varësisht nga këndvështrimi i tyre. Nga diagrami kemi njëzet e katër (24) anketues 

janë përgjigjjur me absolutisht pajtohem me prejardhjen e prindëve, njëzet e një (21) anketues 

janë përgjigjur me pajtohem, pesëmbëdhjet (15) prej të anketuarve

kanë mendim për këtë qështje, tetë (8) të anketuarve

të anketuarve janë shprehur se asesi nuk pajtohen me prejardhjen e prindërve sepse përkatësia e 

Absolutish
t pajtohem

Nr. i të anketuarve

rqindje përgjigjjet e të anketuarve lidhur me pranimin në shoqëri të 

njerëzve nga kultura dhe vende të ndryshme. 

Ndjeheni krenar për kulturën, gjuhën ose vendin ku kanë lindur prindërit tuaj?

paraqet vlerësimin e të anketuarve e të ndjerit krenar për prejardhjen e 

Ky diagram paraqet vlerësimin e anketuesve se sa ata ndjehen krenarë nga prejardhja e prindërve 

të tyre, për arsyen se ata i takojnë ati komuniteti nga janë edhe prindërit e tyre përgjigjjet ishin të 

me varësisht nga këndvështrimi i tyre. Nga diagrami kemi njëzet e katër (24) anketues 

janë përgjigjjur me absolutisht pajtohem me prejardhjen e prindëve, njëzet e një (21) anketues 

esëmbëdhjet (15) prej të anketuarve të tjerë kanë deklaruar se 

këtë qështje, tetë (8) të anketuarve janë shprehur se nuk pajtohen, si dhe dy (2) 

janë shprehur se asesi nuk pajtohen me prejardhjen e prindërve sepse përkatësia e 

40%

54%

6%
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lidhur me pranimin në shoqëri të 

Ndjeheni krenar për kulturën, gjuhën ose vendin ku kanë lindur prindërit tuaj? 

 

e të ndjerit krenar për prejardhjen e 

Ky diagram paraqet vlerësimin e anketuesve se sa ata ndjehen krenarë nga prejardhja e prindërve 

të tyre, për arsyen se ata i takojnë ati komuniteti nga janë edhe prindërit e tyre përgjigjjet ishin të 

me varësisht nga këndvështrimi i tyre. Nga diagrami kemi njëzet e katër (24) anketues 

janë përgjigjjur me absolutisht pajtohem me prejardhjen e prindëve, njëzet e një (21) anketues 

kanë deklaruar se nuk 

pajtohen, si dhe dy (2) 

janë shprehur se asesi nuk pajtohen me prejardhjen e prindërve sepse përkatësia e 

Asesi nuk 
pajtohem



 

 

tyre si komunitet që i takojnë nuk përfa

kosovare. 

Grafiku 1.19 pasqyron përgjigjjet e të anketuarve

A i pranoni dallimet e njerëzve (pa marrë parasysh sa janë të vjetër, nëse janë një djalë apo 

vajzë, nëse kanë nevoja të veçanta, ose duken ndryshe)?

Diagrami 1.20 paraqet përgjigjjet e të anketuarve

Diagrami në fjalë paraqet përgjigjjet e 

dallimet e njerëzve për sa u përkasin moshës, gjinis, personat me aftësi të kufizuara, ndryshimet 

në pamje etj. Kjo njëherit është qështje shumë e rëndësishme sepse është një nga faktorët që e 

përbënë tolerancën në një shoqëri ndër etnike, vetë në rastet kur nuk ka dallime mes 

vetive të cilat i dallojnë njerëzit atëher mund të themi se toleranca është në nivelin e duhur.  Nga 

ky diagram kemi këto përgjigjje, pesëdhjet e tre (53) 

dallimet dhe se qdo person ka veqorit e tyre të cilat

Absolutisht pajtohem

Nuk pajtohem

Nr. i të anketuarve

tyre si komunitet që i takojnë nuk përfaqësohet dhe nuk ka të drejta të plota në shoqërinë 

asqyron përgjigjjet e të anketuarve lidhur me krenarin e prejardhjes së prindërve.

A i pranoni dallimet e njerëzve (pa marrë parasysh sa janë të vjetër, nëse janë një djalë apo 

vajzë, nëse kanë nevoja të veçanta, ose duken ndryshe)? 

paraqet përgjigjjet e të anketuarve lidhur me pranimin e ndryshimeve.

Diagrami në fjalë paraqet përgjigjjet e të anketuarve lidhur me pyetjen se a i pranojnë ata 

r sa u përkasin moshës, gjinis, personat me aftësi të kufizuara, ndryshimet 

në pamje etj. Kjo njëherit është qështje shumë e rëndësishme sepse është një nga faktorët që e 

përbënë tolerancën në një shoqëri ndër etnike, vetë në rastet kur nuk ka dallime mes 

vetive të cilat i dallojnë njerëzit atëher mund të themi se toleranca është në nivelin e duhur.  Nga 

ky diagram kemi këto përgjigjje, pesëdhjet e tre (53) të anketuar janë shprehur se po pranojnë 

dallimet dhe se qdo person ka veqorit e tyre të cilat nuk paraqesin problem për ta ndërsa 

34%

30%

21%

12%
3%

NR. I TË ANKETUARVE

Absolutisht pajtohem Pajtohem S'kam mendim

Nuk pajtohem Assesi nuk pajtohem

Po Jo
Nr. i të anketuarve 53 17
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qësohet dhe nuk ka të drejta të plota në shoqërinë 

 

lidhur me krenarin e prejardhjes së prindërve. 

A i pranoni dallimet e njerëzve (pa marrë parasysh sa janë të vjetër, nëse janë një djalë apo 

 

imin e ndryshimeve. 

lidhur me pyetjen se a i pranojnë ata 

r sa u përkasin moshës, gjinis, personat me aftësi të kufizuara, ndryshimet 

në pamje etj. Kjo njëherit është qështje shumë e rëndësishme sepse është një nga faktorët që e 

përbënë tolerancën në një shoqëri ndër etnike, vetë në rastet kur nuk ka dallime mes këtyre 

vetive të cilat i dallojnë njerëzit atëher mund të themi se toleranca është në nivelin e duhur.  Nga 

janë shprehur se po pranojnë 

nuk paraqesin problem për ta ndërsa 



 

 

shtatëmbëdhjet (17) të anketuar tjerë janë shprehur me jo se e kan

dallimet e të tjerëve. 

Grafiku 1.20 pasqyron në pë

ndryshimeve n

A bëni ndonjëher gjykime për të tjerët?

Diagrami 1.21 tregon përgjigjjet e të anketuarve

Ky diagram paraqet përgjigjjet e të anketuarve

a bëjnë ndonjëherë gjykime për të tjerët përgjigjjet ishin nga më të ndryshmet, pesë (5) nga të 

anketuarit janë shprehur se po gjykojn

janë shprehur me përgjigjjen ndonjëher

ndonjë fakt pastaj kanë vërtetuar të kundërten e atij gjykimi, si dhe

anketuar  janë shprehur se nuk gjykojnë asnjë në asnjë rast. 

Nr. i të anketuarve

tjerë janë shprehur me jo se e kanë të vështirë dhe nuk pranojn

Grafiku 1.20 pasqyron në përqindje përgjigjjet e të anketuarve lidhur me pranimin e 

ndryshimeve nga njerëzit e ndryshëm. 

 

A bëni ndonjëher gjykime për të tjerët? 

tregon përgjigjjet e të anketuarve varësisht se a bëjnë ata gjykime për të tjerët.

ërgjigjjet e të anketuarve të shprehura në tre përgjigjje lidhur me pyetjen se 

gjykime për të tjerët përgjigjjet ishin nga më të ndryshmet, pesë (5) nga të 

shprehur se po gjykojnë të tjerët në disa raste, njëzet e dy (22) të anketuar 

përgjigjjen ndonjëherë dhe ata janë shprehur që shumë raste që kanë gjykuar pa 

ndonjë fakt pastaj kanë vërtetuar të kundërten e atij gjykimi, si dhe katërdhjetë e tre (43) të 

janë shprehur se nuk gjykojnë asnjë në asnjë rast.  

76%

24%

NR. I TË ANKETUARVE

Po Jo

Gjithmonë Ndonjëher Asnjëher
Nr. i të anketuarve 5 22 43
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dhe nuk pranojnë 

 

lidhur me pranimin e 

 

varësisht se a bëjnë ata gjykime për të tjerët. 

përgjigjje lidhur me pyetjen se 

gjykime për të tjerët përgjigjjet ishin nga më të ndryshmet, pesë (5) nga të 

të anketuar të tjerë 

dhe ata janë shprehur që shumë raste që kanë gjykuar pa 

katërdhjetë e tre (43) të 



 

 

Grafiku 1.21 shpreh në përqindje përgjigjjet e të anketuarve

Pasqyrimi i përgjigjjeve të të anketuarve në përqindje shihet në këtë diagram lidhur me pyetjen 

se sa ata janë gjykues ndaj të tjerëve, 7% e anketuesve janë shprehur se janë gjykues, 

shprehur me përgjigjjen ndonjëher

njerëz pa pasur arsye ose diqka faktike.

 

Cila do të ishte kërkesa juaj për autoritetet shtetërore të R. së Kosovës?

Nr. Komunitet Kërkesat drejtuar 

1. Serb Promovimi dhe forcimi i mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve. 

2. Turk Integrimi i plotë në shoqërinë kosovare, si dhe integrimi në 

përgjithësi në institucionet shtetërore.

3. Boshnjak Hartimi i 

standartet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.

4. Rom Promovimi në mënyrë aktive për forcimin e institucioneve 

demokratike dhe sundimin e ligjit, në veçanti përmes dialogut dhe 

ndërtimit të 

komuniteteve.

5. Ashkali Përkrahja dhe inkurajimi i punës së përfaqësuesev në mëyrë që të 

përfaqësojnë interesat e komuniteteve.

6. Egjiptian Thellimi i bashkëpunimit mes komunitetev, duke përfshirë 

institucionin arsimore, kulturore, sportive etj.

rqindje përgjigjjet e të anketuarve lidhur me gjykimet e tyre.

Pasqyrimi i përgjigjjeve të të anketuarve në përqindje shihet në këtë diagram lidhur me pyetjen 

se sa ata janë gjykues ndaj të tjerëve, 7% e anketuesve janë shprehur se janë gjykues, 

shprehur me përgjigjjen ndonjëherë, si dhe 62% kanë deklaruar se asnjëherë nuk paragjykojnë 

njerëz pa pasur arsye ose diqka faktike. 

Cila do të ishte kërkesa juaj për autoritetet shtetërore të R. së Kosovës?

Kërkesat drejtuar autoriteteve shtetërore të R. Kosovës

Promovimi dhe forcimi i mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve. 

Integrimi i plotë në shoqërinë kosovare, si dhe integrimi në 

përgjithësi në institucionet shtetërore. 

Hartimi i politikave dhe legjislacionit për komunitetet, në pajtim me 

standartet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. 

Promovimi në mënyrë aktive për forcimin e institucioneve 

demokratike dhe sundimin e ligjit, në veçanti përmes dialogut dhe 

ndërtimit të institucioneve për zbatimin e të drejtave të 

komuniteteve. 

Përkrahja dhe inkurajimi i punës së përfaqësuesev në mëyrë që të 

përfaqësojnë interesat e komuniteteve. 

Thellimi i bashkëpunimit mes komunitetev, duke përfshirë 

institucionin arsimore, kulturore, sportive etj. 

7%

31%

62%

NR. I TË ANKETUARVE

Gjithmonë Ndonjëher Asnjëher

 

59 

 

e gjykimet e tyre. 

Pasqyrimi i përgjigjjeve të të anketuarve në përqindje shihet në këtë diagram lidhur me pyetjen 

se sa ata janë gjykues ndaj të tjerëve, 7% e anketuesve janë shprehur se janë gjykues, 31% janë 

nuk paragjykojnë 

Cila do të ishte kërkesa juaj për autoritetet shtetërore të R. së Kosovës? 

autoriteteve shtetërore të R. Kosovës 

Promovimi dhe forcimi i mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve.  

Integrimi i plotë në shoqërinë kosovare, si dhe integrimi në 

politikave dhe legjislacionit për komunitetet, në pajtim me 

Promovimi në mënyrë aktive për forcimin e institucioneve 

demokratike dhe sundimin e ligjit, në veçanti përmes dialogut dhe 

institucioneve për zbatimin e të drejtave të 

Përkrahja dhe inkurajimi i punës së përfaqësuesev në mëyrë që të 

Thellimi i bashkëpunimit mes komunitetev, duke përfshirë 
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7. Goran Pjesmarrje më të lartë në organizimet ku mund të shprehen kërkesat 

e komunitetev dhe të shqyrtohen në mënyrë të drejtë. 

Tabela 1.0 paraqet kërkesat e të anketuarve nga komunitetet e ndryshme drejtuar përfaqësiseve 

te R. Kosovës. 

 

Rezultatet : I  gjithë hulumtimi ka një qëllim arritjen e rezultateve përfundimtare ku në rastin 

konkret kemi vërtetimin e hipotezave të ngritura më parë. Ku kemi vërtetuar se toleranca e 

ndërsjellë si vlerë bashkëkohore politike në Kosovë është garancë për zhvillimin e demokracisë 

liberale, konceptit të barazisë dhe mosdiskriminit në baza politike, etnike dhe fetare, perspektivat 

qytetare në Kosovë mbështeten fuqishëm në tolerancën etnike dhe fetare, Komunitetet pakicë në 

Kosovë gëzojnë përkrahje institutcionale për jetësimin e vlerave dhe të drejtave demokratike; ata 

janë të përfshirë në mënyrë aktive në shoqëri, sidomos në jetën politike, në aspektin e tolerancës 

etnike dhe fetare sidomos në pjesën veriore të Kosovës situata është mjaft e ndërlikuar dhe 

paraqet një sfidë jo vetëm për shtetin e Kosovës por edhe për faktorët ndërkombëtarë. 

 

V. PËRFUNDIMI 
 

Ky hulumtim për tezë të magjistraturës ka elaboruar cështjet e tolerancës së ndërsjellë në 

përgjithësi në Kosovë. Në përbërjen e popullsisë të Kosovës ka  numër të konsiderueshëm të 

minoriteteve.  

Ato janë pjesë përbërese e shtet formimit  të Kosovës, si një formësim e cila nuk do të kishte 

kuptim apo karakter demokratik, pa minoritetet dhe pa integrimin e tyre te mirëfilltë në 

shoqërinë kosovare. Minoritetet në Kosovë, kanë një vëmendje të vecantë nga institutcionet e 

Republikës sidomos pas shpalljes së pavarësisë së vendit më 17 shkurt 2008. Inkuadrimi i tyre u 

bë edhe përfundimisht në kushtetutën e Kosovës, me anë të së cilës, garantohen liritë dhe 

barazitë për të gjithë qytetarët pa dallim etnie, race, ngjyre, etj.  

Sot pas afro dy dekada nga përfundimi i luftës në Kosovë, edhe pas insistimit të institutcioneve 

të vendit, për integrimin e minoriteteve janë arritur rezultatet e pritshme. Si përfundim roli i 

tolerancës në një shoqëri demokratike ka një rol shumë të rëndësishëm, kjo tolerancë në 

përgjithësi është prezente në shoqërinë kosovare mes komunitetev. 
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5.1 Rekomandimet 
 

Nga e gjithë puna e deri tanishme jemi munduar për të vënë në pah rëndësinë dhe rolin e 

tolerancës në shoqëri, realizimi i hulumtimit dhe arritja deri tek rezultatet përfundimtare si 

vërtetimi I hipotezave është proces që na ka mundësuar edhe marrjen e shumë informacioneve 

direkte nga vetë përfaqësuesit e komunitetev se dhe nga anketuesit banorë të atyre komuniteteve 

në kosovë si nga komuniteti Serb, Turk, Boshnjak, Rom, Ashkali, Egjipian dhe Goran.   

 

Rekomandimet të cilat mundë ti jap si rezultat i realizimit të humtimit dhe bazuar në rezultatet e 

pyetësorit mund të jenë: 

o Integrimi më i lartë në shoqëri dhe institucione nga ana e qeverisë. 

o Dhënia e të drejtave si dhe liria e shprehjes të jetë në masë më të madhe. 

o Tolerance më të madhe nga ana e komunitetit shumicë ndaj komuniteteve pakicë në 

mënyre që të kemi një shoqëri më demokratike. 

o Marrja e shërbimeve në gjuhën e tyre përkatëse duhet të jetë një nga qështjet që duhet 

shqyrëtuar qeveria. 
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5.3 Aneks 
 

Anketë me përfaqësuesit e komuniteteve. 

Në këtë anketë synohet të merret informacion i përgjithshëm nga këndvështrimi juaj mbi 

tolerancën e ndërsjellë si vlerë bashkëkohore politike në Kosovë. 

Për secilën nga pyetjet e mëposhtme, ju lutem rrumbullakosni alternativën që ju përshtatet: 

 

1. Gjinia 

a. Femër 

b. Mashkull  

2. Mosha 

a. 18-30 vjeq 



 
 

63 
 

b. 30-50 vjeq 

c. 50-65 vjeq 

d. 65+ 

3. Niveli arsimor: 

a. Fillor 

b. I mesëm 

c. Universitar 

4. Përkatësia etnike 

a) Serb 

b) Turk 

c) Boshnjak 

d) Rom 

e) Egjiptian 

f) Ashkali 

g) Goran 

5. A jeni të kënaqur ju si përfaqësus të komuniteteve nga qeveria e Kosovës me të 

drejtat e përfaqësimit? 

a) Po 

b) Jo  

6. Në çfarë niveli vlersoni interesimin e R. Kosovës për komunitetin tuaj? 

a. I lartë 

b. I mesëm 

c. I ulët 

7. Sa jeni të kënaqur me pozitat e juaja në qeverinë e R. Kosovës? 

a) Shumë 

b) Deri diku 

c) Pak 

d) Aspak 

8.  Cilat janë kërkesat kryesore nga komuniteti juaj? 

a) Të drejta më të plota si minoritet 

b) Më shumë të drejta kulturore 
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c) Pjesëmarrje më të madhe në qeveri 

d) Mundësi më të mëdha në punësim 

9. Në çfarë niveli mendoni se jeni pjesë e integrimit si minoritet në shoqërin kosovare? 

a) I lartë 

b) I mesëm 

c) I ulët 

10. Si janë mardhëniet mes komuniteteve në Kosovë? 

a) Shumë të mira 

b) Mesatarisht të mira 

c) Aspak të mira 

        12. Cilat janë rekomandimet e juaja për qeverin e Kosovës nga ju si përfaqësues? 

a) Ndarja e fondeve për arsimimin e të rinjë të qdo komunitetit pakicë 
b) Marrja parasysh nga qenërat  që ofrojn mundësi për punësim 
c) Trajtimi më i mirë në intitucionet shtetërore (qeveri, arsimim,shëndetësi) 

Ju faleminderit për pjesëmarrjen dhe kohën tuaj! 
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Anketë me banorët e komuniteteve, qytetarë të R. Kosovës. 

Për secilën nga pyetjet e mëposhtme, ju lutem rrumbullakosni alternativën që ju përshtatet: 

1. Gjinia? 

a) Femërore 

b) Mashkullore  

2. Mosha? 

a) 18-30 vjeq 

b) 30-50 vjeq 

c) 50-65 vjeq 

3. Përkatësia etnike? 

a) Serb 

b) Tuk 

c) Boshnjak 

d) Rom 

e) Egjiptian 

f) Ashkali 

g) Goran 

4. A keni hasur në problem në ofrimin e shërbimeve shtetrore? 

a) Po 

b) Jo 

5. Në rastin e kërkimit të shërbimeve në institucione, a jeni shërbyer në gjuhën tuaj? 

c) Po  

d) Jo 

6. Në cfarë niveli e vlerësoni tolerancën nga komuniteti shumicë, ndaj komunitetit 

tuaj? 

a) Niveli i lartë 

b) Niveli i mesëm 

c) Niveli i ulët 

7. Të drejtat dhe liritë fetare, etnike dhe politike i gëzoni? 

a) Plotësisht 

b) Mesatarisht 
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c) Aspak 

8. A jeni tolerantë ndaj të tjerëve? 

a) Gjithmonë 

b) Ndonjehere 

c) Asnjëherë 

9. A do të pranonit njerëz nga kultura ose vende të ndryshme në shoqërinë tuaj? 

a) Gjithmonë 

b) Ndonjëhere 

c) Asnjëherë 

10.  Ndjehem krenar për kulturën, gjuhën ose vendin ku kanë lindur prindërit tuaj? 

a) Absolutisht pajtohem 

b) Pajtohem 

c) S’kam mendim 

d) Nuk pajtohem  

e) Assesi nuk pajtohem 

11. A i pranoni dallimet e njerëzve (pa marrë parasysh sa janë të vjetër, nëse janë një 

djalë apo vajzë, nëse kanë nevoja të veçanta, ose duken ndryshe)? 

a) Po 

b) Jo 

12. A bëni ndonjëher gjykime për të tjerët? 

a) Gjithmonë 

b) Ndonjëhere 

c) Asnjëherë 

13. Cila do të ishte kërkesa juaj për autoritetet shtetërore të R. së Kosovës? 

___________________________________________________________ 

 

Ju faleminderit për pjesëmarrjen dhe kohën tuaj! 

 


