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Hyrje

Anëtarësimi në Bashkimin Evropian (BE) është pika parësore e politikës së jashtme të
Kosovës dhe aspirata kryesore e vendit që nga shpallja e pavarësisë. Gjatë këtij procesi,
i cili përfshin përmbushjen e të ashtuquajturave „Kriteret e Kopenhagësˮ për anëtarësim,
BE-ja vazhdimisht iu ka vënë më shumë kushte vendeve aspiruese. P.sh. kusht kryesor
për anëtarësim Kroacia e kishte bashkëpunimin me Tribunalin Penal Ndërkombëtar për
ish-Jugosllavinë. Në rastin e Kosovës dhe Serbisë, BE-ja filloi një varg bisedimesh për
‘normalizimin e marrëdhënieve’, që zakonisht njihet si dialogu i Brukselit.

Ky dialog nuk është politikë e BE-së, por është proces. Si i tillë, nga veprimtari anësore e
Shërbimit Evropian për Veprim të Jashtëm (EEAS), dialogu disi u bë pjesë e politikës për
zgjerim të BE-së. Kështu, në rrugëtimin e tyre drejt anëtarësimit të plotë në BE, si
Kosova, ashtu edhe Serbia, vlerësohen në bazë të përparimit të arritur në dialog. Në të
vërtetë, kjo ndodhi pas arritjes së marrëveshjes së parë mbi parimet për normalizimin e
marrëdhënieve në vitin 2013, kur Këshilli Evropian vendosi të „shpërblejëˮ Serbinë duke
hapur negociatat për anëtarësim, kurse Kosovën me çeljen e negociatave për
Marrëveshjen e Stabilizimit dhe Asociimit.

Pa politikë të qartë të BE-së, dialogu ka pasur baticat dhe zbaticat e tij, përshpejtimin dhe
ngadalësimin e tij. Ashtu si me shumicën e proceseve politike në Kosovë, edhe ky proces
është udhëhequr dhe mbizotëruar nga burrat, kurse gratë kanë luajtur vetëm rol margjinal
në dialog. Në të vërtetë, përkundër faktit se kryenegociatare me Serbinë ishte një grua,
deri më tash ka shumë pak prova se perspektiva gjinore ka qenë ndonjëherë pjesë e
përgatitjeve për çfarëdo pjese të dialogut.

Ky raport e shtjellon këtë çështje shkurtimisht, meqenëse çështjet gjinore nuk kanë qenë
pjesë e agjendës të këtij dialogu. Në të do të përfshihet një përmbledhje e analizës së të
dhënave bazë dhe preliminare të përfaqësimit gjinor në këtë proces.

Dialogu Kosovë-Serbi

Kjo pjesë jep një përshkrim të shkurtë të ngjarjeve, datave dhe dokumenteve kryesore
lidhur me dialogun prej fazave më të hershme e deri më tash.

Zhvillimet e hershme

Më 9 shtator 2010, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi 
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1 Instituti Demokratik i Kosovës, Dialogu Kosovë-Serbi, Sfidat dhe Rruga Përpara, Prishtinë,
mars 2018, në: http://kdi-kosova.org/wp-content/uploads/2018/04/18-Sfidat-ENG-04.pdf
[qasja për herë të fundit më 07.10.2020]. 
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Rezolutën A/RES 64/298, duke pranuar mendimin këshillues të Gjykatës Ndërkombëtare
të Drejtësisë (GJND) për vlerësimin e përputhshmërisë së Deklaratës së Pavarësisë së
Kosovës me të drejtën ndërkombëtare dhe mirëpriti rolin e BE-së në lehtësimin e procesit
të dialogut ndërmejt Kosovës dhe Serbisë, i cili duhej të shërbejë si faktor paqeje, sigurie
dhe stabiliteti në rajon.  Procesi synonte të promovojë bashkëpunimin ndërmjet vendeve,
përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe përparimin në rrugëtimin drejt anëtarësimit në BE.
Më 10 mars 2011, Kuvendi i Kosovës miratoi Rezolutën që mandatoi Qeverinë e
Republikës së Kosovës për të filluar negociatat me Serbinë.  Fillimisht këto negociata
ishin vetëm teknike.

Aktivistet për të drejtat e grave avokuan për strategjitë për barazi gjinore, duke përfshirë
edhe për pjesëmarrjen e grave në negociatat për statusin politik të Kosovës, të mbajtura
në mes të viteve 2005 dhe 2008. Meqenëse gratë nuk ishin përfshirë në këto negociata,
Koalicioni i Grave për Paqe dhe Lobi Rajonal i Grave avokuan fuqimisht që të dëgjohej
edhe zëri i grave. Si rezultat i kësaj, në vitin 2011, Edita Tahiri u vu në krye të ekipit
kosovar për dialogun me Serbinë.

Takimi i parë mes Kosovës dhe Serbisë u mbajt më 9 mars 2011. Edita Tahiri, zëvendës-
kryeministre dhe ministre për dialog në qeverinë e atëhershme të Republikës së
Kosovës, përfaqësoi Republikën e Kosovës, kurse delegacioni serb u udhëhoq nga
Borko Stefanoviq, përfaqësues i posaçëm i Serbisë për dialog.  Gjatë fazës së parë të
dialogut, që përfundoi kah fundi i vitit 2012, u arritën shtatë (7) marrëveshje: 1. Liria e
lëvizjes, 2. Marrëveshja për Menaxhimiin e integruar të kufirit (IBM), 3. Regjistrat
kadastralë, 4. Regjistrat civilë, 5. Përfaqësimi rajonal, 6. Njohja e diplomave, 7.
Marrëveshja për njohjen e ndërsjellë të vulave doganore. Megjithatë, asnjëra nga çështjet
e ngritura nga gratë nuk u përfshi në bisedime dhe meshkujt përbënin shumicën e
ekspertëve në ekipet negociuese. Tahiri tha se ekipet negociuese i kishin dhënë
përparësi aftësisë dhe profesionalizimit para barazisë gjinore duke argumentuar se
mungesa e grave në delegacion ishte si pasojë e mungesës së grave në vendimmarrje,

2

2 Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, “Rezoluta A/RES/64/298”,
9 shtator 2010. I qasshëm në: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-
6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/ROL%20A%20RES64%20298.pdf  [qasja për herë të
fundit më 07.10.2020].
Kuvendi i Republikës së Kosovës, “Rezolutë për dialogun midis Republikës së Kosovës dhe
Republikës së Serbisë”, 10 mars 2011. I qasshëm në:
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Resolution_for_dialogue_between_R.Kosovo_an
d_R.Serbia.pdf [qasja për herë të fundit më 07.10.2020].
Rrjeti i Grave të Kosovës, 1325 Fakte dhe Fabula - Përmbledhje rrëfimesh rreth zbatimit të
Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Gratë,
Paqen dhe Sigurinë në Kosovë, Prishtinë, 2011, i qasshëm në: https://womensnetwork.org/wp-
content/uploads/2018/10/20130120165559661.pdf [qasja për herë të fundit më 07.10.2020].
Fondacioni Friedrich Ebert, Dialogu Kosovë-Serbi afër BE-së, larg qytetarëve, Prishtinë, maj
2012, i qasshëm në: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kosovo/09785.pdf [qasja për herë të
fundit më 07.10.2020].

2

3

4

5

3

4

5

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/ROL%20A%20RES64%20298.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/ROL%20A%20RES64%20298.pdf
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Resolution_for_dialogue_between_R.Kosovo_and_R.Serbia.pdf
https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/10/20130120165559661.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kosovo/09785.pdf


administratë publike dhe pozita më të larta qeveritare në Kosovë.

Kah fundi i vitit 2012, përderisa faza e parë e dialogut teknik ishte në përfundim e sipër,
filloi dialogu politik për normalizimin e marrëdhënieve. Kuvendi i Kosovës miratoi një
rezolutë të re në mbështetje të bisedimeve duke i dhënë mandat qeverisë së Kosovës që
sërish të udhëheqë procesin.  Me atë rezolutë kërkohej që qeveria e Kosovës raportojë
rregullisht për normalizimin e marrëdhënieve dhe që Kuvendi i Kosovës të ratifikojë
marrëveshjet e arritura gjatë procesit. Rezoluta përfshinte terminologji të re, me theks të
veçantë në adresimin e të dy vendeve si shtete të pavarura dhe në ndryshimin e rolit të
SHBA-së nga lehtësues në mbështetës të fuqishëm të procesit.

Gjatë bisedimeve politike, kryeministri i atëhershëm i Kosovës, Hashim Thaçi dhe
kryeministri i atëhershëm i Serbisë, Ivica Daçiq, mbajtën dhjetë raunde të takimeve për të
arritur një marrëveshje mbi parimet e përgjithshme të normalizimit të marrëdhënieve
ndërmjet dy vendeve. Marrëveshja e parë mbi parimet që qeverisin normalizimin e
marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë u nënshkrua më 19 prill 2013,
marrëveshje kjo e nënshkruar nga të dy kryeministrat me ndërmjetësimin e zonjës Kethrin
Eshton, Përfaqësuese e Lartë e BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri. Menjëherë
pastaj, Kuvendi i Kosovës miratoi edhe një rezolutë tjetër duke shprehur pëlqimin dhe
mbështetjen e tij për nënshkrimin e marrëveshjes së parë mbi parimet që qeverisin
normalizimin e marrëdhënieve, si dhe mbështetjen e tij për zotimet që dalin nga kjo
marrëveshje. Marrëveshja e parë rrjedhimisht u ratifikua në Kuvendin e Kosovës më 27
qershor 2013, me dy të tretat e shumicës që e votuan atë që të njihet si marrëveshje
ndërkombëtare. Kjo ishte marrëveshja e vetme e arritur gjatë procesit që gjithashtu u
ratifikua nga Kuvendi i Kosovës dhe përfaqëson marrëveshjen e parë ligjore dhe zyrtare
ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë.

Organizatat e grave nga Kosova, Serbia dhe Suedia kritikuan negociatat ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë, të lehtësuara nga BE-ja, që vazhduan të shpërfillin Rezolutën 1325
dhe të përjashtonin gratë nga negociatat Kosovë-Serbi, dhe më 4 dhjetor 2013 ia
dërguan zonjës Eshton një ankesë zyrtare. Aktivistet ia përkujtuan këtë Rezolutë
Përfaqësueses së Lartë të BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri dhe e nxitën që të
marrë masat e duhura për të siguruar pjesëmarrjen e grave në proces, për të dhënë
pikëpamjet e tyre rreth marrëveshjeve të mundshme që kanë ndikim në gra dhe për të
dhënë këshilla për çështjet thelbësore si arsimi, shëndetësia, ekonomia dhe të drejtat 
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 https://core.ac.uk/download/pdf/79175435.pdf [qasja për herë të fundit 07.10.2020].
Dialogu Kosovë-Serbi, Sfidat dhe Rruga Përpara, faqe 7.
Po aty.
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shoqërore, të cilat i prekin të gjithë pjesëtarët e shoqërisë.  Përfshirja vetëm do të shtonte
legjitimitetin e procesit.

Më 25 gusht 2015, dialogu Kosovë-Serbi rifilloi me kryeministrin e atëhershëm të
Republikës së Kosovës, Isa Mustafa dhe kryeministrin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq. Pas
disa takimeve, ata hartuan Pakon e Marrëveshjeve të Brukselit, e cila përfshinte:
Marrëveshjen për Energji, Telekomunikacion, Asociacionin e komunave me shumicë
serbe dhe për Lirinë e lëvizjes/Urën e Mitrovicës.

Zhvillimet e mëtejme

Përparimi në dialog u ngadalësua dukshëm pas verës së vitit 2015 për shkak të situatës
politike në Kosovë. Në takimet e mbajtura midis palëve gjatë vitit 2016, të lehtësuara nga
BE-ja, shprehej gatishmëria për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel.
Megjithatë, afatet e pajtuara kohore vazhduan të mos respektoheshin. Palët vazhduan të
mbajnë takimet e nivelit teknik, me lehtësimin e BE-së, edhe pse pas afateve të pajtuara
kohore. Procesi pësoi tronditje të mëdha, në veçanti kur diplomacia serbe luftoi kundër
njohjes së shtetit të Kosovës dhe anëtarësimit të saj në organizata ndërkombëtare, si
UNESCO dhe INTERPOL, si dhe me ndërtimin e murit te ura në Mitrovicë në kohën kur
ishte propozuar hapja e saj.

Situata e tendosur vazhdoi dhe në mars të vitit 2017, kur Kuvendi i Republikës së
Kosovës miratoi rezolutën duke kërkuar ndërprerjen e procesit të dialogut deri pas lirimit
të kryeministrit të atëhershëm të Kosovës, Ramush Haradinajt, i cili ishte ndaluar në
Francë në bazë të një fletë-arresti të lëshuar nga Serbia. Partitë politike shprehën
nevojën për ndryshim të qasjes në dialog dhe kërkuan që procesi të reformohej. Kuvendi
i Kosovës pastaj iu nënshtrua procesit të zgjedhjeve dhe kryeministrat e të dy vendeve
nuk mbajtën asnjë takim deri në formimin e qeverisë së re.

Takimet e Brukselit rifilluan më 3 korrik 2017 kur kryetarët përkatës të Kosovës dhe
Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandër Vuçiq negociuan çështjet që do të shqyrtoheshin
në fazën e ardhshme të procesit.   Me ftesë të BE-së, në vitin 2018, përfaqësuesit
shtetërorë u kthyen në tryezën e bisedimeve për të diskutuar rreth zbatimit të
marrëveshjeve të arritura, përfshirë ato për Lirinë e lëvizjes, Menaxhimin e Integruar të
Kufirit, Asociacionin e komunave me shumicë serbe, drejtësi, energji dhe urën e
Mitrovicës.
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9 Rrjeti i Grave të Kosovës, Aktivistet kërkojnë pjesëmarrjen e grave në bisedimet për Kosovën, i
qasshëm në: https://womensnetwork.org/activists-demand-womenrsquos-participation-in-
kosovo-talks [qasja për herë të fundit 07.10.2020].
Dialogu Kosovë-Serbi, Sfidat dhe Rruga Përpara, faqe 7.
Po aty.
Po aty.
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Më 15 dhjetor 2018, Kuvendi miratoi Rezolutën, të përkrahur vetëm nga koalicioni
qeverisës, dhe që përjashtonte Listën Serbe. U formua delegacioni shtetëror, i përbërë
nga përfaqësuesit e partive politike që e kishin mbështetur rezolutën dhe përkundër faktit
që në atë kohë një grua ishte Ministre e Integrimit Evropian, ky delegacion përbëhej
vetëm nga burra. Edhe pse nuk ishin politikisht të popullarizuara, ligji për delegacionin
shtetëror për dialog dhe platforma për dialog hynë në fuqi më 7 mars 2019. Partitë më të
mëdha opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) dhe Vetëvendosje, i bojkotuan
këto nisma duke argumentuar se nuk kishin legjitimitet dhe kontestuan
kushtetueshmërinë e vetë ligjit në Gjykatën Kushtetuese. Ligji u vlerësua tërësisht
jokushtetues, duke i dhënë fund delegacionit shtetëror. Vlefshmëria ligjore e Platformës
mbeti e paqartë.   Dy muaj pas këtij vendimi, kryeministri Haradinaj dha dorëheqje dhe
vendi shkoi në zgjedhje të parakohshme parlamentare.

Në shkurt 2020, qeveria e re, e kryesuar nga kryeministri Albin Kurti, zyrtarisht shprehu
interesimin për vazhdimin e procesit të dialogut. Ajo kërkoi vendosjen e reciprocitetit para
se të hiqte taksën 100%, kusht ky i kritikuar nga zyrtarët amerikanë të përfshirë në
proces. Më 20 mars, qeveria vendosi për heqjen e pjesshme të taksës. Zyrtarët
amerikanë e konsideruan këtë si të pamjaftueshme dhe në mënyrë të efektshme kjo
shkaktoi përmbylljen e procesit të dialogut. Kërkesa e tyre për heqjen e plotë dhe pa
kushte të taksës u shpërfill nga qeveria në detyrë, që në vend të kësaj, më 31 mars
vendosi të heqë taksën 100% dhe të zbatojë masën e reciprocitetit me Serbinë. Vendimi i
qeverisë u përkrah nga shumica e vendeve anëtare të BE-së dhe zyrtarët e tyre përkatës
të përfshirë në proces.

Proceset e dialogut Kosovë-Serbi dhe normalizimi i marrëdhënieve u ballafaquan me
„beteja” të brendshme dhe të jashtme të udhëheqjes. Fillimisht, kjo u vërejt te të dy krerët
e shtetit të Kosovës, presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri i atëhershëm Albin Kurti, e
pastaj edhe te dy fuqitë ndërkombëtare, përkatësisht ndërmjet SHBA-së dhe BE-së për të
lehtësuar dhe ndikuar në proces. SHBA-ja dhe BE-ja kishin emëruar emisarë të
posaçëm, përkatësisht Riçard Grenellin dhe Miroslav Lajçakun, si dhe prezantuan nisma
paralele për rifillimin dhe përmbylljen e këtyre proceseve në një përpjekje të qartë për tu
njohur si përmbyllësit e procesit të dialogut Kosovë-Serbi.   Në të vërtetë, këto zhvillime 
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13 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, Vendimi për rastin Nr. K043/19, Albulena
Haxhiu, Driton Selmanaj dhe tridhjetë deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës
Vlerësim i kushtetutshmerisë së Ligjit nr. o6/L-145 për Detyrat, Përgjegjësitë dhe Kompetencat
e Delegacionit Shtetëror të Republikës së Kosovës në Procesin e Dialogut me Serbinë,
Prishtinë, 27.06.2019, i qasshëm në https://gjk-ks.org/wp-
content/uploads/2019/06/ko_43_19_agj_shq.pdf [qasja për herë të fundit më 07.10.2020].
Instituti Demokratik i Kosovës, Konsensusi i brendshëm si parakusht për vazhdimin e dialogut
Kosovë-Serbi, Prishtinë, 2019, i qasshëm në: http://kdi-kosova.org/wp-
content/uploads/2019/12/Nevoja-per-arritjen-e-konsensusit-politik-lidhur-me-dialogun-me-
Serbine-finale_Shqip.pdf [qasja për herë të fundit 07.10.2020].
Instituti Demokratik i Kosovës, Shtatë vite pas marrëveshjes së parë për normalizim: Ku
qëndrojnë sot Kosova dhe Serbia në aspektin e „normalizimit”?, Prishtinë 2020, i qasshëm në:
http://kdi-kosova.org/wp-content/uploads/2020/04/28-7-Vite-pas-marreveshjes-se-pare-per-
normalizim-Kosove-Serbi-Raport-ENG.pdf [qasja për herë të fundit 07.10.2020].
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dhe betejat diskursive ishin preokupimi kryesor i opinionit publik lidhur me dialogun, që
kanë lënë në hije të gjitha kritikat dhe përmirësimet e mundshme të këtij procesi.

Zhvillimet e fundit

Qeveria e kryeministrit të tanishëm, Avdullah Hoti, e cila mori detyrën më 3 qershor 2020,
miratoi programin që i jep përparësi rifillimit të dialogut Kosovë-Serbi dhe rimëkëmbjes
ekonomike pas COVID-19. Programi e përmend vetëm sa për sy e faqe fuqizimin e
pozitës së gruas në shoqëri.   Perspektiva gjinore pothuajse fare nuk zë vend dhe
përfshirja e grave në dialog nuk përmendet fare. Prej 21 anëtarëve të kabinetit të
qeverisë Hoti, katër janë gra.

Dialogu i ndërmjetësuar nga BE-ja rifilloi më 12 korrik 2020 me një takim virtual të nivelit
të lartë, i pasuar nga dy takime tjera të nivelit të lartë, të mbajtura më 16 korrik dhe 7
shtator në Bruksel. Në Bruksel gjithashtu u mbajtën edhe një varg takimesh në nivel të
ekspertëve. Arritja e marrëveshjes gjithëpërfshirëse, ligjërisht të detyrueshme, është
urgjente dhe thelbësore që Kosova dhe Serbia të përparojnë në rrugëtimin e tyre
përkatës evropian.

Më 4 shtator 2020, në Uashington, kryeministri Hoti dhe presidenti Vuçiq nënshkruan
marrëveshje të ndara për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike. Në delegacion nuk
ishte përfshirë asnjë grua. Më vonë, me rastin e vazhdimit të dialogut të lehtësuar nga
BE-ja në mes të Kosovës dhe Serbisë, kryeministri Avdullah Hoti dhe presidenti
Aleksandar Vuçiq ia konfirmuan Përfaqësuesit të Lartë të BE-së për Punë të Jashtme
dhe Politika të Sigurisë dhe Nënkryetarit të Komisionit Evropian, Josep Borrell, se ata i
kushtojnë përparësi të madhe integrimit në BE dhe vazhdimit të punës në dialogun
Prishtinë-Beograd të lehtësuar nga BE, i cili është element kyç në rrugën e tyre drejt BE-
së. Ata gjithashtu u zotuan se do të dyfishojnë përpjekjet e tyre për të siguruar
harmonizimin e mëtejshëm me BE në përputhje me detyrimet e tyre përkatëse. Në këtë
drejtim, dokumentet e nënshkruara rishtazi në Uashington, duke u mbështetur në
angazhimet e mëparshme të lidhura me dialogun, të ndërmarra nga të dy palët mund të
japin kontribut të dobishëm për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse, ligjërisht të
detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve.

Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2020 e ka lavdëruar Kosovën për
angazhimin e saj në dialog, duke rekomanduar që qeveria të vazhdojë t’i përmbushë
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16 Republika e Kosovës, Qeveria, Plani Qeverisës 2020-2023, pika 4.8., i qasshëm në:
https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2020/06/Programi-Qeverises-2020-2023-
final05062020.pdf
Komisioni Evropian, Raporti për Kosovën* i vitit 2020, Bruksel, 6.10.2020, faqe 62-63, i
qasshëm në: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/kosovo_report_2020.pdf [qasja për herë të fundit 07.10.2020].
Republika e Kosovës, Zyra e Kryeministrit, Deklarata e përbashkët, Bruksel, 7.09.2020, i
qasshëm në https://kryeministri-ks.net/deklarate-e-perbashket/ [qasja për herë të fundimt më
07.10.2020]
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detyrimet e saj dhe zbatimin e marrëveshjeve të mëparshme të arritura në dialog.
Megjithatë, ngjashëm me vitet paraprake, në raport nuk u përmendën gratë e as
prioritetet dhe nevojat e tyre.

Organizatat e shoqërisë civile dhe komentatorët e pavarur vazhdimisht kanë ngritur në
pah çështjen e mungesës së transparencës në dialog dhe prapëseprapë transparenca
nuk ishte as prioritet i palëve në dialog e, fatkeqësisht, as i BE-së. Veçanërisht është
shqetësuese fakti se perspektiva gjinore nuk u mor parasysh në asnjë prej më shumë se
30 marrëveshjeve të arritura në Bruksel që nga viti 2011.   Dialogu si i tillë, përveç
përfaqësimit aty-për-aty dhe minimal të grave në proces, nuk i është nënshtruar asnjë
kontrolli gjinor. Mungesa e pjesëmarrjes së thjeshtë të grave në këtë proces të
rëndësishëm, natyrisht nënkupton që perspektiva, interesat dhe pikëpamjet e grave nuk
kanë qenë kurrë pjesë e procesit.

Rezoluta 1325 mbi Gratë, Paqen dhe Sigurinë

Rezoluta 1325 mbi Gratë, Paqen dhe Sigurinë u miratua në vitin 2000 nga Këshilli i
Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Kjo rezolutë mendohet të jetë historike sepse pranon
se gratë dhe burrat preken ndryshe nga konflikti dhe lufta dhe se gratë vazhdojnë të
përjashtohen nga pjesëmarrja në proceset e paqes. Rezoluta 1325 pohon se përpjekjet
për paqe dhe siguri janë më të qëndrueshme kur gratë janë partnere të barabarta në
përpjekjet për të parandaluar konfliktin e dhunshëm, për të ofruar ndihmë humanitare dhe
rimëkëmbje dhe për të ndërtuar paqe afatgjate. Përderisa pjesëmarrja dhe përfshirja e
plotë e grave është thelbësore për çdo aspekt të arritjes dhe mbështetjes së paqes dhe
stabilitetit në komunitet, Rezoluta 1325 shtjellon ndikimin e konfliktit të dhunshëm dhe
luftës mbi gratë dhe vajzat, si dhe rolin thelbësor që gratë do të duhej dhe që tashmë e
luajnë në parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve, në arritjen dhe ndërtimin e paqes.

Shoqëria civile dhe grupet e grave luajtën rol veçanërisht vendimtar për të bindur
Këshillimit e Sigurimit të OKB-së për të miratuar Rezolutën 1325.   Rezoluta është
rezoluta e parë e Këshillit të Sigurimit që në mënyrë specifike lidh përvojën e grave në
konflikt me ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Ajo thekson aftësinë e grave
për të udhëhequr dhe lehtësuar zgjidhjen e konflikteve gjatë bisedimeve për paqe dhe
rindërtimit, si dhe kërkon reagim më të fortë nga aspekti gjinor në operacionet
paqeruajtëse, si dhe trajnim për barazinë gjinore për të gjithë ata që janë të përfshirë në

7

19

20

19 Raporti për Kosovën i vitit 2020.
Koha Ditore, Dialogu i burrave tanē, Intervistë me Vjosa Osmanin, Prishtinë, 08.03.2019 (kopje
fizike).
Para miratimit të saj, u mbajtën një varg konferencash të mëdha globale dhe korniza të hartimit
të politikave që synonin përparimin e të drejtave të grave dhe vajzave. Që nga viti 1975,
Kombet e Bashkuara kanë thirrur konferenca botërore për të ngritur barazinë gjinore në shkallë
globale. Më 1995, Konferenca e katërt botërore për gratë nxori Deklaratën e Pekinit dhe
Platformën me objektivat kryesore për promovimin e rolit të grave në arritjen e paqes.
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ruajtjen e paqes dhe sigurisë.

Rezoluta i ka katër shtylla: pjesëmarrjen, parandalimin, mbrojtjen dhe ndihmën
humanitare dhe rimëkëmbjen. Shtylla e parë bën thirrje për pjesëmarrjen më të madhe të
grave në të gjitha nivelet e vendimmarrjes, duke përfshirë edhe në institucionet
kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe në mekanizmat parandalues,
menaxhimin dhe zgjidhjen e konflikteve, përfshirë edhe negociatat për paqe. BE-ja
gjithashtu është zotuar për të rritur zbatimin e Rezolutës 1325 në veprimtaritë e saj të
jashtme.

Në 2009-n, BE-ja miratoi „Konceptin për fuqizimin e kapaciteteve të ndërmjetësimit dhe
dialogut të BE-së“, dokumenti i parë i politikës i këtij lloji, ku Këshilli i Bashkimit Evropian
pranoi se luan rol të rëndësishëm global si ndërmjetësues për paqe dhe u zotua të rrisë
aftësitë e BE-së për të qenë aktiv në aspektin ndërkombëtar.   Ky dokument prezantoi
pesë parime të rëndësishme udhëzuese për avancimin e rolit të BE-së në ndërmjetësim,
një prej të cilave është promovimi i pjesëmarrjes së grave në të gjitha fazat e procesit të
ndërmjetësimit.

Rezoluta 1325 në Kosovë

Kosova ka vazhduar të harmonizojë ligjet dhe politikat e saj me acquis communautaire të
BE-së për të pasqyruar aspiratat e saj për integrim. Barazia gjinore është pjesë e
objektivave dhe detyrave të saj, si dhe është pjesë integrale e Traktatit të Komisionit
Evropian dhe të Kartës së BE-së për të drejtat themelore. Përparimi i Kosovës për barazi
gjinore dhe të drejtat e njeriut monitorohet dhe shënohet nga Komisioni Evropian. Kosova
ka kornizë të fuqishme ligjore për mbështetjen e pjesëmarrjes së grave në jetën publike
dhe mekanizma për mbrojtjen dhe parandalimin e dhunës ndaj tyre.   Përkundër këtyre
mekanizmave ligjorë, zbatimi i ligjeve dhe akteve të tjera nënligjore ka qenë i ngadalshëm
dhe kaotik, pjesërisht për shkak të mungesës së resurseve financiare, materiale dhe 
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22 Këshilli i Sigurimit i OKB-së, Rezoluta 1325 (2000), e miratuar nga Këshilli i Sigurimit në takimin
e tij të 4213-të, më 31 tetor 2000, S/RES/1325 (2000), i qasshëm në:
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SC_ResolutionWomenPeaceSecurity_
SRES1325%282000%29%28english_0.pdf [qasja për herë të fundit më 07.10.2020].
Këshilli i Bashkimit Evropian, Qasja gjithëpërfshirëse në zbatimin nga ana e BE-së të
Rezolutave 1325 dhe 1820 mbi gratë, paqen dhe sigurinë të Këshillit të Sigurimit të Organizatës
së Kombeve të Bashkuara, Bruksel, 1 dhjetor 2008, i qasshëm në:
http://www.peacewomen.org/sites/default/files/eu_comprehensive_approach_to_the_eu_imple
mentation_1325_and_1820_0.pdf [qasja për herë të fundit më 07.10.2020]
Këshilli i Bashkimit Evropian, Koncepti për fuqizimin e kapaciteteve të ndërmjetësimit dhe
dialogut të BE-së, Bruksel, 10 nëntor 2009, i qasshëm në:
http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/conflict_prevention/docs/concept_strengthening_
eu_med_en.pdf [qasja për herë të fundit më 07.10.2020]
Republika e Kosovës, Agjencia për Barazi Gjinore, Plani i Punës për zbatimin e Rezolutës
1325, „Gratë, Paqja dhe Siguria“ 2013-2015, mars 2014, i qasshëm në: https://abgj.rks-
gov.net/assets/cms/uploads/files/Legjislacioni/compresspdf_6PO8q2Te.pdf [qasja për herë të
fundit më 07.10.2020].
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njerëzore e pjesërisht për shkak të mungesës së vullnetit politik.

Në vitin 2014, qeveria e Republikës së Kosovës miratoi planin e punës për zbatimin e
Rezolutës 1325. Plani u hartua në konsultim të ngushtë me përfaqësuesit institucionalë,
shoqërinë civile dhe partnerët ndërkombëtarë. Ai i ka tri objektiva kryesore: rritjen e
pjesëmarrjes së grave në vendimmarrje, arritje dhe ruajtje të paqes; perspektivë të
integruar gjinore dhe rritje të pjesëmarrjes të grave në strukturat e sigurisë; qasje në
mekanizmat funksionalë të mbrojtjes për gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale dhe
forma tjera të dhunës të ndërlidhura me konflikt dhe luftë dhe qasje në drejtësi, rehabilitim
dhe reintegrim. Plani nuk përfshin dialogun Kosovë-Serbi dhe pjesëmarrjen e grave në
këtë proces, megjithatë Programi i Kosovës për Barazi Gjinore, që është dokumenti
kryesor kombëtar i politikave lidhur me gjininë, përfshin objektivin: „Rritja e pjesëmarrjes
së grave në proceset e negociimit, paqes dhe pajtimit në misionet diplomatike dhe
misionet jashtë vendit”. Ky objektiv përpiqet të lobojë dhe avokojë për pjesëmarrjen e
grave në proceset e paqes, negociatave dhe pajtimit, në mekanizmat qeveritarë dhe në
komisionet që përballen me të kaluarën, përfshirë edhe gratë e etnive të ndryshme.
Çështja e krimeve të luftës dhe e dhunës seksuale ndaj grave gjatë luftës 1998-1999 në
Kosovë dhe dëmshpërblimi për të mbijetuarat e dhunës seksuale duhet të trajtohet në
proceset e dialogut, përfshirë edhe në dialogun e tanishëm ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë.

Ligji për Barazi Gjinore (Nr. 05/L-020) bën thirrje për përfshirje të barabartë të grave dhe
burrave në pozita vendimmarrëse në nivelet ekzekutive, legjislative dhe gjyqësore.
Përveç kësaj, të gjitha institucionet publike detyrohen të miratojnë dhe zbatojnë masat e
veçanta për rritjen e përfaqësimit të grave deri sa të arrihet barazia në përfaqësimin e
grave dhe burrave.   E prapëseprapë, kjo nuk është parë në ekipet negociuese gjatë
viteve.

Aktivistet vendore e kanë kritikuar praktikën përjashtuese të palëve vendore dhe
ndërkombëtare të përfshira në dialog. Në fillim të viteve 2000, grave vazhdimisht iu është
dashur të përpiqen shumë për tu takuar me udhëheqësit e Misionit të Kombeve të
Bashkuara në Kosovë (UNMIK), duke përdorur Rezolutën 1325 në kërkesën e tyre për tu
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26 Republika e Kosovës, Agjencia për Barazi Gjinore, Programi i Kosovës për Barazi Gjinore
2020-2024 dhe Plani i veprimit, qershor 2020, faqe 62, i qasshëm në: https://abgj.rks-
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për herë të fundit më 07.10.2020].
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dëgjuar.   Ato shfrytëzuan çdo mundësi për t’ua përkujtuar aktorëve ndërkombëtarë dhe
autoriteteve kosovare përgjegjësinë e tyre për zbatimin e Rezolutës 1325 dhe Ligjit për
Barazi Gjinore, duke bërë thirrje të vazhdueshme për përfshirjen e grave në qeveri dhe
proceset vendimmarëse, si dhe për të kërkuar drejtësi dhe dëmshpërblim për dhunën
seksuale gjatë luftës.

Përfshirja e grave në proces

Përvojat e burrave dhe grave në luftë dallojnë, prandaj gratë duhet të marrin pjesë për të
„ofruar pikëpamje jetike në analizën e konfliktit” dhe duke bërë këtë, ato mund të ofrojnë
strategji për ndërtimin e paqes „që përqendrohen në krijimin e lidhjeve midis palëve
kundërshtare dhe duke rritur gjithëpërfshirjen, transparencën dhe qëndrueshmërinë e
proceseve të paqes”.

Rëndësia e përfshirjes së grave në çdo aspekt të arritjes dhe mbajtjes së paqes
gjithashtu mbështetet edhe në prova empirike. Instituti Ndërkombëtar i Paqes studoi 182
marrëveshje të paqes të nënshkruara ndërmjet viteve 1989 dhe 2011 dhe gjeti se
përfshirja e grave në proceset e paqes rrit për 15% mundësinë e arritjes së një
marrëveshjeje që zgjatë më shumë se 15 vjet. Kërkimet tregojnë që gratë që marrin pjesë
në proceset e paqes e zhvendosin përqendrimin nga fitoret në luftë në elemente kritike të
paqes së qëndrueshme si: pajtimi, zhvillimi ekonomik, arsimi dhe drejtësia tranzicionale.

Përfshirja kuptimplotë e grave në negociata kërkon emërimin e grave për të përfaqësuar
interesin e një grupi të caktuar në bisedime dhe pjesëmarrjen aktive të grupeve të grave,
si organizatat e shoqërisë civile. Organizata UN Women avokon për këtë dinamikë për
arsyet që janë në përputhje me kërkimin e sipërpërmendur – përfshirja e grave rezulton
në marrëveshje për paqe më të qëndrueshme dhe pjesëmarrja e organizatave të grave
mundëson vetëdije më të lartë të gjinisë për rezultatin e marrëveshjeve.

Sidoqoftë, përfshirja e grave mund dhe duhet të marrë shumë forma – një proces i paqes
nuk mund të jetë vetëm nga lart-poshtë. Procesi gjithëpërfshirës në mënyrë të natyrshme
i vë gratë në role më thelbësore, duke ndërtuar paqen nga poshtë-lart dhe anasjelltas.
Angazhimi i shumë hisedarëve është jetik në këtë proces, ashtu që negociatat mbahen
në kryeqytete, por edhe në zona rurale. Komunitetet lokale përballen me një mori
çështjesh thelbësore në terren, të cilat nëse nuk trajtohen, mund të prishin çfarëdo
marrëveshje për paqe.
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Përfshirja sistematike dhe përfaqësuese e grave në çështjet e paqes dhe sigurisë
inkurajon negociata të suksesshme, si dhe siguron që interesat e grave po adresohen
dhe po shtjellohen me përparësi. Siguria e grave është e lidhur në mënyrë integrale me
sigurinë e kombeve ku jetojnë ato. Barazia gjinore është tregues më i fuqishëm i paqes
së një shteti se sa treguesit tjerë, PBB – prandaj gratë duhet të jenë në role drejtuese dhe
të pranishme në çdo negociatë për të ndërtuar paqen në mënyrë të qëndrueshme.

Në Kosovë, sektori i shoqërisë civile është fuqimisht i përkushtuar për promovimin dhe
monitorimin e zbatimit të Rezolutës 1325. Organizatat kanë paraqitur raporte të shumta
që trajtojnë çështjet e grave e posaçërisht për zbatimin e Rezolutës 1325 në Kosovë. Ato
kanë lobuar në mënyrë aktive për përfshirjen e zërit të grave në institucione, sektorin e
sigurisë dhe pozitat vendimmarëse, si dhe kanë bashkëpunuar me institucionet e
Kosovës për zhvillimin e politikave dhe programeve kryesore gjinore. Aspekt i
rëndësishëm për gratë e të gjitha etnive për vazhdimin e dialogut është sqarimi i fatit të
personave të zhdukur dhe përfundimi i praktikës së mosndëshkimit për krimet e dhunës
seksuale dhe krimet tjera, sipas Rezolutës 1325. Për fat të keq, këto çështje ende nuk
kanë marrë vëmendjen që e meritojnë.

Aktivistet kosovare për të drejtat e grave rregullisht ua përkujtojnë vendimmarrësve
ndërkombëtarë dhe autoriteteve kosovare përgjegjësitë e tyre për zbatimin e Rezolutës
1325 që nga miratimi i saj para 20 viteve. Këto kërkesa ende janë të rëndësishme, pasi
që përkundër Rezolutës, Kushtetutës së Kosovës dhe Ligjit për Barazi Gjinore,
pjesëmarrja dhe përfaqësimi i barabartë i grave në Kosovë ende nuk është realizuar.

Udhëheqja e përbashkët e burrave dhe grave mund të rezultojë me anashkalimin e
shumë pengesave të mëdha për zbatimin e mungesës së koordinimit, burokracisë dhe
faktit se barazia gjinore ende nuk është institucionalizuar tërësisht, ashtu siç kërkohet me
Rezolutën dhe ligjet e Kosovës.   Përfaqësimi i grave në vendimmarrje është i
rëndësishëm në krijimin e shembujve për brezat e ri. Disponueshmëria e shembujve
mund të rrisë besimin e grave të reja me potencial dhe gjasat e angazhimit të tyre në të
ardhmen.   Prandaj, ky përjashtim mund të ndikojë në motivimin e të rejave për përfshirje
në proceset e ardhshme.

Organizatat e grave kanë kërkuar që ky proces të jetë i hapur dhe transparent dhe të
organizohet me qajse poshtë-lart dhe në bazë të konsultimeve me gra dhe burra nga
sfera të ndryshme në lidhje me nevojat dhe pritjet e tyre nga dialogu. Ato kanë ofruar
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informata dhe ekspertizë për të mbështetur organizimin e konsultimeve publike, për të
siguruar proces demokratik, transparent dhe pjesëmarrës. Kjo është shumë e
rëndësishme për paqe dhe siguri të qëndrueshme në rajon. Grupet e grave kanë kërkuar
që grave tu sigurohet rol kuptimplotë në delegacionin e Kosovës që merr pjesë në
dialogun Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve, si dhe në grupet punuese të
krijuara për të informuar dialogun.   Konkretisht, organizatat e grave që punojnë në
Kosovë si Asociacioni e Grave të Mitrovicës për të Drejtat e Njeriut dhe Sandglass nga
Serbia kanë pasur takimet e tyre për ndërtimin e paqes dhe dialogun. Këto takime u
mbajtën kryesisht me gra politikane të nivelit lokal.

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, rishtazi gjithashtu ka avokuar për
përfshirje të drejtpërdrejtë dhe të vazhdueshme të grave në dialogun Kosovë-Serbi, si në
nivel politik, ashtu edhe mes qytetarëve. Në konferencën e organizuar nga KFOR-i me
rastin e 20-vjetorit të Rezolutës 1325, Osmani gjithashtu përsëriti çështjen e personave të
zhdukur dhe rëndësinë e ndëshkimit të krimeve të dhunës seksuale dhe krimeve të tjera
të kryera gjatë luftës në Kosovë.

Për fat të keq, këto thirrje nuk kanë sjellë reagimin e duhur nga qeveritë, siç është rasti
me dialogun Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve, i cili edhe sot e kësaj dite
ka mbetur proces i verbër në aspektin gjinor.

Përmbyllje

Gratë deri më tash pothuajse kanë qenë tërësisht të përjashtuara nga procesi i dialogut
me përjashtim të një femre të vetme udhëheqëse, gjë që është vetëm sa për sy e faqe.
Kjo gjë paraqet mungesë të tmerrshme të përfaqësimit të hisedarëve dhe përjashton
kontributin e çmueshëm dhe të larmishëm, si dhe kapitalin intelektual që gratë sjellin në
proces. Për shkak të përvojës së ndryshme të burrave dhe grave në luftë dhe shoqëri,
përfshirja e barabartë e të dy gjinive është jetike për legjitimitetin e proceseve dhe
qëndrueshmërinë e marrëveshjeve. Jo vetëm që Rezoluta 1325 e kërkon këtë gjë, por
qeveria e Kosovës është zotuar të përfshijë gratë në të gjitha nivelet e vendimmarrjes
dhe administratës publike. Institucionet e Kosovës duhet ti japin përparësi përpjekjeve
për të përmbushur përgjegjësinë e tyre në zbatimin e Ligjit për Barazi Gjinore, për të
trajtuar përfaqësimin shumë të mangët të grave në pozita të larta politike, si eksperte

12

35 UNMIK, Grupi për Siguri dhe Barazi Gjinore bën thirrje për pjesëmarrje kuptimplotë të grave në
Dialogun Prishtinë-Beograd, 19.06.2020, i qasshëm në: https://unmik.unmissions.org/security-
and-gender-group-calls-meaningful-participation-women-pristina-belgrade-dialogue [qasja për
herë të fundit më 07.10.2020].
Kvinna till Kvinna. Raporti Vjetor. ‘ Gratë nga Kosova dhe Serbia marrin ndërtimin e paqes në
duart e tyre.’ 2019. Faqe 14. https://kvinnatillkvinna.org/2020/04/29/annual-report-2019/
Telegrafi, Kërkohet përfshirja e grave në dialogun Kosovë-Serbi dhe proceset e vendimmarrjes,
07.10.2020, i qasshëm në: https://telegrafi.com/kerkohet-perfshirja-e-grave-ne-dialogun-
kosove-serbi-dhe-proceset-e-vendimmarrjes/ [qasja për herë të fundit më 07.10.2020].

36

37

35

36

37

https://unmik.unmissions.org/security-and-gender-group-calls-meaningful-participation-women-pristina-belgrade-dialogue
https://kvinnatillkvinna.org/2020/04/29/annual-report-2019/
https://telegrafi.com/kerkohet-perfshirja-e-grave-ne-dialogun-kosove-serbi-dhe-proceset-e-vendimmarrjes/


Përfshirja domethënëse dhe e barabartë e grave në të gjitha nivelet e vendimmarrjes
dhe në aspektet teknike, ligjore dhe administrative në procesin e dialogut si përparësi
absolute për qeverinë e Kosovës, në përputhje me Ligjin për Barazi Gjinore dhe
Rezolutën 1325.

Sigurimi i zbatimit efektiv të Ligjit për Barazi Gjinore;
Sigurimi që gratë dhe organizatat e grave konsultohen gjatë tërë procesit.

Bashkimi Evropian, qeveritë e vendeve anëtare dhe përfaqësuesit e tyre në Kosovë
dhe Serbi duhet të krijojnë linja të veçanta të mbështetjes në kuadër të fondeve
ekzistuese ose fondeve të reja për fuqizimin e organizatave të grave për të
monitoruar dhe promovuar dialogun dhe zgjidhjen paqësore të konfliktit.

teknike, në tryezën e negociatave, veçanërisht në dialogun Kosovë-Serbi dhe në
konsultimet publike në lidhje me përmbajtjen e negociatave dhe dialogut. Gratë në
Kosovë janë dhe historikisht kanë qenë pjesëmarrëse aktive në proceset e arritjes së
paqes, politikëbërjes dhe rimëkëmbjes. Ato meritojnë dhe kërkojnë me ngulm platformë
dhe që të mos shpërfillen më si kalimtare pasive ose viktima.

Rekomandimet
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