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ABSTRAKTI 
 

Qëllimi i hulumtimit "Dekonstruktimi i konceptit të pajtimit" është që të dekonstruktojë 
konceptin e "pajtimit" përmes pikëpamjes autentike të popullatës kosovare dhe të tërheqë 
vëmendjen mbi ato që mund të jenë ndryshime të rëndësishme që duhet të ndërmerren 
për ta arritur pajtimin. Deri më sot, procesi i drejtësisë tranzicionale dhe pajtimit në Kosovë 
është në gjendje të paralizuar dhe popullata ende përballet me vështirësi socio-ekonomike 
dhe jostabilitet politik ndërsa tensionet etnike janë të dukshme. Për qëllimin e projektit, 
metodologjia e përdorur përfshin qasjen kuantitative, përmes mbledhjes së të dhënave 
nga individët me pyetësor gjysmë të strukturuar, dhe qasjen kualitative, të realizuar 
përmes fokus grupeve. 

Sipas gjetjeve kryesore, mund të nxirren pabarazitë e rëndësishme midis gjeneratave 
mbi çështjen e pajtimit dhe bashkëjetesës. Megjithatë, tensioni primar midis shqiptarëve 
dhe serbëve mbetet në qendër të një procesi të mundshëm pajtimi. Përveç kësaj, 
rezultatet theksojnë hendekun midis legjislacionit dhe zbatimit të proceseve të pajtimit, 
dhe një thirrje nga popullata për t'u përqëndruar në zhvillimin ekonomik dhe stabilitetin 
politik. Hulumtimi "Dekonstruktimi i pajtimit" zbulon nevojën që Qeveria e Kosovës dhe 
Komuniteti ndërkombëtar të zhvillojnë një qasje nga poshtë-lart në mënyrë që të 
rivendoset besimi në mes të popullatës dhe institucioneve shtetërore, por gjithashtu të 
adresojnë tensionet shqiptaro - serbe dhe të merren me nevojat dhe pritjet e popullatës 
lidhur me situatën e tyre socio-ekonomike. 

 
Fjalët kyçe: Kosova, shqiptarët, serbët, konflikti etnik, Ballkani, Jugosllavia, pajtimi, 

drejtësia tranzicionale, siguria, e vërteta, drejtësia, falja, dëmshpërblimet, konflikti i 
armatosur. 
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HYRJE 
 

Gjatë dekadave të fundit, fusha e drejtësisë tranzicionale është zhvilluar mjaft dhe kanë 
ndodhur shumë diskutime mbi atë se si vendet që dalin nga konflikti trajtojnë trashëgiminë 
e shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut dhe mizoritë masive. Në mënyrë të ngjashme, 
koncepti i pajtimit u bë më i rëndësishëm ndër vite dhe në përgjithësi pranohet se suksesi i 
drejtësisë tranzicionale kushtëzohet nga fakti se si është trajtuar pajtimi në shoqëritë pas 
konfliktit. Përderisa nuk ka marrëveshje universale se çfarë nënkupton koncepti i pajtimit, i 
njejti mund të përkufizohet si një proces që përfshin njohjen reciproke të një të shkuare të 
përbashkët e të dhunshme dhe transformimin e marrëdhënieve dhe sjelljeve të dëmshme 
për të nxitur një të ardhme të përbashkët drejt paqes së qëndrueshme (Lederach, 1997; 
Bloomfield, 2003). Një proces i tillë është vendimtar në vendet e Ballkanit Perëndimor, të 
cilat kanë mbetur ekonomikisht dhe politikisht të shkatërruara, me shumë njerëz të 
traumatizuar, zhvendosur apo ende të zhdukur pas konflikteve të dhunshme që kanë 
ndodhur gjatë viteve të 1990-ta. Në Republikën e Kosovës (në tekstin e mëtejmë Kosova), 
megjithëse lufta përfundoi në vitin 1999, procesi i pajtimit ende nuk është kryer me sukses 
dhe vendi ende përballet me një nivel të caktuar të tensioneve etnike dhe komuniteteve, 
në një gjendje dëshpërimi, mosbesimi dhe armiqësimi ndaj njëri-tjetrit. 

 
Pajtimi është me të vërtetë thelbësor në situatat pas konfliktit, jo vetëm për të kuptuar 

rrënjët e dhunës që ka ndodhur, por edhe për të filluar një transformim të thellë shoqëror 
për të arritur paqen. Sidoqoftë, mungesa e mirëkuptimit të përbashkët rreth asaj se çka 
saktësisht nënkupton pajtimi, e bën edhe më të vështirë krijimin e bazës së përbashkët se 
si duhet të zbatohet ky proces në Kosovë. 

 
Disa studiues akademikë kanë theksuar se pajtimi duhet parë si një proces 

shumëdimensional që përfshin promovimin e vlerave të ndryshme si e vërteta, drejtësia, 
mëshira dhe paqja në të gjitha nivelet e shoqërisë. Prandaj, për shumë prej tyre, suksesi i 
pajtimit bazohet në zhvillimin e një strategjie gjithëpërfshirëse të mbështetur nga 
iniciativat nga lart-poshtë dhe nga poshtë-lart. Për më tepër, duhet të përfshijë drejtuesit 
politikë, fetarë apo etnikë, grupet e shoqërisë civile dhe organizatat joqeveritare në një 
nivel të lartë dhe të mesëm, por mbi të gjitha, procesi duhet të përqendrohet tek individët 
në nivel lokal. 

 
Në Kosovë, pavarësisht proceseve formale duke përfshirë themelimin e Tribunali Penal 

Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë (TPNJ), i cili ishte projektuar për t'u marrë me krimet e 
luftës në shtetet pasardhëse të ish-Jugosllavisë dhe me fokusin e bashkësisë 
ndërkombëtare në trajtimin e së kaluarës kryesisht përmes promovimit të drejtësisë 
penale, iniciativat e drejtësisë tranzicionale dhe pajtimit kanë mbetur disi margjinale në 
jetën politike dhe shoqërore në Kosovë. Në të vërtetë, procesi është zhvilluar mbi një qasje 
të nivelit të lartë, duke vlerësuar ndjekjen penale, dëmshpërblimin administrativ dhe 
reformat institucionale, por deri më tani ka dështuar të përfshijë komunitetet dhe 
popullatën. Për më tepër, njohja e së kaluarës kontrollohet kryesisht nga qeveria dhe 
dështon të promovojë të vërtetën dhe të paqësojë tensionet etnike. Nevoja për këtë 
hulumtim vjen nga fakti se nuk ka kuptim të përbashkët se çfarë është pajtimi në Kosovë 
dhe në Ballkanin Perëndimor - si etimologjikisht ashtu edhe empirikisht. Mungesa e 
botimeve zyrtare apo jozyrtare që adresojnë strategjitë e pajtimit në një mënyrë të 
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përshtatshme për rajonin, apo në mënyrë kritike, tregojnë edhe më tej nevojën për 
zhvillimin e një kuptimi autentik / rajonal. Është e rëndësishme që tema të trajtohet me një 
qasje konceptuale në nivele të ndryshme, si dhe me një sërë grupesh të ndryshme të 
interesit. 

 
Për të adresuar hendekun akademik në të kuptuarit se çfarë do të thotë pajtimi për 

bartësit e tij kryesor, popullin e Kosovës, ky hulumtim ka për qëllim gjetjen e kuptimit 
specifik kosovar të pajtimit dhe konceptet e tij më të përhapura. Për qëllim të këtij studimi, 
u shfaq nevoja për të krijuar bazën e të dhënave konkrete në mënyrë që të dihet se si 
grupet etnike dhe individët në Kosovë e shohin pajtimin, bazuar në përvojat dhe veçoritë e 
tyre. Hulumtimi është dizajnuar për të ofruar një qasje të re për procesin në Kosovë, duke 
u fokusuar në të kuptuarit e pajtimit nga poshtë-lart. Sipas rezultateve, hulumtimi 
'Dekonstruktimi i pajtimit' do të përpiqet të japë një sërë rekomandimesh për të 
përfunduar strategjinë e zhvilluar deri më tani dhe për të adresuar në mënyrë adekuate 
qëllimin e pajtimit. 

 
Kapitulli 1 do të shikojë literaturën mbi pajtimin që ofron të kuptuarit teorik të natyrës, 

akterëve, dhe dimensioneve që përfshin ky koncept. Disa nga rastet kryesore të drejtësisë 
tranzicionale do të hulumtohen për të dhënë një vizion më konkret se si pajtimi është 
adresuar nëpër botë, por edhe në Ballkanin Perëndimor deri më tani. Së fundi, duke marrë 
parasysh se çfarë është bërë në Kosovë, studimi do të synojë të përcaktojë se cila teori 
është më relevante në situatën aktuale. 

 
Kapitulli 2 do të shikojë metodologjinë e ndjekur për ta dekonstruktuar konceptin e 

pajtimit përmes kombinimit të metodave kualitative dhe kuantitative. Qasja cilësore 
(kualitative) u bë përmes fokus grupeve bazuar në katër grupe të pyetjeve: së pari, në 
lidhje me konceptin e pajtimit dhe ndërmjetësimit të organizatave ndërkombëtare; së dyti, 
në lidhje me mekanizmat alternative të shërimit të plagëve dhe ndërmjetësimit, 
dëmshpërblimeve dhe faljes; së treti, në lidhje me nivelin e besimit institucional të të 
anketuarve sa i përket gjyqësorit kombëtar dhe ndërkombëtar; dhe së katërti, mbi 
mekanizmat shtesë të nevojshme për të arritur pajtimin. Qasja sasiore (kuantitative) është 
dizajnuar për të mbledhur të dhëna më të gjera nga individë të zgjedhur rastësisht përmes 
një pyetësori gjysmë të strukturuar, bazuar në tri grupe kryesore të pyetjeve në lidhje me 
dimensionin demografik, perceptimin e pajtimit në mjedisin socio-ekonomik, si dhe të 
kuptuarit e pajtimit dhe faljes. 

 
Kapitulli 3 do të fokusohet në rezultatet dhe diskutimet nga këto qasje sasiore dhe 

cilësore. Rezultatet do të nxjerrin në pah kuptimin e pajtimit në varësi të gjinisë, moshës, 
dhe niveli socio-politik të individëve, por, mbi të gjitha, në varësi të të kuptuarit e 
pjesëmarrësve mbi etninë e tyre dhe ndërveprimet ndërmjet të të falurit dhe falësit në 
bazë të përkatësisë etnike. Këto rezultate do të demonstrojnë se tensionet mes serbëve 
dhe shqiptarëve të Kosovës janë ende në qendër të tensioneve të vazhdueshme dhe se 
frika nga ringjallja e konfliktit është ende në mendjet e serbëve dhe shqiptarëve. Për më 
tepër, do të theksohet se bashkëpunimi i ulët ndëretnik, mungesa e besimit në 
institucionet vendore dhe ndërkombëtare, dhe hendeku në mes të kornizave të politikave 
dhe zbatimit efektiv lidhur me punën në kujtesën dhe aspektet ekonomike dhe socio - 
politike është parë si sfidë për procesin e pajtimit. 
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Kapitulli 4 do të nxjerr konkluzionet kryesore të studimit. Do të shikojë mbi aspektet 

kryesore që ka theksuar hulumtimi dhe se si, në një mënyrë më të përgjithshme, procesi 
tani duhet të evoluojë për të përfshirë popullatën e Kosovës si bartësit kryesorë të çfarëdo 
mundësie për të ndodhur pajtimi. 
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I. SHQYRTIMI I LITERATURËS 

Një perspektivë globale mbi drejtësinë tranzicionale: disa raste relevante 
 
Disa raste të drejtësisë tranzicionale kanë ndodhur në dekadat e fundit, të cilat kanë 

adresuar pajtimin në mënyra të ndryshme bazuar në specifikat shoqërore, historike dhe 
politike, por gjithashtu edhe në rrënjët e konfliktit dhe mënyrën se si ka përfunduar. 

 
Rasti i Afrikës së Jugut mund të jetë përvoja më e famshme e drejtësisë tranzicionale, 

veçanërisht në lidhje me nocionet e faljes dhe të vërtetës që janë vendosur në qendër të 
procesit (Bloomfield, 2003). Në këtë shoqëri ku feja është e gjithëpranishme, procesi i 
zhvilluar kryesisht nëpërmjet Komisionit të së Vërtetës dhe Pajtimit (në tekstin e mëtejmë 
KVP), është bazuar në qasjen e drejtësisë restorative dhe konceptit komunitar të pajtimit 
(Ubuntu që do të thotë "njerëzillëku ndaj të tjerëve") dhe promovuar nga udhëheqësit 
fetarë të tillë si Desmond Tutu. Megjithatë, në rast se vlera e faljes ishte kryesorja në 
proces, për disa njerëz, qasja e krishterë e të kuptuarit ishte më opresive se çdo gjë tjetër, 
pasi që u perceptua jo si një proces individual i fuqisë personale për të falur apo për të mos 
falur, por më shumë si një detyrim për të falur (Bloomfield, 2003). Për më tepër, mundësia 
për të dhënë amnisti për ata që ishin të gatshëm për të ekspozuar në mënyrë të plotë 
faktet (Skaar, 2013) tregon se procesi i Afrikës së Jugut, për të nxitur shërimin dhe pajtimin, 
mbështetej më shumë në zbulimin e së vërtetës, që është "pranimi i gabimit dhe validimi i 
humbjes dhe përvojave të dhimbshme" (Lederach, 1997, fq.9), e cila ishte dizajnuar më 
shumë mbi dëshminë e viktimave në KVP (Andrieu, 2012), sesa në drejtësi (Brounéus, 
2003). 

Gjenocidi i Ruandës, i cili u zhvillua nga prilli 1994 deri në korrik të vitit 1994 në mes të 
grupeve etnike tutsi dhe hutu, ishte i jashtëzakonshëm në peshën e krimeve të kryera dhe 
në shtrirjen e tyre. Qasja e parë e promovuar nga komuniteti ndërkombëtar ishte ngritja e 
Gjykatës Ndërkombëtare Penale për Ruandën (ICTR), në vitin 1994, de facto, për të 
promovuar qasjen penale e cila shpejt tregoi kufizimet e saj (Andrieu, 2012). Prandaj, 
strategjia rigoroze e zhvilluar nga Qeveria e Ruandës e përqëndruar në drejtësi penale u 
kritikua për zhvillimet e ngadalta, trajtimin e rezervuar për të pandehurit hutu, por 
gjithashtu për dështimin e përgjithshëm të pajtimit (Andrieu, 2012). Të ballafaquar me 
mungesën e efikasitetit të procesit, u zgjodh qasja më e orientuar drejt komunitetit me 
rifutjen e Gacaca-s, një mekanizëm ky i lashtë nga shekulli i 15-të për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve (Gacaca Community Justice, n.d.). Qëllimi i Gacaca-s ishte të ndihmuarit 
në zgjidhjen e rasteve të shumta që duhej të adresoheshin, duke u marrë me kryesit e 
krimeve më pak të rënda dhe promovimit të riintegrimit në nivel lokal (Andrieu 2012; 
Brounéus, 2003). Procesi i pajtimit u përball me disa sfida, sepse Gacaca ishte perceptuar 
nga disa si traumatike, për shkak të "natyrës tejet emotive dhe përçarëse të dëshmisë gjatë 
seancave dëgjimore", që u mbajtën në publik me praninë e viktimave, autorëve dhe 
familjarëve të tyre (Clark, 2010, fq.28). Për më tepër ata ishin kritikuar për nxitjen e 
"drejtësisë së njëanshme" (Clark, 2010) me anë të narrativit të zgjedhur kundër hutuve, të 
përshkruar si autorët e vetëm dhe kryesor të gjenocidit kundër tutsive. Për këtë arsye, 
duke shkuar më tej tensioni ndërmjet grupeve etnike ishte sfida kryesore e pajtimit në 
Ruandë. Megjithatë, procesi i promovuar nga Gacaca ndihmoi për të shkarkuar gjykatat 
dhe për të krijuar kujtesën kolektive (Skaar, 2013). 
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Në fund të viteve të 1990-ta, shoqëritë post-ushtarake / autoritare që janë goditur nga 
konflikti civil dhe politik janë përcjellur me procese të ndryshme të pajtimit kombëtar 
(Loveman & Lira, 2007). Në Kili, diktatura shtypëse dhe e dhunshme e gjeneralit Augusto 
Pinochet është përcjellur me krijimin e Komisionit të Parë të së Vërtetës dhe Pajtimit që ka  
përdorur zyrtarisht këtë emër. I dizajnuar për të zbuluar të vërtetën mbi ngjarjet e rënda 
që kanë ndodhur dhe për të kuptuar rrënjët dhe pasojat e tyre, Komisioni i së Vërtetës dhe 
Pajtimit kishte për qëllim jo vetëm të identifikojë dhe ri-integrojë viktimat si dhe t'u japë 
atyre dëmshpërblime, por edhe të propozojë zgjidhje ligjore dhe administrative që duhen 
miratuar, në mënyrë që të shmanget përsëritja e së kaluarës. Lidhur ngushtë me realitetet 
shoqërore, kulturore dhe politike, përvoja e pajtimit kilian njihet si një nga më të 
suksesshmet (Hourquebie, 2014). I gjithë procesi u projektua mbi vullnetin për të 
rindërtuar vendin "së bashku" dhe për të shmangur hakmarrjen. 

Procesi i ndjekur në Timorin Lindor është gjithashtu një rast i rëndësishëm, sepse 
strategjia e adoptuar mbështetej në përdorimin e strukturave ekzistuese të pushtetit 
(Skaar, 2013). Komisioni për Pranimin, të Vërtetën dhe Pajtimin synonte të riintegrojë 
individët duke përdorur kodet tradicionale gjyqësore dhe mekanizmat për krime më pak 
serioze. Duke shkuar më tej sesa aspektet simbolike dhe fetare të KVP-së në Afrikën e 
Jugut (Andrieu, 2012), qasja e zgjedhur për Timorin Lindor ishte më e integruar, duke u 
përpjekur të merret me disa aspekte të tilla si kultura, drejtësia, politika dhe psikologjia 
(Brounéus, 2003). Procesi veçanërisht u përqendrua në rithemelimin e institucioneve 
shtetërore autonome dhe funksionale, me punën e Administratës së Përkohshme të 
Kombeve të Bashkuara në Timorin Lindor (UNTAET), i cili ishte përgjegjës për administratën 
e përkohshme civile dhe misionet paqeruajtëse në territorin e Timorit Lindor që nga viti 
1999. 

Natyrisht, mund të merren qasje të ndryshme. Këto raste tregojnë se zhvillimi i 
mekanizmave gjyqësore ndërkombëtare është parë si një hap i parë për të arritur pajtimin, 
siç ndodhi në Ruandë ose në ish-Jugosllavi, ndërsa disa procese të tjera përqendrohen më 
shumë në krijimin e Komisioneve të së Vërtetës dhe Pajtimit (Ruanda, Afrika e Jugut, Kili, 
Kanada e kështu me radhë) ose në përdorimin e mekanizmave tradicionalë për të arritur 
pajtimin dhe për të zhvilluar një qasje vërtet poshtë-lart (Ruanda, Burundi, Uganda). 

Drejtësia tranzicionale në Ballkanin Perëndimor  

Në vitet e 1990-ta, ish-Jugosllavia ishte në qendër të një lufte brutale dhe të dhunshme, 
duke e lënë Ballkanin Perëndimor në një gjendje traume dhe shkatërrimi. Konfliktet e 
tmerrshme që ndodhën në rajon u karakterizuan nga mizori si gjenocidi, spastrimi etnik, 
përdhunimi kolektiv, vrasjet dhe numri i madh i njerëzve të traumatizuar, të zhvendosur, e 
të humbur. Më shumë se 15 vjet pas përfundimit të konfliktit, Ballkani Perëndimor ende 
vuan nga efektet e luftës jo vetëm në nivel politik dhe ekonomik, por mbi të gjitha edhe në 
nivel njerëzor individual. 

Prania ndërkombëtare dhe iniciativat e hartuara menjëherë pas përfundimit të konfliktit 
ishin inkurajuese. Duke synuar ngritjen e një procesi ligjor për të trajtuar krimet e luftës 
dhe shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut, hapi i parë u mor me krijimin e TPNJ në Hagë 
më 1993, në përputhje me Rezolutat 808 dhe 827 të OKB-së. TPNJ dhe gjykatat kombëtare 
kanë juridiksion të njëkohshëm për të ndjekur penalisht shkeljet e rënda të së drejtës 
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ndërkombëtare humanitare të kryera gjatë konfliktit. Megjithatë, Tribunali i Hagës ka pasur 
mundësi të kërkojë parësi nëse ishte në interes të drejtësisë ndërkombëtare. Katër 
kategori të veprave u karakterizuan të jenë nën autoritetin e Tribunalit: shkelje të rënda të 
konventave të Gjenevës të vitit 1949, shkelje të ligjeve dhe zakoneve të luftës, gjenocid 
dhe krime kundër njerëzimit (Mandates and Crimes under ICTY Jurisdiction, n.d.). Për më 
tepër, në Bosnje, Kroaci dhe Serbi, shumë iniciativa u krijuan dhe u promovuan nga 
ekspertë ndërkombëtarë për t'u marrë me krimet e luftës, për të promovuar kthimin e 
refugjatëve dhe personave të zhvendosur dhe për të reformuar sektorin e sigurisë dhe 
sundimin e ligjit. Disa përpjekje për të identifikuar përgjegjësinë shtetërore u bënë përpara 
GjND-së dhe në shkurt të vitit 2007, në kërkesën e bërë nga Bosnja dhe Hercegovina për të 
gjykuar Serbinë dhe Malin e Zi për shkelje të Konventës së OKB-së për Parandalimin dhe 
Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit, GjND gjykoi se gjenocidi ka ndodhur në Srebrenicë. 
Megjithatë, Serbia nuk u shpall përgjegjëse. Për më tepër, deri tani disa përpjekje për të 
vendosur bashkëpunim të qëndrueshëm ndërmjet vendeve të rajonit për të krijuar një 
Komision të së Vërtetës dhe Pajtimit kanë dështuar, duke i shterruar përpjekjet për të 
vendosur të vërtetën mbi ngjarjet e konfliktit (Fischer, 2013; Application of the Convention 
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. 
Serbia and Montenegro), 2007). 

Megjithatë, në vitin 2008, një grup i OJQ-ve nga Serbia, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina 
dhe Kosova filluan themelimin e KOMRA - Komisionit Rajonal për Verifikimin e Fakteve për 
Krimet e Luftës dhe shkeljet tjera të rënda të të drejtave të njeriut të kryera në territorin e 
Ish-Jugosllavisë nga 1 janari 1991 deri më 31 dhjetor 2001. Ky organ jashtëgjyqësor kishte 
për qëllim të hetonte deklarimet për të gjitha krimet e luftës dhe shkeljet e tjera të rënda 
të të drejtave të njeriut në lidhje me luftën. Fatkeqësisht, iniciativa është përballur me disa 
probleme që e dëmtojnë funksionimin e procesit, veçanërisht në lidhje me mungesën e 
bashkëpunimit të shteteve në fjalë dhe konceptimin e pajtimit, i cili duhet të jetë përtej 
rajonit (Touquet & Vermeersch, 2016). Deri më sot, në Ballkanin Perëndimor nuk është 
dhënë një përgjigje e qëndrueshme për çështjen e pajtimit. 

Karakteristikat e Kosovës 

Republika e Kosovës është shtet multietnik në Ballkanin Perëndimor (Milo, 2006), i cili 
është prekur nga një histori e gjatë e popullsisë së vet kryesisht shqiptare, nga ndryshimet, 
ndikimet, luftrat dhe ndërprerjet brenda territorit të saj për shumë shekuj. Shumë ndikime 
të huaja dhe grupe etnike përveç shqiptarëve, si boshnjakët, serbët dhe turqit, kanë 
ndikuar në identitetin e tanishëm të Kosovës ndër vite. Sidoqoftë, çështjet bashkëkohore 
dhe sfidat me të cilat përballet vendi kanë qenë kryesisht rezultat i marrëdhënieve 
komplekse dhe e kaluara e dhimbshme midis shqiptarëve dhe serbëve (Morozzo della 
Rocca, 2015). Dallime të rëndësishme mund të nxirren në mes të dy grupeve etnike në 
lidhje me gjuhën e tyre, fenë ose aspektet kulturore. Kështu, trashëgimia e tyre etnike 
mishëron një shqetësim thelbësor në kontekstin e drejtësisë tranzicionale dhe pajtimit 
(Morozzo della Rocca, 2015). 

Shumica e popullsisë në Kosovë është e grupit etnik shqiptar, prania e të cilit ka kuptim 
në të gjithë Ballkanin Perëndimor, sidomos në vende të tilla si në Shqipëria, Maqedoni, Mal 
të Zi dhe Serbi. Grupi etnik shqiptar përfaqëson shumicën e popullsisë në Kosovë dhe, sipas 
regjistrimit të Kosovës në vitin 2011 (i cili përjashton Kosovën e Veriut: Mitrovica e Veriut, 
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Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan), popullsia shqiptare është rreth 1, 616, 869 (92,9%). 
Trashëgimia historike dhe tradicionale e grupit etnik përfaqëson një dimension të madh 
dhe përcaktues të kuptimit aktual të identitetit kosovar. Historia e tyre është shënuar nga 
shumë ndryshime gjeostrategjike brenda rajonit dhe ndikime të jashtme që morën pjesë 
në ndarjen dhe ndërrimin eventual të kësaj popullate. Përkundër shumë ngjarjeve 
historike, kultura dhe gjuha shqipe, e cila gjithashtu përbëhet nga dialekte të ndryshme, 
mbetet një karakteristikë e përbashkët e këtij grupi etnik. Ajo mishëron një aspekt të 
rëndësishëm të identitetit shqiptar pasi që përcakton se kush është shqiptar "qoftë nga 
Kosova, Shqipëria apo nga cilido vend tjetër" (Judah, 2008, fq.9), ndërsa vendet e tjera në 
Ballkan përgjithësisht përcaktohen nga feja e tyre. Aspekti fetar nuk luan rol themelor 
brenda identitetit të grupit etnik, megjithatë, shqiptarët e Kosovës janë kryesisht 
muslimanë sunitë; një minoritet, veçanërisht në Mal të Zi, është katolik, dhe pak shqiptarë 
të Kosovës janë ortodoksë (Judah, 2008). Kultura shqiptare përfshin një traditë të fuqishme 
të kodeve zakonore me kode të tilla si Kanuni i Lekë Dukagjinit ose Kanuni i Skenderbegut 
(Arsovska & Verduyn, 2007), rëndësia, praktika dhe ndikimi i të cilave varion nga rajoni në 
rajon. Deri më sot, ato ende kanë një rezonancë të veçantë brenda kulturës shqiptare, pasi 
disa parime vazhdojnë të zbatohen edhe nëse autoriteti i ligjit zakonor ka rënë. Prandaj, 
shqiptarët nga Kosova qëndrojnë relativisht të afërt me tërë trashëgiminë e grupit etnik 
shqiptar, por veçoritë që janë zhvilluar brenda grupit etnik të vendit mbeten të 
rëndësishme në kontekstin e Kosovës, veçanërisht në lidhje me marrëdhëniet e tyre me 
popullatën serbe. 

Grupi etnik serb është pakica më e madhe etnike në Kosovë dhe popullsia e saj është 
përafërsisht 25, 532 (1,5%), sipas regjistrimit të popullsisë në Kosovë. Shumica e serbëve 
jetojnë në Serbi por edhe në Mal të Zi, Kroaci dhe Bosnje-Hercegovinë. Brenda territorit të 
Kosovës, grupi etnik serb është kryesisht i vendosur në veri të Kosovës, ku "ka mbetur i 
vendosur nën autoritetin e qeverisë serbe" (Bieber, 2015, fq.191). Nga këndvështrimi i tyre, 
historia e Kosovës është hartuar përmes ndryshimeve dhe ndikimeve të shumta, 
veçanërisht nga serbët ose të paktën nga popullata e krishterë ortodokse me të cilën 
identifikohen serbët (Judah, 2008). Serbët nuk kanë qenë gjithmonë vetëm në Serbisë e 
sotme dhe grupi etnik "ka lëvizur, zhvendosur, ikur dhe emigruar nëpër shekuj, brenda dhe 
jashtë Kosovës dhe në të gjithë hapësirën e ish Jugosllavisë" (Judah, 2008, fq.13). Serbët e 
Kosovës janë pjesë e grupit të sllavëve të Jugut të popujve indo-evropianë dhe ndajnë 
karakteristika të përbashkëta siç janë traditat sllave, gjuha serbe ose feja e krishtere 
ortodokse. Gjuha serbe është gjuha zyrtare në Serbi dhe Bosnje-Hercegovinë, në Republika 
Srpska, dhe njihet si gjuhë e pakicave në disa vende të Ballkanit Perëndimor si Mali i Zi, 
Kroacia, Sllovenia dhe Republika e Kosovës. Kultura serbe është thellësisht e shënuar nga 
aspekti fetar dhe sidomos nga feja e krishtere ortodokse, e cila historikisht ka luajtur një rol 
thelbësor në Serbi dhe në zonat ku jetojnë serbët, gjetkë në Ballkan (Judah, 2008). Kjo 
trashëgimi etnike për serbët e Republikës së Kosovës është e rëndësishme për të 
përcaktuar kulturën e tyre dhe është veçanërisht e rëndësishme në kontekstin e Kosovës 
së sotme. Serbët e Kosovës karakterizohen edhe nga trashëgimia historike dhe kulturore e 
grupit etnik të cilit i përkasin, por edhe nga historia e ndërlikuar që ka ndodhur në këtë 
rajon dhe që përcakton sot Republikën e Kosovës (Bieber, 2015). Për këtë arsye, historia 
etnike dhe trashëgimia e popullsisë serbe të Kosovës është komplekse dhe këto 
karakteristika mbeten në qendër të sfidave aktuale me të cilat ballafaqohet vendi. 
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Në historinë e kohëve të fundit, Kosova u bë Krahinë Autonome e Republikës Socialiste 
Federative të Jugosllavisë (RSFJ) në vitin 1974. Çështjet pasuese të pazgjidhura ndërmjet 
shqiptarëve të Kosovës dhe qeverisë qendrore të RSFJ-së, në dritën e politikave 
diskriminuese ndaj popullsisë shqiptare, me referendumin e vitit 1990 të udhëhequr nga 
serbët për një Kushtetutë të re (Bethlehem & Weller, 1997) që hoqi autonominë e Kosovës 
(Judah, 2008; Morozzo della Rocca, 2015) dhe abuzimi me të drejtat e njeriut të popullsisë 
shqiptare në Kosovë, përfundimisht çuan në protesta, trazira dhe konflikt të armatosur që 
filloi në vitin 1998 dhe arriti kulmin në vitin 1999 (Irwin, 2015). Me shpalljen e pavarësisë 
së Kroacisë dhe Sllovenisë në vitin 1991 dhe shpërbërjes së Republikës Federale të 
Jugosllavisë, Ballkani Perëndimor hyri në një periudhë të përgjakshme konflikti. Në vitin 
1998, konflikti midis forcave serbe dhe shqiptarëve të  Kosovës, me Ushtrinë Çlirimtare të 
Kosovës (në tekstin e mëtutjeshëm UÇK), filloi haptazi duke rezultuar me vdekje të shumta 
dhe persona të zhdukur dhe të zhvendosur që alarmuan bashkësinë ndërkombëtare. 
Konflikti përfundoi me ndërhyrjen ushtarake të NATO-s, dhe në qershor 1999, Kosova u 
vendos nën protektoratin e OKB-së (Irwin, 2015). Kuvendi i Kosovës në vitin 2008 shpalli 
pavarësinë e Kosovës nga Serbia, dhe deri më sot 114 vende ndërkombëtare kanë njohur 
pavarësinë e Kosovës. Përderisa OKB nuk e njeh zyrtarisht Kosovën, më shumë se gjysma e 
shteteve anëtare të OKB-së e njohin Kosovën si shtet të pavarur (International 
Recognitions of The Republic Of Kosovo - Foreign Policy, n.d.). Sidoqoftë, ky dimension 
historiko-politik e lë popullatën e tanishme të ndarë ende përgjatë vijave etnike midis 
serbëve dhe shqiptarëve, një marrëdhënie që ndiqet nga një tension i vazhdueshëm në 
mes të dy palëve, duke kulmuar në një bashkëjetesë të komplikuar mes këtyre dy 
komuniteteve në veçanti. 

Drejtësia tranzicionale dhe pajtimi në Kosovë 

Në fund të luftës, Ballkani Perëndimor është parë si një rast i jashtëzakonshëm studimi 
për komunitetin ndërkombëtar, i cili theksoi nevojën për përmirësimin e nismave për 
ndërtimin e paqes dhe për një proces ligjor për të trajtuar krimet e luftës dhe shkeljet e 
rënda të të drejtave të njeriut (Fischer, 2013). Në situatat pas konfliktit, mekanizmat e 
drejtësisë tranzicionale synojnë të vendosin sundimin e ligjit, të sigurojnë përgjegjësi duke 
luftuar mosndëshkimin, të ofrojnë të vërtetën dhe drejtësinë ndaj viktimave dhe të 
promovojnë pajtimin mes komuniteteve duke zbuluar të vërtetën për padrejtësitë e 
kaluara (Andrieu, 2012). Sa i përket krimeve të rënda të kryera gjatë konfliktit në Kosovë 
dhe çështjeve në vazhdim të zbulimit të së vërtetës, personave të zhdukur dhe tensioneve 
etnike, nevoja për të zhvilluar mekanizma të drejtësisë tranzicionale është vlerësuar si 
themelore për të mbështetur përpjekjet për paqen dhe përpjekjet për ndërtimin e shtetit 
(Istrefi, 2016).  

Në Kosovë janë hulumtuar iniciativat e drejtësisë tranzicionale, por situata mbetet më 
komplekse se sa duket dhe përpjekjet për të arritur pajtimin përballen me disa çështje. 
Mungesa e vullnetit politik dhe përmirësimi i dobët i kornizës së rëndësishme ligjore të 
miratuar deri më tani, tensionet etnike që mbeten qendrore në shoqërinë kosovare, lodhja 
dhe humbja e besimit në iniciativa dhe bashkësinë ndërkombëtare, janë disa nga sfidat me 
të cilat ballafaqohet procesi i pajtimit. 
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Çfarë është bërë për procesin e pajtimit deri tani? 

Që nga ndërhyrja e NATO-s në vitin 1999, dhe sidomos pas shpalljes së pavarësisë së 
Kosovës në vitin 2008, përpjekjet për pajtim ndërmjet komunitetit shqiptar dhe serb janë 
iniciuar nëpërmjet ndërtimit të institucioneve dhe krijimit të legjislacionit përkatës. 
Strategjitë policore dhe ushtarake, mjetet zbatuese dhe konceptet për ndërtimin e paqes 
janë krijuar dhe menaxhuar nga akterë të ndryshëm si: NATO, OKB dhe BE (Daxner, 2010). 
Në nivel ndërkombëtar, TPNJ është krijuar për t'u marrë me kriminelët e luftës dhe për të 
arritur pajtimin nën një dimension gjyqësor dhe projekti i KOMRA-së është iniciuar nga disa 
OJQ të Ballkanit Perëndimor për të përcaktuar faktet rreth krimeve të luftës nëpërmjet një 
qasjeje rajonale. 

Në vitin 2017, një gjykatë speciale për hetimin e krimeve të kryera nga pjesëtarët e UÇK-
së gjatë dhe pas luftës në Kosovë pritet të fillojë funksionimin. Krijimi i institucionit të 
quajtur zyrtarisht "Institucioni i specializuar gjyqësor i zhvendosur i Kosovës" u vendos mes 
autoriteteve të BE-së dhe atyre kosovare dhe holandeze. Gjykata do të gjendet fizikisht në 
Hagë dhe do të veprojë në përputhje me ligjet e Kosovës, me qëllim që të sigurojë drejtësi 
dhe ndjekje penale të krimeve të luftës dhe vrasjeve të pasluftës. Funksionimi i këtij 
institucioni bazohet në punën e gjyqtarëve ndërkombëtarë, të cilët do të zbatojnë ligjet e 
Kosovës dhe do të sigurojnë mbrojtjen e dëshmitarëve. Gjykata e re mund të jetë e 
rëndësishme që përfundimisht të krijojë hapësirën për dialog të përmirësuar serbo-kosovar 
dhe për të adresuar mizoritë e të drejtave të njeriut ndaj shqiptarëve joetnikë (Kosovo 
Court to be established in The Hague, 2016). 

Për më tepër, akterët ndërkombëtarë kanë vlerësuar gjithashtu disa iniciativa. Rezoluta 
1244/1999 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara e vendosi Kosovën në kuadër 
të Misionit të Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) 
për të mbështetur një administratë kalimtare dhe për të zgjidhur situatën serioze 
humanitare. Në të njëjtën kohë, Forca Ndërkombëtare Ushtarake e Kosovës (KFOR) u krijua 
për të dekurajuar rifillimin e armiqësive, demilitarizimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, 
mbështetjen e veprimit humanitar ndërkombëtar dhe krijimin e ruajtjen e një mjedisi të 
sigurt për Kosovën. Për më tepër, për të ndihmuar autoritetin gjyqësor dhe zbatimin e ligjit 
në Kosovë, OKB-ja themeloi Misionin e BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) i cili u 
bë funksional në vitin 2009 (Irwin, 2015; Nato’s role in Kosovo, 2017). 

Strategjia kombëtare krijoi disa nisma në nivel politik. Një aspekt fillestar i procesit u 
shfaq në Planin e Ahtisaarit, zyrtarisht Propozimi Gjithëpërfshirës për Marrëveshjen për 
Statusin e Kosovës, i hartuar nën mbikëqyrjen e Grupit të Kontaktit të përbërë prej 
Britanisë së Madhe, Francës, Gjermanisë, Italisë, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara në vitin 
2007, për të ofruar parime udhëzuese për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Plani i Ahtisarit 
fokusohet në ruajtjen e demokracisë multietnike dhe jofetare, duke promovuar gjuhën 
shqipe dhe serbe si gjuhë zyrtare, të drejta thelbësore të pakicave dhe të pronës dhe një 
treg të hapur me konkurrencë të lirë (Galluci, 2011). Ballafaqimi me të kaluarën dhe 
koncepti i pajtimit përfshihen në marrëveshjen e Ahtisarit. Neni 2 mbi "Të drejtat dhe liritë 
themelore të njeriut" obligon institucionet e Kosovës dhe qytetarët e saj që të promovojnë 
procesin e ballafaqimit me të kaluarën. Neni 2.5 thotë: "Kosova do të promovojë dhe 
respektojë plotësisht procesin e pajtimit midis të gjitha komuniteteve dhe anëtarëve të tij. 
Kosova do të krijojë një qasje gjithëpërfshirëse me theks të veçantë në çështjet gjinore, për 
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t'u marrë me të kaluarën, e cila përfshin një gamë të gjerë të iniciativave gjyqësore 
kalimtare" (Propozimi Gjithëpërfshirës për Marrëveshjen për Statusin e Kosovës, 2007). 
Megjithatë, institucionet shtetërore deri më tani nuk janë inkurajuar t’i japin përparësi 
drejtësisë tranzicionale dhe të zbatojnë nenin 2.5 të Planit të Ahtisarit. Shqetësimet për 
mungesën e tolerancës nga institucionet qeveritare për t'u marrë me çështjen e 
diskutueshme të krimeve të luftës vazhdojnë, pavarësisht themelimit të Institucionit të 
specializuar gjyqësor të zhvendosur në Hagë (Daxner, 2010). 

Janë bërë disa tentime rreth përpjekjeve për të ofruar dëmshpërblime për viktimat. Në 
vitin 2000, Rregullorja 66 për Përfitimin e invalidëve të luftës së Kosovës dhe familjarëve të 
viktimave të Konfliktit të armatosur në Kosovë, u miratua nga UNMIK-u për të siguruar 
përfitime për viktimat dhe familjet e tyre. Departamenti i shëndetësisë dhe mirëqenies 
sociale krijoi një fond të veçantë për përfituesit e privilegjuar dhe në vitin 2011, Qeveria 
miratoi Ligjin për statusin dhe të drejtat e familjeve të dëshmorëve, invalidëve të luftës së 
UÇK-së dhe veteranëve dhe familjarëve të viktimave civile të luftës, për të ofruar përfitime 
për pjesëtarët e dëmtuar të UÇK-së dhe të afërmit e tyre (Ligji Nr. 04/L-054 Për statusin 
dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesetarëve të Ushtrisë Çlirimtare të 
Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyre, 2011). 

Në vitin 2012, institucionet e Kosovës hartuan negociatat për një Plan veprimi të 
Marrëveshjes së stabilizim asociimit, e cila u nënshkrua nga Këshilli i Evropës dhe Qeverisë 
së Kosovës me 27 tetor 2015 dhe hyri në fuqi më 1 prill 2016 (Ligji nr. 05/l-069 për 
ratifikimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit ndërmjet republikës së kosovës, në njërën 
anë, dhe bashkimit evropian dhe komunitetit evropian të energjisë atomike, në anën 
tjetër, 2015). Ideja e marrëveshjes është krijimi i një zone të tregtisë së lirë dhe lehtësimi i 
zbatimit të standardeve evropiane në fusha të tjera si konkurrenca, mbështetja ndaj shtetit 
dhe pronës intelektuale. Dispozita të tjera përfshihen në kornizën politike, bashkëpunimin 
në një gamë të gjerë sektorësh, duke përfshirë arsimin dhe punësimin, energjinë, mjedisin, 
drejtësinë dhe punët e brendshme. Ndër të tjera, marrëveshja kërkon dialogun ndëretnik 
dhe ndërtimin e paqes (Marrëveshja e Stabilizim Asocimit (MSA) ndërmjet BE-së dhe 
Kosovës hyn në fuqi, 2016).  

Për shkak të së kaluarës së trazuar të Kosovës, veçanërisht në kontekstin e konfliktit 
midis serbëve dhe shqiptarëve, qeveria e Kosovës në vitin 2012 krijoi një grup 
ndërministror për t'u marrë me të kaluarën dhe pajtimin. Mandati i këtij grupi 
ndërministror bazohet në katër shtyllat e drejtësisë tranzicionale: gjetja e së vërtetës, 
dëmshpërblimet për viktimat, e drejta për drejtësi dhe reforma institucionale. Edhe pse u 
konceptua si një projekt që mund të bashkonte akterë të ndryshëm për të krijuar një 
strategji për t'u marrë me të kaluarën, mbështetja politike dhe financiare mungoi, dhe kjo 
strategji deri më tani nuk u zhvillua. Për më tepër, Kosova mbeti pa një kornizë të mirëfilltë 
për t'u marrë me të kaluarën në bazë të të cilave do të zbatoheshin politikat (Ahmetaj & 
Unger, 2017). 

Disa raporte hulumtuese nga organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare që 
monitorojnë respektimin e të drejtave të njeriut dhe drejtpërdrejt ose tërthorazi lidhen me 
pajtimin dhe drejtësinë tranzicionale theksojnë miratimin e Strategjisë dhe Planit të 
veprimit për të drejtat e njeriut (2013-2017), si dhe nivelin e kënaqshëm të përfshirjes së 
akterëve të ndryshëm në proceset që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të njeriut 
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në nivel lokal. Megjithatë, ekziston një mungesë e përfshirjes më të madhe të 
komuniteteve pakicë në vendimmarrje dhe në përdorimin e gjuhës pavarësisht nga 
detyrimet ligjore për përfshirjen e tyre. 

Çfarë ka shkuar mirë? 
 
Falë investimit të bashkësisë ndërkombëtare dhe bashkëpunimit të saj me Qeverinë e 

Kosovës, është hartuar një kornizë në lidhje me mekanizmat e drejtësisë tranzicionale. Janë 
bërë përpjekje për t'iu qasur institucioneve perëndimore dhe evropiane dhe një hap i parë 
është marrë me shpalljen e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 dhe njohjen e vendit nga 
shtete të shumta anembanë botës. UNMIK-u, KFOR-i dhe EULEX-i kanë hartuar disa 
iniciativa për të mbështetur përparimin e ndërtimit të paqes, duke çuar në krijimin e një 
kuadri të jashtëzakonshëm. Për më tepër, TPNJ luajti një rol të rëndësishëm për ndjekjet 
penale dhe ndihmoi në hartimin e legjislacionit për të dizajnuar institucione për ndjekjen 
penale të krimeve të luftës në Bosnje, Kroaci dhe Serbi (Fischer, 2013). I paditur nga 
gjykata më 1999, Sllobodan Millosheviç vdiq para gjykimit të tij. Megjithatë, më 26 shkurt 
2009, TPNJ dënoi pesë zyrtarë të lartë serbë për krimet e kryera gjatë luftës kundër 
shqiptarëve të Kosovës në 1999 në rastin “Prokurori kundër Millan Millutinoviçit”. Që nga 
themelimi i saj, TPNJ ka akuzuar 161 persona për shkelje të rënda të së drejtës humanitare 
të kryera në ish-Jugosllavi midis viteve 1991 dhe 2001 dhe 9 nga zyrtarët më të 
rëndësishëm serbë dhe jugosllavë u paditën për krimet e kryera në Kosovë nga forcat serbe 
(Five Senior Serb Officials Convicted of Kosovo Crimes, One Acquitted, 2009). Megjithatë, 
këto pak rezultate të rëndësishme të procesit në Kosovë theksojnë se procesi i hartuar nuk 
ka lejuar ose ka arritur pajtimin deri më tani. 

Çfarë nuk ka shkuar mirë?  
 
Për fat të keq, strategjia e ndërmarrë deri më tani rrallë ka arritur rezultate pozitive.  

TPNJ mishëron një dështim të parë në procesin e pajtimit. Nën drejtimin e TPNJ, drejtësia u 
zbatua më shumë si çështje e individualizuar sesa një përgjegjësi kolektive, duke injoruar 
"realitetin social dhe politik rreth rasteve individuale" (Touquet & Vermeersch, 2016, fq 
59). Kritika më e madhe e procedurave të gjykatës ka pasur si bosht pamundësinë për të 
dënuar kryesit kryesorë të konfliktit. Shumë zyrtarë u liruan dhe Millosheviç vdiq para 
dënimit të tij zyrtar në Hagë. Sot, partia qeverisëse e Serbisë është e njëjtë me atë të 
Millosheviçit, me anëtarët e kabinetit të mbetur në pushtet dhe në të njëjtën mënyrë, 
Kroacia dhe Kosova ende mbizotërohen nga të njëjtët lloj udhëheqësish që ishin 
protagonistë gjatë luftërave të viteve 1990-ta. Mbyllja e TPNJ është planifikuar për 31 
Dhjetor 2017, por pyetja nëse dokumentacioni i saj do të bëhet i qasshëm publikisht është 
ende në diskutim (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia Calls for papers 
for June 2017 Legacy Conference, 2016). 

 
Lidhur me KOMRA, iniciativa është pranuar gjerësisht nga forcat progresive në Kosovë 

dhe në rajon. Sidoqoftë, ajo nuk ka marrë mbështetjen e vërtetë të qeverisë në Kosovë dhe 
në vende të tjera në rajon. Në literaturën që analizon nismën e KOMRA-së në vitin 2006 në 
kontekstin e pajtimit, iu drejtua një kritike e madhe nismës rajonale "për vënien e të gjitha 
viktimave në një pozitë të barabartë" në përpjekjen për të qenë ndër-rajonale dhe për të 
siguruar një forum për të gjitha grupet etnike (Touquet & Vermeersch, 2016, fq. 67). 
Mospërputhja e vazhdueshme përshkruan zgjidhjen e pasuksesshme të konfliktit të viteve 
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1990 dhe bëhet shfaqja kundër-intuitive e paqes pozitive ku "të gjitha palët vërtet besojnë 
se janë viktima të padrejtësisë... shumë nga kjo është e institucionalizuar dhe gjithashtu e 
përbrendësuar në mënyrë kulturore dhe psikologjike", ku Serbia pretendon viktimizimin 
dhe paraqet agresionin e saj të dhunshëm në Kosovë si akte të mbrojtjes (Ramsbotham, 
Miall, & Woodhouse, 2011, fq.12). Sidoqoftë, iniciativa e KOMRA-së u krijua në vitin 2006 
zyrtarisht për të diskutuar çështjen e drejtësisë tranzicionale dhe pajtimit përtej kufijve të 
tanishëm shtetëror. Megjithatë, shumë viktima asocojnë pajtimin me aktin e faljes, "të cilin 
nuk ishin të gatshëm ta bënin" (Touquet & Vermeersch, 2016, fq.66). Prandaj, mungesa e 
bashkëpunimit dhe të kuptuarit të përbashkët të pajtimit penguan përpjekjet e nismës së 
KOMRA-së. 

 
Për më tepër, mohimi institucional dhe mungesa e vullnetit për të njohur mizoritë në 

nivel shtetëror përmes etiketimit të monumenteve, kalendarëve, përkujtimit të heronjve të 
luftës kundrejt kriminelëve dhe regjistrimit të ngjarjeve historike çon në konfuzion socio-
kulturor dhe paaftësinë për të përcaktuar të vërtetën historike dhe kolektive. Ekziston një 
lidhje midis mënyrës së definimit dhe projektimit të kujtesës, identitetit, konfliktit, mitit, 
përjashtimit, përfshirjes dhe viktimizimit. Përfaqësimi i konfliktit dhe kujtesa kolektive kanë 
shtrirje të thella socio-psikologjike që kërcënojnë të vazhdojnë dhe të nxisin ndarjen më të 
madhe të identitetit të grupit dhe nacionalizmin. Politika në lidhje me të kaluarën dëshmon 
se konflikti nuk është zgjidhur përfundimisht dhe politizimi institucional i të kaluarës 
rrjedhimisht shpie në trivializimin e traumës, shmangien e pranimit dhe përgjegjësisë 
kolektive, si dhe vetëdijes së rreme të konfliktit. Rreziku i një narrativi njëdimensional 
tregohet nga mënyra se si gjenerata e pas luftës që nuk ka përjetuar luftërat ka një 
perspektivë të kufizuar që çon edhe më larg nga e vërteta dhe nga pranimi aq i nevojshëm i 
pajtimit (Sweeney & Ahmetaj, 2015).  . 

 
Deri më sot, procesi i shtetndërtimit kombëtar të Kosovës është në një ndalesë të 

paralizuar. Ajo që duhej të ishte njohje unanime ndërkombëtare e pavarësisë është 
zvarritur për gati një dekadë. Si pasojë e këtij bllokimi politik, shoqëria nuk ka qenë në 
gjendje të funksionojë dhe të arrijë stabilitetin socio-ekonomik. Retorika e politizuar 
gjithashtu e ka vështirësuar deshifrimin e perceptimeve dhe dëshirave aktuale të 
komunitetit. Mungesa e një përkufizimi të përbashkët ka bërë që të jetë e vështirë të 
matet efektiviteti i proceseve të ndërtimit të paqes. 

Zbrazëtia e pajtimit në Kosovë  
 
Përpjekjet e dizajnuara për të arritur pajtimin në Kosovë deri më tani nuk kanë prodhuar 

rezultatet e pritura dhe situata aktuale thekson mungesën e një kuptimi konkret dhe të 
vlefshëm se çfarë do të thotë pajtimi në nivel lokal dhe rajonal. Ekziston një nevojë e 
madhe për qartësi kur bëhet fjalë për pajtimin për t'i mbajtur institucionet të përgjegjshme 
dhe për të përcjellur zhvillimin. Dokumentacioni, hulumtimet dhe të dhënat janë 
absolutisht të nevojshme për të ndërtuar themelet e shtetit të ri kombëtar mbi të vërtetën 
e qëndrueshme, të cilat do të përdoren edhe nga sektori publik, jofitimprurës dhe privat në 
drejtimin e përpjekjeve të tyre lokale për adresimin e nevojave të komunitetit pas 
konfliktit. Eksplorimi i kornizave teorike të pajtimit për të zhvilluar një qasje konkrete tani 
është thelbësor për të adresuar në mënyrë adekuate këtë çështje në Kosovë, veçanërisht 
në lidhje me specifikat e saj kulturore dhe dimensionet politike, sociale dhe ekonomike që 
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ekzistojnë në vend. Megjithëse pajtimi aktualisht kuptohet si një masë e rëndësishme për 
të rikrijuar marrëdhënie të qëndrueshme ndërmjet armiqve të dikurshëm mbi 
trashëgiminë e një të kaluare të rëndë, teoritë e ndryshme të zhvilluara gjatë viteve të 
fundit megjithatë tregojnë se koncepti është më kompleks se sa duket. 

Korniza teorike  
 
Gjatë tranzicionit nga lufta në paqe, shoqëritë ndeshen me vështirësi rreth asaj se sa 

duhet të pranojnë të kaluarën, a duhet t’i ndëshkojnë autorët e krimit dhe si të shërohen 
nga traumat e kaluara. Përveç kësaj, mënyra e trajtimit të pranisë së kryerësit, viktimave 
dhe të pranishmëve tjerë pas përfundimit të dhunës paraqet një sërë problemesh. Formula 
më e zakonshme paraqet dy rreziqet e njëkohëshme, atë të zisë për të kaluarën dhe atë të 
harresës së të kaluarës; shumë kujtesë, apo kujtesë të pamjaftueshme; shumë viktimizim 
apo kujtim të pamjaftueshëm të viktimave dhe të mbijetuarve; shumë të kaluar apo shumë 
pak njohje të së kaluarës (Minow, 1998). Këto rreziqe të përbashkëta nuk shoqërojnë 
vetëm shoqëritë që dalin nga dhuna në masë, por edhe individët që shërohen nga trauma. 
Mô Bleeker në anën tjetër na tregon se pajtimi mund të arrihet kur një shoqëri mund të 
jetojë me një numër opinionesh, racash, kulturash dhe feshë dhe që e sheh këtë pluralizëm 
si bazë të identitetit të vet, në një shoqëri ku secili pranon dhe njeh vuajtjet e tjetrit 
(Bleeker, 2014). 

 
Megjithatë, shumë do të pajtohen që nuk ka konsensus të përkufizimit të pajtimit. Në 

këtë kuptim, ka konceptime të ndryshme të pajtimit. Ajo mund të përkufizohet si një 
qëllim, aspiratë, shpresë, ose, në një farë mase, si një utopi. Po ashtu, disa identifikojnë 
pajtimin si rifillimin ose krijimin e një miqësie të shënuar nga besimi që shkon përtej 
ndarjeve tradicionale. Për të arritur pajtimin, ndonjëherë pritet që palët e përfshira të 
tregojnë njohje reciproke, respekt, pranim dhe ndjeshmëri ndaj nevojave dhe interesave të 
pjesës tjetër. Këto palë duhet të zbulojnë reciprokisht interesat e përbashkëta dhe të 
punojnë në zhvillimin e besimit dhe ndërtimin e marrëdhënieve paqësore (Bar-Tal & 
Bennik, 2004). 

 
Një nga punonjësit kryesorë të kërkimit shkencor akademik John-Paul Lederach mbron 

kuptimin e pajtimit si një proces të ngadaltë dhe tërësor që fokusohet në një ripërcaktim të 
marrëdhënieve. Përkufizimi i tij qëndron në natyrën e dyfishtë të pajtimit, të përbërë nga 
"një fokus dhe një lokus". "Fokusi" mishëron objektivin e një marrëdhënieje të re dhe 
pozitive, ndërsa "lokusi" është hapësira ku palët takohen dhe shprehin dhimbjet dhe pritjet 
e tyre. Atje, shprehja e vuajtjes së kaluar nga të gjitha anët duhet të përmbushë vizionin e 
një të ardhmeje të përbashkët midis armiqve të mëparshëm. Ai argumenton se nëse 
marrëdhënia është zakonisht në thelb të konfliktit, ajo është gjithashtu forca lëvizëse e një 
zgjidhjeje afatgjatë dhe të qëndrueshme që duhet të promovojë të vërtetën, faljen, 
drejtësinë dhe paqen. 

 
Një aspekt tjetër i teorisë së tij përqendrohet në nivelet e akterëve të përfshirë në 

procesin e pajtimit. Udhëheqësit politikë, në nivelin më të lartë, mishërojnë pushtetin e 
nevojshëm vendimmarrës për të përmirësuar procesin e ndërtimit të paqes. Në një nivel të 
mesëm, udhëheqësit e fushave të ndryshme të shoqërisë, siç janë udhëheqësit intelektualë 
apo tradicionalë, gjithashtu kanë një rol për të luajtur pasi që ata përfaqësojnë lidhjen 
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midis niveleve më të larta dhe më të ulëta të shoqërisë. Në të vërtetë, akterët që veprojnë 
në një nivel shumë lokal, më pak politik, janë vendimtarë pasi ata ndikojnë drejtpërdrejt në 
popullatën e prekur nga lufta. 

 
Për më tepër, sipas teorisë së Lederach, konceptet e së vërtetës, drejtësisë, paqes dhe 

mëshirës përfaqësojnë katër dinamika kryesore në procesin e pajtimit që duhet të 
përmbushen, flasin dhe dëgjohen në një hapësirë të përbashkët (Lederach, 1997, 2001). 
Koncepti i së Vërtetës ka të bëjë me zbulimin faktik dhe objektiv të ngjarjeve të tmerrshme 
të së kaluarës: John Paul Lederach e cilëson atë si "një mall për pranimin e gabimit dhe për 
vërtetimin e humbjeve dhe përvojave të dhimbshme" (Lederach, 1997, fq.29). Lederach 
përcakton konceptin e drejtësisë si "kërkim i të drejtave individuale dhe grupore, 
ristrukturim social dhe dëmshpërblim" (Lederach, 1997, fq.29). Prandaj, brenda kuadrit të 
drejtësisë tranzicionale mund të përcaktohen dy lloje të drejtësisë: drejtësia ndëshkuese 
që përqendrohet në një trajtim procedural të krimeve, që kuptohet në mënyrë strikte si 
shkelje e ligjit që duhet të ndëshkohet, dhe drejtësia restauruese ose riparuese, e cila 
fokusohet në natyrën e krimit dhe përqëndrohet në aspektin psikologjik dhe social të 
shkeljes. 

 
Për më tepër, koncepti i paqes, i cili "nënvizon nevojën për ndërvarësi, mirëqenie dhe 

siguri" (Lederach, 1997, fq.29) kuptohet si fundi i abuzimeve të të drejtave të njeriut dhe 
konflikteve, por edhe si ndërtimi i një marrëdhënieje më konstruktive midis individëve dhe 
komuniteteve. Koncepti i fundit i teorisë së Lederach është mëshira, e cila përkufizohet si 
një pikëpamje e përbashkët dhe e orientuar drejt së ardhmes "e cila artikulon nevojën për 
pranim, tejkalim dhe një fillim të ri" (Lederach, 1997, fq.29). Nga një këndvështrim më 
holistik, mëshira përfshin nocionin e dhembshurisë dhe faljes ndaj të gjithë individëve që 
vuajnë, por edhe ndaj shoqërisë. 

 
Sidoqoftë, marrëdhënia midis mëshirës dhe faljes mund të përkufizohet duke krahasuar 

të dy konceptet. Për Jeffrie G. Murphy-in, mëshira është më pak personale sesa falja, pasi 
ai që zakonisht jep mëshirë, një gjykatës për shembull, zakonisht nuk do të jetë viktimë e 
keqbërjes dhe për këtë arsye nuk do të ketë ndjenjën e pakënaqësisë. Në përgjithësi, ka 
një ndjenjë se vetëm viktimat e keqpërdorimeve kanë të drejtë të falin (Murphy 1999). 
Prandaj, mëshira ka më shumë një dimension publik të sjelljes (Murphy 1999). Murphy jep 
një shembull faljeje pa pajtim me një situatë ku një grua është rrahur dhe përdhunuar në 
mënyrë të përsëritur nga burri ose i dashuri i saj. Kjo grua, pas një konvertimi fetar, mund 
të vendosë ta falë goditësin e saj - që do të thotë të mos e urrejë atë pa qenë gati për të 
rifilluar marrëdhënien e saj me të. "’Unë ju fal dhe ju uroj gjithë të mirat’ mundet, sipas 
meje, të qëndrojë në mënyrë konsistente me: ‘Unë kurrë më nuk ju dua në këtë shtëpi.’ 
Shkurtimisht, fakti që dikush ka falur nuk do të thotë që ai/ ajo duhet t’i besojë apo jetojë 
përsëri me atë person"  (Murphy, 2012, fq.8). Për më tepër, është e rëndësishme të bëjmë 
një dallim midis faljes, si një ngjarje ndërpersonale dhe pajtimit, i cili sipas Murphy 
përcaktohet si rivendosja e besimit pas një shkeljeje në atë besim. Pajtimi përfshin biseda 
dinamike rreth shkeljes dhe faljes. Është një çështje e ndarë nga ajo e faljes. Edhe pse këto 
janë të ndërlidhura me njëra-tjetrën dhe ekziston një marrëdhënie psikologjike, 
prapëseprapë ato janë të ndryshme. 
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Teoria e zhvilluar nga Daniel Bar-Tal fokusohet në aspektin psikologjik të pajtimit dhe 
karakterizohet nga një transformim i marrëdhënieve ndërmjet armiqve të mëparshëm 
(Bar-Tal, 2008). Për të arritur pajtimin, të gjitha palët duhet të zhvillojnë një marrëdhënie 
të bazuar në njohjen reciproke dhe pranimin e njëri-tjetrit me qëllim të përforcimit të 
marrëdhënieve paqësore, besimit dhe qëndrimeve pozitive në lidhje me interesat e palsë 
tjetër. Për Daniel Bar-Tal, transformimi për një marrëdhënie paqësore kërkon "ndryshime 
në repertorin socio-psikologjik të anëtarëve të grupit në të dy shoqëritë" (Bar-Tal, 2008, 
fq.365). Me fjalë të tjera, kërkesa themelore është një kuptim i thellë i shkaqeve të 
konfliktit dhe i nevojës për të transformuar marrëdhënien, një bazë psikologjike e 
përbashkët nga të gjithë anëtarët e të dy shoqërive (Bar-Tal, 2008). 

 
Karen Brounéus zhvilloi një teori ku pajtimi është një proces shoqëror që përfshin një 

ndryshim në emocion dhe qëndrim lidhur me të dyja pjesët e konfliktit (Brounéus, 2003). 
Kuptohet si një proces, më shumë se një qëllim që duhet arritur në mënyrë që të 
rindërtohet bashkëjetesa dhe paqja. 

 
Për Susan Dwyer, "pajtimi është në thelb një proces, qëllimi i të cilit është zvogëlimi i 

goditjes së një tensioni: të krijohet ndjenja e lëndimeve, bindjeve dhe qëndrimeve të reja në 
kontekstin e përgjithshëm narrativ të një jete personale apo kombëtare" (Dwyer, 2003, 
fq.23). Ajo tregon se pajtimi është njëkohësisht një qëllim dhe një proces që ndodh në të 
dy nivelet: individuale dhe në atë kolektive, ku "përshkrimet e papajtueshme të ngjarjeve " 
(Dwyer, 2003, fq.22) duhet të adresohen si pjesë e një uniteti të tërë narrativ. 

 
David Bloomfield gjithashtu e sheh pajtimin si një qëllim dhe një proces në të cilin të 

dyja palët duhet të përballen me të kaluarën. Pajtimi fokusohet në shikimin e së kaluarës 
në mënyrë që të lejojë njerëzit të ndajnë dhimbjen e tyre dhe të njohin përgjegjësinë 
kolektive. Ky vizion nxit zhvillimin e normave demokratike për të shmangur padrejtësitë 
strukturore që mund të shkaktojnë një konflikt të ri. Në këtë proces afatgjatë, pajtimi 
zbatohet për të gjithë, si në nivel individual, poashtu edhe në nivel komuniteti dhe përfshin 
kërkimin për të vërtetën, drejtësinë dhe faljen (Bloomfield, 2003). 

Këndvështrim teorik mbi Kosovën  
 
Kur bëhet fjalë për natyrën e procesit të pajtimit konkretisht në Ballkanin Perëndimor, 

është e rëndësishme të theksohet se kjo është ngushtë e lidhur me integrimin evropian 
(për shembull: e dukshme në Deklaratën e Selanikut të vitit 2003) që tregon se në nivel 
ndërkombëtar ky proces është motivuesi kryesor i pajtimit në rajon. Politika e BE-së 
kundrejt Ballkanit Perëndimor thekson rëndësinë e ndërtimit të shtetit dhe institucioneve 
në përputhje me kërkesat për anëtarësim në BE. Kjo neglizhon fuqizimin e aspekteve që 
kërkojnë "ndërtim shtetëror pas konfliktit", i cili do të ndihmonte në rindërtimin më të 
gjerë të shoqërisë dhe shtetit të dalë nga lufta dhe konflikti (Kostovicova, 2013). Sipas 
logjikës së BE-së, procesi i pajtimit është i pandashëm nga transformimi institucional. Por, 
Kostovicova (2013) konsideron se kjo logjikë është e gabuar, sepse bazohet në 
pritshmërinë e pabazuar që shtetet dhe shoqëritë do të përballen me rolet dhe 
përgjegjësitë e tyre për luftën dhe konfliktin. Për më tepër, tendencat e kundërta mbesin, 
kështu që të gjitha grupet etnike nxjerrin në pah viktimizimin e tyre pa vlerësim kritik të 
veprimeve të tyre gjatë luftës. Krimet e luftës shpesh politizohen dhe instrumentalizohen 
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pavarësisht nga mekanizmat e drejtësisë tranzicionale, efektet e tyre të paqëllimshme 
shpesh përjetësuan këto qëndrime negative për procesin e pajtimit (Kostovicova, 2013). 

 
Në të njëjtën mënyrë, përpjekjet që janë bërë në Kosovë për të arritur pajtimin nuk 

kanë arritur rezultatet e pritura deri më tani. Prandaj, situata e Kosovës mund të analizohet 
në dritën e qasjes së John Paul Lederach për të siguruar një bazë teorike për procesin e 
pajtimit në Kosovë. Sipas Lederach, pajtimi është njëkohësisht një qëllim dhe një proces 
dhe duhet të bazohet në një kuptim shumëdimensional, ku iniciativat duhet të hulumtohen 
në një nivel të lartë, në nivel të mesëm dhe në nivel lokal, duke përfshirë të gjithë anëtarët 
e shoqërisë. Deri më sot, përpjekjet e realizuara në Kosovë nuk kanë arritur të trajtojnë 
transformimin e thellë përmes një sërë reagimesh në nivele të shumëfishta, siç mbron 
Lederach. Për më tepër, zgjidhjet u perceptuan si të imponuara nga një qasje e nivelit të 
lartë, ndërkohë që nevojiten iniciativa lokale edhe nga poshtë-lart. Rrjedhimisht, zgjidhjet e 
nivelit të lartë nuk arritën të adresonin nevojat e individëve dhe të rivendosnin besimin 
midis individëve dhe institucioneve shtetërore. Për më tepër, trashëgimia e grupeve etnike 
dhe lidhjet me të ende mbizotërojnë procesin dhe e bëjnë të vështirë arritjen e pajtimit. 
John Paul Lederach argumenton se ndërtimi i paqes "kërkon një qasje gjithëpërfshirëse ... 
që na ndihmon të përfytyrojmë pamjen e përgjithshme dhe na shtyn drejt veprimit dhe 
aktivitetit specifik" (Lederach, 1997, fq.152). Megjithatë, përpjekjet për të arritur pajtimin 
në Kosovë nuk i konsideronin veçoritë specifike të grupeve etnike me të vërtetë, e kështu 
mbanin tensionet midis tyre. Për Lederach (1997), procesi duhet të përfshijë një vend ku 
dhimbjet, traumat dhe shpresat e kaluara mund të formulohen për të diskutuar çështjet e 
së vërtetës, drejtësisë, paqes dhe mëshirës, dinamikën kryesore të procesit.  

 
Në kontekstin e Kosovës, katër konceptet kyçe janë adresuar në mënyra të ndryshme. E 

vërteta dhe historia u ndikuan kryesisht nga rrëfimet politiko-nacionaliste të udhëheqësve 
serbë dhe shqiptarë, duke rezultuar në tensionet etnike të mbetura brenda popullatës së 
Kosovës, ndërkohë që disa iniciativa janë ndërmarrë për të trajtuar në mënyrë adekuate 
rrëfimet e viktimave. Për më tepër, nëse koncepti i drejtësisë ndëshkuese është trajtuar 
nga TPNJ dhe përkundër nismës së KOMRA-s, ende nevojitet një qasje më restauruese e 
drejtësisë nga popullata që ende kërkon stabilitet shoqëror dhe ekonomik. Sa i përket 
konceptit të paqes, situata në Kosovë aktualisht është më e përqendruar në ndërprerjen e 
konflikteve sesa në përparimin e paqes strukturore ose të një vizioni për një të ardhme të 
përbashkët siç është parashtruar nga Lederach. Për më tepër, nevoja për "pranimin dhe 
lëshimin pe" për të arritur mëshirën mbetet në qendër të procesit pasi që shqiptarët e 
Kosovës ende presin faljen individuale dhe kërkim-faljen. Prandaj, koncepti i mëshirës 
duhet të shkojë më tej se përkufizimi i Lederach dhe përpjekjet për pajtim nuk duhet të 
adresojnë mëshirën vetëm brenda një dimensioni publik të sjelljes, por edhe brenda një 
qasjeje ndërpersonale të faljes. Pyetja këtu duhet të jetë se si do të arrijnë që shqiptarët 
dhe serbët në Kosovë të jetojnë në paqe dhe të pranojnë njëri-tjetrin pa pasur dashuri 
reciproke? Që shqiptarët dhe serbët e Kosovës duhet të përpiqen për pajtimin për të mirën 
e tyre dhe për të ardhmen e mirë të shoqërisë së tyre, është e dobishme dhe morale; falja 
mund të jetë më se e nevojshme për arritjen e këtij qëllimi. Përkufizimi i faljes i peshkopit 
Desmond Tutu si 'heqja e të drejtës për hakmarrje' mund të jetë një fillim i mirë. 
Megjithatë, krijimi i marrëdhënieve dinamike ndërmjet pajtimit dhe faljes nuk është 
gjithmonë i lehtë dhe mund të jetë i pamundur. Falja është shpesh një hap i dobishëm 
drejt pajtimit; megjithatë, nuk duhet të na bëjë të besojmë se falja është një kusht i 
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domosdoshëm për pajtim (Murphy, 1999). Mund të jetë më e lehtë që shoqëritë e tilla të 
pranojnë të kaluarën para se të arrijnë faljen. 

 
Sipas Jelena Subotic, Denisa Kostovicova, Ana Di Lellio dhe Caitlin McCurn çështja 

kryesore brenda kontekstit kosovar është mungesa e një kuptimi të përbashkët se çfarë do 
të thotë pajtimi. Dimensioni i qartë ndëretnik (Kostovicova, 2013) që përcakton historinë e 
Kosovës dhe gjendjen aktuale ka çuar në kuptime të ndryshme të pajtimit (Subotic, 2015). 
Për popullatën serbe, përdorimi politik zyrtar i pajtimit i referohet njohjes dhe pranimit të 
fajit nga të gjitha palët (Subotic, 2013) dhe kërkon, për serbët, "njohjen e rolit të tyre të 
vazhdueshëm si viktima dhe pakicë në një demografi të sulmuar në "tokën e uzurpuar" "të 
paraardhësve të tyre" (Di Lellio & McCurn, 2012, fq.3). Prandaj, Di Lellio dhe McCurn 
(2012) nënvizojnë çështjen të mishëruar nga rrëfimet e ndryshme publike; qendërsimi i 
Kosovës në territorin serb si element kyç i identitetit kombëtar serb kërkon rivendosjen e 
pronësisë serbe të Kosovës në mënyrë që të arrihet pajtimi. Nga ana tjetër, Di Lellio dhe 
McCurn (2012, fq.3) argumenton se shqiptarët e shohin pajtimin nëpërmjet "njohjes 
zyrtare të një politike shtetërore të dëbimit nga vendi i tyre dhe / ose shfarosjes gjatë 
epokës së Millosheviqit" dhe kuptohet si njohje e shtetit serb për dëmet e bëra në rajon 
dhe mizoritë e shkaktuara ndaj civilëve joserbë (Subotic, 2013). Për më tepër, projektet që 
promovojnë pajtimin, siç është KOMRA, u delegjitimizuan, pasi që ato u perceptuan si 
bashkëpunim me Serbinë, ish-armikun, ndërsa prioriteti i brendshëm "ishte krijimi i 
Kosovës si komb, si shtet, i pavarur nga Serbia" (Subotic, 2015, fq.376). Strategjia e hartuar 
në Kosovë për të arritur pajtimin i ka lënë viktimat të pakënaqura dhe të dyshimta ndaj 
nismave të ndryshme që janë marrë deri më tani. Qasja e drejtësisë ndëshkuese përmes 
TPNJ-së, e cila "u portretizua si një bllok themelor i paqes në Ballkanin Perëndimor" 
(Subotic, 2015, fq.365) nuk arriti të grumbullojë besimin e publikut veçanërisht për shkak 
të motiveve të saj të perceptuara politike (Lellio & McCurn, 2012). Iniciativa e KOMRA-s, e 
cila u krijua në një qasje më rajonale për t'u përqëndruar në nevojat e viktimave dhe të 
afërmve të tyre nëpërmjet mbështetjes në nivel lokal, hasi në skepticizëm edhe në Kosovë 
pasi që institucioni nuk arriti të mbledhë shtetet rreth një përkufizimi të përbashkët të 
pajtimit dhe kështu, të mbështes përpjekjet dhe bashkëpunimin mes tyre (Kostovicova, 
2013). Për më tepër, për shkak të vështirësive të promovimit të një përkufizimi të 
përbashkët të pajtimit dhe rrjedhimisht, marrjes së mbështetjes së popullatës dhe 
shteteve, iniciativat lokale të dizajnuara nga organizatat lokale të drejtësisë tranzicionale 
"mbeten në margjina të shoqërisë dhe po përballen me pengim institucional dhe mungesë 
të interesit të përgjithshëm publik" (Subotic, 2015, fq.374). Me fjalë të tjera, përpjekjet që 
janë hartuar deri tani për Ballkanin Perëndimor për të arritur pajtimin nuk kanë gjetur 
kurrë mbështetjen e nevojshme brenda grupeve të ndryshme sepse kuptimet e së 
vërtetës, drejtësisë dhe pajtimit kanë përkufizime shumë të ndryshme për viktimat, 
kryerësit, të pranishmit tjerë dhe vet shtetet (Subotic, 2015). Për t'u marrë me çështjen e 
pajtimit në mënyrë të duhur, tani është e nevojshme që këto kuptime divergjente të 
transformohen në një kuadër normativ më përfshirës dhe efektiv (Subotic, 2015). Prandaj, 
rajoni ka nevojë për "ndryshim në praktikat publike të përkujtimit, politikat e arsimit dhe 
zbatimin e mekanizmave të drejtësisë tranzicionale - dhe të gjitha këto reforma duhet të 
vijnë nga agjencitë shtetërore në mënyrë që të zbatohen" (Subotic, 2015, fq.375). 

 
Bazuar në literaturën dhe kornizën teorike, është e mundshme të supozojmë se pajtimi i 

qëndrueshëm mund të arrihet vetëm brenda një kuptimi shumëdimensional të procesit. 
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Është e nevojshme që të rivendoset besimi dhe e vërteta në mes të popullatës dhe 
institucioneve qeverisëse dhe të punohet në mekanizmat integrues për të përfshirë 
viktimat në proces. Përpjekjet e pajtimit duhet të largohen nga narrativat politiko-
nacionaliste në lidhje me viktimizimin dhe pronësinë në nivel makro dhe duhet të sigurojnë 
ekzistencën e mekanizmave në të gjitha nivelet e shoqërisë brenda një diskursi më të gjerë 
publik për pajtimin dhe ballafaqimin me të kaluarën (Kostovicova, 2013). Për më tepër, 
situata aktuale e pajtimit në Kosovë tregon "nevojën për të mprehur mjetet tona për 
analizimin e mikro-nivelit të diskursit" (Kostovicova, 2016, fq.36). Pajtimi duhet të 
projektohet në mikro - nivel iniciativash lokale për të trajtuar drejtpërdrejtë popullatën dhe 
për të bërë ndryshime të qëndrueshme. Procesi duhet të promovojë një "hapësirë për të 
gjitha komunitetet etnike për të gjeneruar zotime të përbashkëta për paqen, si dhe për t'iu 
drejtuar trashëgimisë të së kaluarës dhe nxitësve aktualë të konfliktit" për të arritur 
pajtimin pa thelluar antagonizmin etnik (Visoka, 2017, fq.248). 

II. METODOLOGJIA 
 

Ky hulumtim përdor metodë të përzier, duke marrë parasysh kompleksitetin e çështjes 
që trajton për të rritur vlefshmërinë dhe thellësinë. Hulumtimi në natyrë e vet është 
shpjegues, duke filluar me një rishikim të literaturës dhe pasuar nga një studim sasior e më 
pas edhe kualitativ. 

 
Rishikimi i literaturës parashtroi një bazë të literaturës aktuale dhe historike mbi 

konceptin e pajtimit dhe drejtësisë tranzicionale në nivel global, rajonal dhe brenda 
Kosovës. Gjithashtu shqyrtoi teoritë mbi pajtimin dhe u thellua më shumë mbi ato që ishin 
relevante për Kosovën. Së fundi, një pasqyrë e literaturës lejoi për një konceptim më të 
mirë të hipotezës tonë të hulumtimit. 

 
Për të testuar hipotezën që thekson se përpjekjet e pajtimit janë të nevojshme në një 

nivel mikro për të adresuar problemet individuale dhe se këto përpjekje duhet të largohen 
nga tregimet e zakonshme nacionale / makro rreth viktimizimit dhe pronësisë, janë 
përdorur metodat sasiore dhe cilësore. 

 
Pjesa sasiore e këtij hulumtimi është hartuar në bazë të pyetjeve të hulumtimit që 

rrjedhin nga hipoteza jonë kërkimore, të cilat u përdorën për të hartuar një pyetësor të 
detajuar gjysmë të strukturuar. Anketat u kryen duke përdorur metodën e mostrimit të 
rastësishëm, me 1,040 individë të zgjedhur rastësisht. Të anketuarit i zgjodhëm tërësisht 
në mënyrë rastësore, ku secili anëtar i popullatës kishte rast të barabartë për t'u zgjedhur 
për një intervistë, gjatë gjithë procesit të marrjes së mostrave. Përmes mostrimit të 
rastësishëm, hulumtuesit janë në gjendje të nxjerrin një përgjithësim të caktuar mbi 
popullatën, bazuar në një madhësi relativisht të vogël të mostrës, duke shmangur 
paragjykimet e mundshme. Përparësitë e saj kryesore përfshijnë lehtësinë e përdorimit 
dhe saktësinë e përfaqësimit të popullsisë më të madhe (Easton & McColl, 1997). 

 
Pyetësori ishte gjysmë i strukturuar i përbërë nga pyetje kryesisht të mbyllura me 

përgjigje të shumëfishta dhe disa gjysmë të hapura. Ne shfrytëzuam llojin e mëparshëm të 
pyetjeve duke pasur parasysh disa nga karakteristikat e tij kryesore, duke përfshirë, por pa 
u kufizuar në: të shpejta, lehtësisht të koduara, që mundësojnë përgjigje që mund të 
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përshtaten brenda një kuadri specifik teorik, që japin shkallë më të lartë përgjigjeje, që 
lejojnë pyetje të paparashikuara, që shmangin anime të mundshme, dhe që janë më pak 
intimiduese, pasi që të anketuarit nuk kanë nevojë të shpjegojnë përgjigjet e tyre. Nga ana 
tjetër, kemi shfrytëzuar pyetjet gjysmë të hapura për t'i lejuar të anketuarit tanë të japin 
përgjigje dhe njohuri të mundshme shtesë lidhur me çështje të caktuara në një nivel më 
personal, pasi ato lejojnë të kërkojnë më shumë vëmendje nga të anketuarit; pyetjet 
gjysmë të hapura u lejuan të anketuarve të vlerësonin vet intensitetin e përgjigjes së tyre 
dhe shmangën supozimin (shmangin animin) (Burgess, 2001; Reja, Manfreda, Hlebec, & 
Vehovar, 2003). 

 
Në përgjithësi, pyetjet e përfshira në pyetësor mund të grupohen në tri fusha: 

demografia, perceptimet e përgjithshme në lidhje me statusin socio-ekonomik (perceptimi 
rreth mjedisit socio-ekonomik) dhe perceptimi i respodentëve për pajtimin dhe faljen. 

 
Për të analizuar marrëdhëniet në mes të dy variablave, kemi përdorur programin SPSS 

për kryerjen e ndërtabelimeve dhe analizës së frekuencës. 
 
Përkatësisht, kemi qenë në gjendje të testojmë për dallime potencialisht signifikante 

midis grupeve të ndryshme të të anketuarve në kuptim të perceptimeve të tyre në lidhje 
me burimet e konflikteve dhe mekanizmat e pajtimit; njëkohësisht, ne ishim në gjendje të 
identifikonim nëse një dallim i tillë mbizotëronte në kategori të ndryshme të interesit tonë, 
përkatësisht grupeve të ndryshme të përkatësisë etnike, moshës, statusit ekonomik e 
shoqëror dhe fesë. 

 
Veç kësaj, gjetjet e paraqitura në seksionin e rezultateve u testuan për signifikancën e 

tyre. Testi i Chi-katrorit na lejoi të testonim nivelin e provave statistikore të nevojshme për 
refuzimin e hipotezës zero, e cila thotë se nuk ka dëshmi statistikore në nivel të caktuar të 
signifikancës se ekziston ndonjë lidhje e rëndësishme mes dy variablave apo se këto 
marrëdhënie potenciale ndryshojnë në kategoritë e ndryshme të të anketuarve. Sidoqoftë, 
për të siguruar prova shtesë për analizën tonë të marrëdhënieve të caktuara me rëndësi 
kritike, ne kemi vendosur të përfshijmë edhe rezultate me nivel më të ulët të signifikancës. 

 
Në pjesën e dytë të hulumtimit tonë, i cili përfshinte hulumtime cilësore, qëllimi ishte 

plotësimi i boshllëqeve të mbetura prapa metodës sasiore. Gjatë kryerjes së hulumtimeve 
tona cilësore, u organizuan tetë fokus grupe në rajone të ndryshme (qytetet e Prishtinës, 
Prizrenit, Pejës, Gjakovës, Kamenicës, Klinës, Mitrovicës së Veriut dhe Graçanicës) me 71 
pjesëmarrës të grupeve të ndryshme të interesit. Fokus grupet u përbënë nga 9 deri në 12 
përfaqësues nga një spektër i gjerë i komuniteteve, profesionesh të ndryshme, moshash 
dhe rajonesh të Kosovës, që kanë marrë pjesë në çdo ngjarje të fokus grupit. 

 
Pyetjet u hartuan për të plotësuar boshllëqet e identifikuara nga rezultatet e hulumtimit 

sasior dhe u ndanë në katër grupe të nën-pyetjeve dhe pyetjeve shtesë që u bënë gjatë 
fokus grupeve në mënyrë që të qartësohen dhe / ose të zgjerohen më tej çështje të 
caktuara lidhur me drejtësinë tranzicionale në Kosovë. Pyetjet e para kanë të bëjnë me 
konceptin e pajtimit dhe ndërmjetësimit të organizatave ndërkombëtare për negocimin 
dhe arritjen e pajtimit. Grupi i dytë i pyetjeve kishte të bënte me mekanizmat alternativë të 
shërimit, ndërmjetësimit, reparacioneve dhe faljes. Grupi i tretë i pyetjeve theksoi besimin 
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e të anketuarve në lidhje me gjyqësorin kombëtar dhe ndërkombëtar, ndërsa grupi i katërt 
i pyetjeve preku çështjen e autoriteteve apo institucioneve të tjera si mekanizma shtesë që 
mund të çojnë në pajtimin brenda një komuniteti ose ndërmjet komuniteteve me 
prejardhje të ndryshme etnike. Qëllimi i një përfshirjeje të gjerë ishte të shihej një përqasje 
më e përgjithshme mbi çështjet e pajtimit, përkatësisht pajtimi midis shqiptarëve dhe 
serbëve në Kosovë. Diskutimet në fokus grupe janë regjistruar, transkriptuar dhe shqyrtuar 
nga hulumtuesit. 

 
Në fund, disa nga kufizimet e hulumtimit tonë janë siç vijon:  

 Numrat e popullatës ishin nga regjistrimi i fundit i vitit 2011 dhe asnjë regjistrim tjetër 
nuk është bërë që atëherë, që do të thotë se nuk kemi vepruar sipas numrit të fundit 
të popullsisë. Për më tepër, regjistrimi nuk kishte të dhëna statistikore mbi komunat e 
Mitrovicës së Veriut. 

 Aspekti i ndjeshëm dhe emocional i subjektit mund të ketë ndikuar në diskutimet e 
fokus grupeve. 

 Realizimi i këtij shkrimi hulumtues ishte i kufizuar nga madhësia e kufizuar e botimit 
dhe periudha e kufizuar kohore për ta realizuar atë. 
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III. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

REZULTATET KUANTITATIVE TË HULUMTIMIT 

Burimi i konfliktit dhe mekanizmi i pajtimit  
 
Shumica dërrmuese e të anketuarve (81.6%) fajësuan Serbinë për shkaktimin e konfliktit të 
armatosur në Kosovë (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 16). Sidoqoftë, këto pikëpamje 
dallonin ndjeshëm midis grupeve të ndryshme etnike (83.9% e shqiptarëve, 11.5% e 
serbëve, 66.7% e romëve, 100% e ashkalinjëve, egjiptianëve dhe turqve, 60% e 
boshnjakëve dhe 42.9% e goranëve) (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 17).  

Rezultati i dytë më i rëndësishëm ishte shkalla e atyre që fajësuan politikanët serbë për 
konfliktin e armatosur të vitit 1999 (5.2% e të anketuarve), një përgjigje që gjithashtu 
ndryshonte përtej etnive (5.3% e popullsisë shqiptare, 3.8% e popullsisë serbe dhe 14.3% e 
popullsisë gorane) (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 16). Një tjetër gjetje interesante 
ishte se 1.9% e popullsisë së përgjithshme e konsideronin ShBA-të si burim të konfliktit të 
armatosur të vitit 1999; prej tyre 53.8 e popullsisë serbe dha këtë përgjigje (Baza e të 
dhënave e QHDP-së, Tabela 17). 
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Pikëpamje të 

ndryshme mbi burimin e 
konfliktit të armatosur 
të vitit 1999 nuk u 
vërejtën vetëm midis 
etnive, por edhe midis 
grupeve të moshës 
brenda etnive. Dallimet 
e opinionit ndërmjet 
grupeve etnike u gjetën 
të jenë më të 
rëndësishme brenda 
moshës 18 deri në 65 
vjeç sesa moshat mbi 65 
vjeç. Kishte dallime 
relativisht më të mëdha 
në grupet e moshave 
brenda komunitetit serb 
sesa pjesës tjetër të 
grupeve etnike, lidhur 

me burimin e konfliktit të armatosur të vitit 1999. Gjeneratat e vjetra tentonin më shpesh 
të fajësojnë politikanët serbë dhe ShBA-të, ndërsa gjeneratat e reja fajësuan më shumë 
Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), ShBA-të dhe vendet e Quint-it (Baza e të dhënave e 
QHDP-së, Tabela 18). 

 
Në përgjithësi, burimet kryesore të informacionit në lidhje me konfliktin u raportuan të 

jenë prindërit dhe familja, përvoja personale dhe media (Baza e të dhënave të QHDP-së, 
Tabela 19). Gjithashtu, burimet e dhëna të informacionit doli se fajësonin faktorë mjaft të 
ndryshëm si shkaqe të konfliktit përkatës, edhe pse në terma të përgjithshëm, tre burimet 
e përmendura më herët "predikonin" relativisht të njëjtën histori. Për qëllime ilustruese, 
rreth 20% e njerëzve të informuar për konfliktin nga ana e politikanëve fajësojnë serbët e 
Kosovës, ndërsa në rastin e burimeve të tjera të informacionit kjo pjesë nuk tejkalon më 
shumë se 3.6% (miqtë dhe fqinjët) dhe as 0.7% (përvoja personale) (Baza e të dhënave e 
QHDP-së, Tabela 20). 
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Sa i përket gjendjes aktuale të pajtimit, ekziston një dallim signifikant në nivelin e 
njohjes së pajtimit ndërmjet grupeve përkatëse etnike. Përderisa pothuajse të gjithë të 
anketuarit serbë, egjiptianë dhe shqiptarë deklaruan se kishin dëgjuar për këtë, një 
përqindje relativisht e madhe e të anketuarve ashkali, turq, romë, boshnjakë dhe goranë 
deklaruan se nuk kishin dëgjuar kurrë më parë për pajtimin (Baza e të dhënave e QHDP-së, 
Tabela 1). Nga ana tjetër, kuptimet e ndryshme të pajtimit, kur u analizuan në të gjitha 
grupmoshat, nuk ishin të rëndësishme (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 2). 

 
Mediat doli të jenë burimi kryesor i informatave për sa i përket njohjes me konceptin e 

pajtimit, pasuar nga shkollat, familjet dhe politikanët (Baza e të dhënave e QHDP-së, 
Tabela 3). Definicioni aktual i termit ‘pajtim’, u konstatua të jetë i varur nga lloji i burimit të 
informacionit për pajtimin. Megjithatë, përkufizimi mbizotërues i pajtimit tek ata që ishin 
të informuar për të nëpërmjet burimeve të sipërpërmendura konsiston në pajtimin si 
fenomen midis prindërve dhe fëmijëve të tyre (Baza e të Dhënave e QHDP-së, Tabela 4). 

 
Megjithëse këto rezultate janë në kundërshtim me njëra-tjetrën, kur kontrolluam 

përkatësinë etnike të të anketuarve tanë, gjetëm se ky ndryshim është i zbatueshëm për 
shqiptarët dhe serbët të cilët përfaqësojnë përbërjen pothuajse absolute të mostrës sonë 
(popullata e synuar). Sigurisht, ka pasur dallime signifikante. Në rastin e shqiptarëve, 
përkufizimi më i zakonshëm i pajtimit që pretendohet nga mediat, shkollat, familjet dhe 
politikanët ishte një çështje e brendshme midis prindërve dhe fëmijëve të tyre, ndërsa në 
rastin e serbëve, mediat kishin po aq të ngjarë të përcaktonin pajtimin si çështje në mes të 
Kosovës dhe Serbisë, apo shqiptarëve dhe serbëve, me shkollat të cilat e përkufizuan atë si 
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një çështje midis prindërve dhe fëmijëve të tyre dhe serbëve dhe shqiptarëve. Për më 
tepër, familjet serbe doli të kenë definuar pajtimin si një çështje të brendshme dhe 
individuale, ndërsa politikanët e përkufizuan atë kryesisht si diçka ndërmjet Kosovës dhe 
Serbisë, si dhe serbëve dhe shqiptarëve (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 5). Më tej, 
ndërvarësitë përkatëse (marrëdhëniet) të përshkruara më sipër, midis definicioneve të 
termit pajtim me burimet e informacionit (të mësuarit) në lidhje me të, doli të jenë të 
zbatueshme vetëm për ata që i përkisnin kategorive të moshës 25 deri 55 vjeçare (të cilët 
mund të kategorizoheshin si ata që kishin përjetuar konfliktin) (Baza e të dhënave e QHDP-
së, Tabela 6). 

 
Dallime signifikante u identifikuan në lidhje me atë që grupet e ndryshme etnike e 

konsiderojnë si barriera kryesore në procesin e pajtimit. Në rastin e shqiptarëve, faktorët 
kryesorë doli të jenë politikanët serbë, së bashku me mungesën e kërkim-faljes, të vërtetës 
dhe drejtësisë, ndërsa politikanët kosovarë, bashkësia ndërkombëtare dhe mungesa e të 
vërtetës u raportuan si barrierat kryesore përkatëse për serbët. Grupet e tjera etnike 
konsiderojnë që politikanët serbë janë faktori kryesor, të ndjekur nga mungesa e të 
vërtetës dhe drejtësisë (veçanërisht në rastin e goranëve) (Baza e të dhënave të QHDP-së, 
Tabela 7). 

 
Për më tepër, këto perceptime doli të jenë të rëndësishme pavarësisht nga burimi nga i 

cili të anketuarit tanë pohuan se kishin mësuar për konfliktin e vitit 1999, përveç rastit të 
shqiptarëve (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 8). Për shqiptarët, prindërit dhe familjet 
doli të jenë burimi kryesor i të mësuarit rreth konfliktit në rastin e të gjitha pengesave të 
përcaktuara të procesit të pajtimit. 

 
Ngjashëm, prindërit dhe familjet u gjetën të jenë burimi kryesor i të mësuarit rreth 

konfliktit të vitit 1999 për serbët, por shumica i definon politikanët kosovarë të jenë 
barriera më e madhe e procesit të pajtimit. Shumica e serbëve që fajësuan bashkësinë 
ndërkombëtare për të qenë pengesa më e madhe për pajtimin etnik, raportuan për të 
mësuar rreth ngjarjes nga përvoja personale dhe ata që fajësuan mungesën e një faljeje, 
raportuan për të mësuar rreth ngjarjes nga mediat (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 
9). 

 
Pyetja lidhur me marrëdhëniet aktuale midis shqiptarëve dhe serbëve gjithashtu tregoi 

dallime signifikante në mesin e të anketuarve me prejardhje të ndryshme etnike. Në terma 
relativë, shumica e shqiptarëve i konsiderojnë ato marrëdhënie jo të mira, ndërsa shumica 
e serbëve i kategorizuan ato si të mira në një masë të caktuar. Anëtarë të grupeve të tjera 
etnike duket se janë relativisht më të orientuar drejt skajit pozitiv, me komunitetin ashkali 
që udhëheq këtë trend (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 10). Këto perceptime doli të 
jenë mbizotëruese, pavarësisht nga mosha (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 11) dhe 
niveli i arsimit (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 12). 

 
Për dallim nga kjo, kemi gjetur se njerëzit me besime të ndryshme fetare kanë 

perceptime shumë të ndryshme mbi marrëdhëniet aktuale ndërmjet shqiptarëve dhe 
serbëve; pjesa më e madhe e besimtarëve muslimanë dhe ortodoksë përshkruan 
marrëdhëniet etnike midis shqiptarëve dhe serbëve si jo të mira, ndërsa agnostikët dhe 
ateistët kryesisht orientoheshin drejt përkufizimit ‘aspak të mira’ në lidhje me 
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marrëdhënien përkatëse (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 13). Në të njëjtën mënyrë, 
të anketuarit me status të ndryshëm të punësimit dhe social, doli të kenë pikëpamje 
dukshëm të ndryshme në lidhje me marrëdhëniet aktuale mes shqiptarëve dhe serbëve. 
Nga rezultatet e testit, mund të nxjerret se njerëzit e punësuar në përgjithësi kanë një 
pamje më të mirë në këto marrëdhënie, me të punësuarit në sektorin privat që prijnë, të 
ndjekur nga nëpunësit civilë; në të njëjtën kohë, të anketuarit të cilët ishin ose të papunë 
ose të punësuar si kujdestarë shtëpie i perceptonin marrëdhëniet si më të këqija (Baza e të 
dhënave e QHDP-së, Tabela 14). 

 
Gjithashtu gjetëm se perceptimet mbi marrëdhëniet aktuale midis shqiptarëve dhe 

serbëve ndryshojnë midis atyre që jetojnë në afërsi të popullatës që ata konsiderojnë se 
kanë shkaktuar dëme. Njerëzit që kanë perceptime më të mira rreth këtyre marrëdhënieve 
kanë prirje të jetojnë më afër popullatës që i kishte dëmtuar ata gjatë konfliktit të vitit 
1999; marrëdhëniet e tilla mbizotëronin pavarësisht përkatësisë etnike. Kjo nuk qëndron 
kur merret parasysh mosha. Relativisht më shumë njerëz të moshës 18-25 vjeç dhe atyre 
mbi moshën 56 vjeçare dhe që jetojnë në afërsi të popullsisë së përceptuar si agresore 
përshkruan marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe serbëve si jo të mira apo aspak të mira, 
krahasuar me grupmoshat tjera (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 15 ). 

 
Rreth 58.4% e numrit të përgjithshëm të respondentëve e përkufizuan veten si viktima 

të konfliktit të armatosur të vitit 1999 (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 21). 
Megjithëse të anketuarit pohonin se ishin viktima të faktorëve të ndryshëm, kryesisht 
diskriminimit etnik, që kishin një anëtar të familjes të vrarë ose ishin dëbuar (Baza e të 
dhënave e QHDP-së, Tabela 22), ata nuk kishin deklaruar ndonjë ndryshim signifikant lidhur 
me mekanizmin më të rëndësishëm për pajtim (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 23). 

 
Kështu, kërkesa për falje nga shteti i Serbisë, kompensimi financiar dhe e vërteta për 

krimet në të kaluarën u deklaruan si tre mekanizmat më të rëndësishëm për procesin e 
pajtimit (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 24). 

 
Kjo nuk doli të jetë rasti në mesin e njerëzve me prejardhje të ndryshme etnike; në të 

vërtetë, përveç faljes nga shteti i Serbisë, serbët përmendën kërkim-faljen nga shteti i 
Kosovës dhe të vërtetën për krimet në të kaluarën, si mjet kryesor për pajtimin. Ndërsa 
komunitetet e tjera etnike deklaruan se kërkimi i faljes nga shteti i Serbisë si mekanizmi 
kryesor i pajtimit, një rast i jashtëzakonshëm ishte ai i romëve, të cilët në mënyrë absolute 
deklaruan se mekanizmi kryesor ishte kërkim-falja individuale (Baza e të dhënave e QHDP-
së, Tabela 25). 
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Efektiviteti institucional në  trajtimin e çështjeve ndëretnike 
 
Institucioni që kosovarët kanë 

më së shumti besim në zgjidhjen 
e konflikteve të mundshme 
ndëretnike është Policia e 
Kosovës, e ndjekur nga sistemi 
gjyqësor dhe KFOR-i (Baza e të 
Dhënave e QHDP-së, Tabela 26). 
Këto perceptime u gjetën të 
mbizotëronin pavarësisht nga 
përkatësia etnike (Baza e të 
dhënave e QHDP-së, Tabela 27), 
mosha (Baza e të dhënave e 
QHDP-së, Tabela 28), zona e 
jetesës (rurale apo urbane) (Baza 
e të dhënave e QHDP-së, Tabela 
29) gjinia (Baza e të dhënave e 
QHDP-së, Tabela 30), dhe niveli i 
arsimit (Baza e të dhënave e 
QHDP-së, Tabela 31). 

 
Megjithatë, njëkohësisht kemi vërejtur se nuk ka dallim në lidhje me perceptimet e të 

anketuarve, pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 
33), mbi nivelin e efektivitetit të një institucioni të caktuar për t'u marrë me çështjet 
potenciale ndëretnike (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 32). 
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Interaksioni ekzistues ndër-etnik  
 
Interaksioni ndëretnik në Kosovë ka dalë të jetë i ulët. Rreth 52% e të anketuarve 

deklaruan se kurrë nuk kishin bashkëvepruar me anëtarët e grupeve të tjera etnike, 
ndërkohë që rreth 19% deklaruan se kanë ndërvepruar nganjëherë dhe 6.4% deklaruan 
‘shumicën e kohës’ (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 39). 

 
Në këtë mënyrë këto 

rezultate dolën të jenë  
ndjeshëm të ndryshme në 
mesin e grupeve të 
ndryshme etnike; 
përderisa shumica e 
shqiptarëve deklaruan se 
nuk kanë bashkëpunuar 
kurrë me individë të 
grupeve të tjera etnike, 
pjesa tjetër e 
komuniteteve etnike, të 
udhëhequr nga boshnjakët 
dhe pasuar nga goranët, 
ashkalinjtë, turqit, serbët 
dhe egjiptianët, u gjetën të 
jenë relativisht më të 
angazhuar në 
marrëdhëniet ndëretnike 
(Baza e të dhënave e 
QHDP-së, Tabela 40). 
 

Për më tepër, kemi gjetur se interaksioni ndëretnik është i parehatshëm. Në mënyrë të 
veçantë, më shumë se 42% e të anketuarve deklaruan se nuk ndjehen rehat kur 
ndërveprojnë me grupet e tjera etnike, ndërsa rreth 26% ndjehen mjaft rehat dhe rreth 
28% ndihen neutral (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 34). Niveli i lehtësisë në të cilën 
zhvillohet ndërveprimi ndëretnik doli të jetë i ndryshëm në varësi të kontekstit; mjediset 
më miqësore për ndërveprimin ndëretnik dolën të jenë biznesi, arsimi dhe mjediset 
joformale, ndërsa politika, religjioni dhe organizatat jo-qeveritare si më pak miqësore (Baza 
e të dhënave e QHDP-së, Tabela 35). Përceptime të tilla u gjetën të mbizotëronin 
pavarësisht nga përkatësia etnike, me përjashtim të rasteve të shqiptarëve, të cilët dolën 
relativisht më rehat për të bashkëpunuar në një kontekst biznesi dhe arsimi (Baza e të 
dhënave e QHDP-së, Tabela 36). 

 
Perceptimet e interaksionit ndëretnik ndryshojnë në lidhje me gjininë dhe moshën; në të 
vërtetë, një përqindje relativisht më e lartë e grave ndihet më rehat për t'u angazhuar në 
bashkëpunimin ndëretnik në arsim dhe në mjediset joqeveritare sesa meshkujt, ku këta të 
fundit raportuan rehati më të madhe në sektorin e biznesit (Baza e të dhënave e QHDP-së, 
Tabela 37). 
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Për më tepër, të anketuarit relativisht më të rinj deklaruan se ndiheshin relativisht më 
rehat në bashkëpunimin me pjesëtarët e bashkësive të tjera etnike në sektorin e arsimit, 
ndërsa gjeneratat e vjetra preferojnë mjediset e biznesit dhe ato joformale (Baza e të 
dhënave e QHDP-së, Tabela 38). 
 

Ne kërkuam të eksploronim nivelet personale të interaksionit ndëretnik duke i pyetur të 
anketuarit për opinionin e tyre nëse një mik ose familjar i afërm do të martohej me dikë 
me prejardhje të ndryshme etnike (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 42). Kemi gjetur 
se këto mendime ndryshojnë shumë në varësi të përkatësisë etnike të personit të afërm / 
familjar të martuar dhe të anketuarit. Përderisa 25% dhe 20.8% e shqiptarëve do të 
miratonin ose absolutisht do të miratonin miqtë ose të afërmit e tyre familjarë që 
martohen me një serb/e (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 42), këta të fundit dolën 
relativisht më të hapur në këtë kuptim, nëse analizohet konteksti i kundërt (rreth 30.8 % 
dhe 26.9% do të miratonin ose absolutisht do të miratonin martesat e tyre ose të afërmve 
të familjes me dikë me përkatësi etnike shqiptare). Për më tepër, ndërsa ashkalitë, 
egjiptianët, romët, goranët, boshnjakët dhe turqit do të pajtoheshin tërësisht ose do të 
pajtoheshin me martesën e miqve ose të afërmve të tyre me shqiptar/e, asnjë prej 
ashkalinjëve dhe turqve nuk do ta mbështeste plotësisht mikun apo të afërmin e tyre që 
martoheshin me një serb. Një përqindje relativisht e vogël e boshnjakëve dhe goranëve 
deklaruan të njëjtën gjë (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabelat 42 dhe 43). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6. Ambienti i preferuar për ndërveprim ndëretnik, sipas gjinisë dhe moshës 
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Parashikimi i një konflikti tjetër të armatosur 
 
Sipas rezultateve që 

kemi gjetur, mund të 
thuhet se ekziston 
relativisht një trend 
përmirësimi i 
marrëdhënieve 
ndëretnike.  
Megjithatë, të anketuarit 
tanë gjithashtu frikësohen 
se ekziston një potencial 
relativisht i rëndësishëm 
për shfaqjen e një konflikti 
të armatosur. 

 
Padyshim, shumica e të 

anketuarve e përshkruan 
nivelin aktual të 
tensioneve midis 
shqiptarëve dhe serbëve si 
më të ulët në krahasim me atë të dhjetë viteve më parë; mendimi tjetër më i shpeshtë doli 
të jetë që tensionet e tilla janë relativisht në të njëjtin nivel me ato të dhjetë vjetësh më 
parë (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 44).  

 
Në këtë drejtim, nuk ka pasur 

dallime signifikante të opinionit 
në mes grupmoshave të 
ndryshme (Baza e të dhënave e 
QHDP-së, Tabela 46), as ndërmjet 
të anketuarve që jetojnë në zonat 
rurale dhe ata që jetojnë në zonat 
urbane (Baza e të dhënave e 
QHDP-së, Tabela 47). Megjithatë, 
gjetëm dallime signifikante midis 
komuniteteve të ndryshme 
etnike; dallimi më i dukshëm ishte 
në mes 11% e serbëve që 
përshkruan tensionet si shumë 
më të larta krahasuar me dhjetë 
vjet më parë, ndaj vetëm 1.9% e 
shqiptarëve që i përshkruan 
tensionet si të tilla (Baza e të 

dhënave e QHDP-së, Tabela 45).  

 

 

 



37 
 

 

 
Sa i përket pritjeve për 

një konflikt tjetër, shumica 
e të anketuarve tanë 
deklaruan se besojnë se 
nuk ka ose ka mundësi 
shumë të ulët për një 
konflikt tjetër.  

 
Rreth 30% e të anketuarve 
tanë deklaruan se besonin 
se ka të paktën deri diku 
gjasa që të ndodhë një 
konflikt (Baza e të 
dhënave e QHDP-së, 
Tabela 48). Njëkohësisht, 
nuk gjetëm ndonjë dallim 
domethënës të mendimit 
nëse do të ndodhte një   
konflikt midis grupeve 

përkatëse etnike (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 49). 
 

Dallimet më të mëdha në opinion shfaqen në mes grupmoshash. Shumica e atyre që 
deklaruan se ka gjasa të mëdha për një konflikt të armatosur ishin të moshës 66 vjeç e lart. 
Moshat relativisht të reja dolën të ishin të orientuar relativisht më shumë drejt dy skajeve. 
Me fjalë të tjera, një përqindje më e lartë brenda secilës grupmoshë që presin ose nuk 
presin që një konflikt tjetër i armatosur të ndodhë i përkasin grupmoshave relativisht më të 
reja (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 50). 

 
Përveç kësaj, doli të ketë një hezitim të përgjithshëm për të marrë pjesë në një konflikt 

tjetër të armatosur; 32.5% e të anketuarve tanë deklaruan se do të ishin të gatshëm të 
luftonin nëse një konflikt i tillë do të zhvillohej (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 51). 
Në përgjithësi, këto rezultate nuk u gjetën të luhateshin në mënyrë të konsiderueshme 
mes grupeve të moshave të ndryshme (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 53) ose 
nivelet e të ardhurave (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 54). Sidoqoftë, gatishmëria 
për të marrë pjesë ndryshonte në bazë të grupit etnik të të intervistuarve, zonave të 
jetesës, nivelit të arsimit dhe nëse ata ndjeheshin si viktima apo jo të konfliktit të 
armatosur të vitit 1999. Shqiptarët, të përcjellur nga të anketuarit romë, u gjetën të kenë 
vullnetin më të lartë Marrin pjesë në një tjetër konflikt të armatosur, ndërkohë që asnjë 
prej grupeve të tjera etnike, me përjashtim të një pjese relativisht të vogël të serbëve 
(3.8%), deklaruan të jenë të gatshëm ta bëjnë këtë Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 
52). Në mënyrë të ngjashme, vullnet më i lartë për të marrë pjesë në rast se një konflikt i 
armatosur do të shpërthente doli të ketë në mesin e atyre që jetojnë në zonat rurale (Baza 
e të dhënave e QHDP-së, Tabela 55), janë relativisht më pak të arsimuar (Baza e të dhënave 
e QHDP-së, Tabela 56) dhe ata që e definojnë veten si viktima të konfliktit të vitit 1999 
(Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 57). 
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Së fundi kemi vërejtur se ekziston një marrëdhënie signifikante pozitive mes nivelit të 

pritjeve për një konflikt tjetër dhe gatishmërisë për të marrë pjesë në të, nëse një ngjarje e 
tillë do të ndodhte në të vërtetë, pavarësisht grupmoshës (përveç atyre mbi moshën 66 
vjeçare) (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 58), përkatësisë etnike (përveç pakicave të 
tjera) (Baza e të dhënave e QHDP-së, Tabela 59), dhe punësimit e statusit social (përveç 
nëse është i punësuar në sektorin publik të sektorit privat) (Baza e të dhënave e QHDP-së, 
Tabela 60). 

REZULTATET E HULUMTIMIT KUALITATIV 

Koncepti i pajtimit 
 

Koncepti i pajtimit ishte mirë i njohur për pjesëmarrësit në fokus grupe. Pajtimi është 
një nga ato koncepte që respondentët ballafaqohen në baza ditore, qoftë në jetën 
personale, apo edhe kur e dëgjojnë të përdoret në media si nga institucionet ashtu edhe 
nga organizatat e ndryshme. Analiza e gjetjeve të tetë fokus grupeve na bën të mundur të 
identifikojmë katër diskurse kryesore në lidhje me konceptualizimin e konstruktit të 
pajtimit. I pari diskurs shpjegon konceptin e pajtimit, e që prekë çështjen e kompromisit 
mes dy palëve që kanë qenë në konflikt por që u duhet të kthehen në gjendjen e 
mëparshme dhe të sakrifikojnë të kaluarën për një të ardhme më të mirë. Ky lloj 
kompromisi shikohej në të dy rrafshet, pra në atë individual dhe kolektiv, si proces. 
Kompromisi i jep kuptim procesit të pajtimit dhe është veçanërisht i rëndësishëm për shkak 
se në vete ka për qëllim hapjen e dialogut midis palëve që deri dje ishin në konflikt. 

 
Të intervistuarit serbë të Kosovës e shohin pajtimin si diçka më të realizueshme në 

nivelin individual, por më vështirë i aritshëm në atë kolektiv, ngase aty kërkohet legjitimitet 
politik, dhe politikanët shihen më shumë si pengesë se sa zgjidhje në procesin e pajtimit. 
Një numër i konsiderueshëm i të intervistuarve në të dy komunitetet gjithashtu besojnë se 
pajtimi në nivel individual është më i ndershëm se në atë kolektiv. Këtu përsëri nënvizojmë 
rolin e shtetit dhe skepticizmin që të intervistuarit kanë ndaj mungesës së vullnetit politik 
për pajtim të mirëfilltë. 

 
Kur flasim për masat, atëherë pajtimi është i vështirë për shkak se ai proces nuk është i 

sinqertë. Në nivel individual edhe mund të arrihet deri te pajtimi, por në nivel kolektiv, është 
vullnet i pasinqertë. (Student serb, Graçanicë) 

 
Përfundimi i një konflikti mes dy palëve (qoftë në nivel individual apo kolektiv) shpesh 

përdoret si metaforë që të intervistuarit e njohin si ‘procesi i pajtimit’, edhe pse shihet si 
një proces i gjatë e i vazhdueshëm, megjithatë, në një pikë duhet të arrijë fundin. Kjo është 
e qartë edhe nga të gjeturat që sugjerojnë se të intervistuarit në grupet e fokusit në 
mënyrë të qartë theksojnë se roli i shumë akterëve në fushën e përkujtimit, ndërton blloqe 
drejtë dialogut historik në procesin e pajtimit. 

Unë mendoj që konfliktet janë mospajtimet në mes dy e më shumë palëve që kanë pasë 
në mes veti dhe duhet të përafrohen dhe të pajtohen. Kuptohet fajtori duhet të kërkojë falje 
dhe të gjendet nje kompromis në mes tyre për të ardh deri të e drejta që i takon popullit, 
personit dhe individit. Nuk është hera e parë konflikti me Serbi, ka qenë me shekuj dhe ka 
vazhduar edhe më tutje, gjithmonë ata kanë qenë inciatorët. Ka ardhë kohë që edhe ata ta 
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kuptojnë se më nuk shkon kështu, por duhet që të ulen edhe të bisedojnë si të barabartë, 
edhe jo si tash që po sillen superior, dhe na kushtëzojnë dhe bisedojnë edhe për punët ma 
të brendshme tonat, por të vetat nuk i prekin fare. Kjo është edhe një gabim i madh i 
Serbisë edhe i popullit serb, duhet të bisedojmë si të barabartë, me i shtru çështjetet, 
gabimet dhe sukseset, aty ku shihet se kanë bërë gabim me kërku falje edhe të mirren vesh 
në mes veti për të ardhmen që mos me u përsëritë konfliktet. (Pensionist shqiptar, 
Prishtinë) 

 
Një diskurs tjetër që zgjoi kërshërinë tonë duke analizuar rezultatet e grupeve të fokusit 

është lidhja e pashmangshme e pajtimit me dimensionin etnik, në veçanti atij shqiptar dhe 
serb. Karakteri etnik i pajtimit është veçanërisht i rëndësishëm sepse në vetëvete përmban 
komponentën e përgjithshme të konflikteve në Ballkan. Në fakt, disa të anketuar besojnë 
se zona e Ballkanit gjithmonë ka qenë vatër e konflikteve të shumta për shekuj me radhë, 
dhe se marëdhëniet serbo-shqiptare duhet të shihën në këtë kontekst, ndërkohë që tek të 
intervistuarit shqiptarë koncepti i pajtimit lidhet direkt me kërkim faljen nga keqbërësit, në 
këtë rast serbët.   

 
Përveç diskursit etnik, në një frekuencë më të vogël u prek edhe dimensioni socio-

politilk dhe ai ekonomik i pajtimit. Siç pritej, të intervistuarit sidomos ata më të moshuarit 
(pensionistë apo ish pedagogë) të të gjitha përkatësive entike e shihnin pajtimin si proces 
më të suksesshëm nëpërmjet ndërtimit të marrëdhënieve ekonomike. Për më tepër, ata 
ishin më tolerantë rreth lënies anash të së kaluarës për një të ardhme më të mirë të 
brezave të rinjë. 

 
Në fakt unë besoj se rreth pajtimit gjërat duhet të ndahen në dy fusha, ajo politike dhe 

ekonomike... krijimi i vendeve të punës, nëpërmjet tregut të lirë, ekonomisë e zhvillimit të 
biznesit mund të na çonte drejtë pajtimit. (Pensionist serb, Mitrovicë e veriut) 

 
Gjatë punës në fokus grupe, te shumica e respondentëve të të gjitha përkatesive entike, 

fjala pajtim reflektonte dialog, ripërtërirje të një mardhënieje të prishur, kërkim falje, falje 
apo sakrificë për një të ardhme më të mirë. Kjo vlen edhe tek të intervistuarit serbë tek të 
cilët fjala pajtim në gjuhën serbe ‘pomirenje’ u asoconte në pozitivitet, paqë, qetësi, 
heshtje. Problemi me ketë koncept tek të njejtit shfaqej me termin “reconciliation” apo 
“apology” - pajtim apo apologji në gjuhën angleze, i cili tingëllonte irritueshëm dhe zgjonte 
neveri. 

 
Pajtimi në gjuhën serbe më asocon në paqe, qetësi, heshtje, çdo gjë është e bukur, çdo 

gjë është e qetë...por kur ta dëgjoj fjalën pajtim në gjuhen angleze-reconciliation, mv 
tingëllon në fanatizëm, diçka të rrejshme mashtrim, term artificial, tradhti, etj. (Aktivist 
serb i OJQ-së, Graçanicë) 

 
Kjo mund të shpjegohet me prezencën e madhe të bashkësisë ndërkombëtare në 

Kosovë, fokusin permanent rreth krijimit të një shoqërie multietnike, e që ka sjellë deri te 
devalvimi i kuptimit dhe qëllimit të fjalës “pajtim”. Këta të fundit (ndërkombëtarët) 
gjithmonë kanë vazhduar duke avokuar në përafrimin e qëndrimeve dhe krjimin e një 
dialogu qenësor në mes komuniteteve, sidomos atyre shqiptare dhe serbe përmes 
aktiviteteve që synonin pajtimin, por në fakt tek disa individë  (sidomos ata që vinin nga 
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shoqëria civile dhe që i ishin ekspozuar kësaj fjale më shumë), shihet se ka pasë efektin e 
kundërt. Për më tepër, ka sjellë deri te zbehja e besimit në këtë proces, ngase në praktikë 
është treguar si proces shumë i gjatë dhe i vështirë e pa rezultate të prekshme. Te një 
pjesë e konsiderueshme e respodentëve pa dallim përkatësie etnike, gjinore apo moshe, 
ekziston një mendim se koncepti i pajtimit është imponuar nga Perëndimi, komponentët e 
të cilit nuk janë të ngulitur me sukses në shoqëritë tona në Ballkan. 

 
Pajtimi është kur dy palët pas asaj të keqe që ka ndodhë mes tyre, vendosin të vazhdojnë 

të komunikojnë dhe të bashkëpunojnë duke arritur një pajtim mes tyre. Që të jetë ky pajtim 
dhe të funksionojë, realisht duhet të vijë nga lart (nga majat e organizimit të atij vendi) i cili 
pajtim nuk ka ardhë dhe nuk është as afër, edhe pse politikanët bisedojnë me vite. 
Bashkëbisedim ky që po rezulton me një anë fituese, ndërsa pajtimi ndërlidhë në vete 
barazinë mes dy palëve sepse përndryshe s’do jetë pajtim. (Aktivist shqiptar i OJQ-së, 
Prishtinë) 

 
Me i falë nuk kishim mujtë me i falë rastet e këtyne grave. Mirëpo duhet me u pajtu, jo 

me falë, duhet me u pajtu se ata janë qitu, kanë jetu qitu, i kanë shpijat e veta qitu, por 
njeri po fol prej së keqti, se kur është mirë, pajtohen të gjithë. Por ku ti e mendon se ta ka 
ba qat` të keqe, ti nuk mundesh me i falë, ama me u pajtu duhet se kemi me bashkëjetu 
qitu edhe te ata të jashtmit, na kanë thënë se qishtu duhet për me u formu shteti...duhet 
me mendu ma larg për fëmijët tanë, për të ardhmen e tyre. (E mbijetuar shqiptare e luftës, 
Gjakovë). 

 
Një zë shumë më i arsyeshëm vinte  nga personat që ishin direkt të prekur nga lufta, 

qoftë si familjarë të viktimave dhe të zhdukurve, apo vetë të mbijetuar. Disa nga ata e 
shihnin pajtimin si proces në kontinuitet dhe domosdoshmëri për të vazhduar jetën tutje, 
duke vënë theksin te kërkimi i së vertetës dhe bashkëjetesës por edhe e drejta e secilit me 
jetu aty ku ka lindë. Por falja e keqbërësve nuk pranohej nga të mbijetuarit shqiptarë të 
luftës. 
Respondentët serbë insistonin se kërkim-falja apo apologjitë duhet të jenë një akt 
individual dhe anë asnjë mënyrë kolektiv. 
      

Kërkim-falja është një gjë shumë individuale ... dhe secili për veten e tij le të rishikojë se 
ku ka gabuar. (Përfaqësues serb i medias, Graçanicë) 

 
Në grupin e parë të pyetjeve përveç kuptimit të pajtimit që u shtjellua më lartë, 

gjithashtu u parashtrua pyetja se a mund të arrihet deri te pajtimi mes komuniteteve me 
vetiniciativë, apo është i domosdoshëm ndërmjetësimi qoftë nga bashkësia ndërkombetare 
apo institucionet. Një pjesë e të intervistuarve e shohin ndërmjetësimin si të paevitueshëm 
edhe për faktin që ka të bëjë me një nivel të thellë mosbesueshmërie etnike, e në veçanti 
mes shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Për më tepër, pa marrë parasysh raportin e 
forcave në teren dhe disbalansit politik dhe kundërshtimeve, të intervistuarit insistuan se 
dialogu në mes Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë.  

 
 Megjithatë, i madh ishte edhe numri i skeptikëve dhe pesimistëve në mesin e 

respondentëve me përkatesi të ndryshme etnike që nuk e shihnin bashkësinë 
ndëkombëtare si kontribues konstruktiv dhe të frytshëm të pajtimit të të dy palëve.  
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Vetëm nëse ne si dy popuj ulemi dhe bisedojmë, d.m.th. ideja vjen nga ne dhe jo nga 

lart, besoj se do të vije deri te pajtimi i mirëfilltë ose te ndonjë zgjidhje. Vetëm duhet të jetë 
dëshirë e sinqertë, që vie nga individëd, komunitetet... (Student serb, Graçanicë) 
 

Siç u cek më lartë, shumë respondentë e shihnin pajtimin si konstrukt të imponuar nga 
Perëndimi, komponentët e të cilit nuk janë të përfshira me sukses në shoqërinë kosovare. 
Disa të intervistuar, veçanërisht ata nga shoqëria civile të të gjitha etnive, nuk besonin se 
qasja drejtë pajtimit në Kosovë është proces organik nga poshtë lartë, apo i inicuar nga 
qeveritë apo shoqëritë, dhe që buronte natyrshëm në një kontekst shoqëror të ngarkuar 
me konflikte etnike shekullore, por që është imponuar nga bashkësia ndërkombëtare, 
(përfshirë Bashkimin Evropian si kusht për hyrje në të njëjtin). 
 

Është shumë e vërtetë që bashkësia ndërkombëtare, duhet të marr flamurin për pajtimin 
e dy popujve... për mu qysh në start ky dialog nuk ka kuptim. Kuptim kish me i dhënë, kur 
Europa na njeh neve si shtet edhe na shtin në dialog si të barabartë. ...Mendoj se kjo formë 
e dialogimit duhet të stopohet deri sa nuk jemi si palë e barabartë, e pranuar nga BE dhe 
Serbia. 5 shtete të BE-së të cilat nuk na kanë njoftë neve edhe ky tash në emër të tyre po 
sillet sikur neutral, praktikisht po zhvillohet një monolog, se për Serbinë është monolog, 
derisa ai nuk të njeh edhe po të njeh si pjesë të veten, kjo konsiderohet se po zhvillon 
bisedime me qytetarët e vet. (Student shqiptar, Prishtinë) 

 
Programet e ndryshme që OJQ-të mëtojnë ta fillojnë pajtimin tek shtresat tjera të 

popullatës dhe shpresojnë që me punë të vazhdueshme dhe afatgjatë ta ndërrojnë 
mentalitetin e atyre komuniteteve që të arrihet pajtimi real i synuar... I gjithë ky proces që 
mekanizmi ndërkombetar ka krijuar sillet vërdallë në vorbull dhe nuk prodhon asnjë gjë 
tjetër përpos rrogat e njerëzve që punojnë në ato projekte. Mendimi im nuk i shkon 
përshtati mekanizmit të lojës ndërkombëtare që i ka dalë boja tani në të gjitha anët. 
Mekanizëm ky që financon dhe është entuziast i madh për "Pajtimin". (Qytetar, Prishtinë) 

 
Disa respondentë serbë nga shoqëria civile ishin shumë artikulues në mendimin se 

ndërmjetësimi i bashkësisë ndërkombetare, e sidomos BE-së bënte më shumë dëm se sa 
dobi ngase sipas tyre, secila palë mendonte se pala tjetër ishte më e privilegjuar. Kjo edhe 
për faktin sepse vetë BE-ja dhe përfaqësuesit politikë të të dyja palëve në këto bisedime 
nuk ishin transparentë dhe përçonin mesazhe negative, gjë që reflektohet edhe në 
pikëpamjet dhe qëndrimet e popullatës së gjerë nga te dyja palët. 

 
Më mirë do të mereshin vesh serbët e shqiptarët pa BE-në, ngase të dy palët mendojnë 

se BE po mbanë anë dhe po krijohet bindja se serbët janë më të privilegjuarit në Kosovë. 
(Shoqëri civile serbe, Mitrovicë e veriut) 

 
Në pyetjet se cilat ishin parakushtet që duhej plotësuar dhe fazat që qonin deri te 

shërimi i plagëve  të mbijetuarve dhe shoqërisë në përgjithësi, kërkim falja ishte çështja 
rreth së cilës më së shumti u diskutua më të intervistuarit shqiptarë, por përgjigjet 
interesante nuk munguan as tek të intervistuarit serbë, boshnjakë e ashkali. Përgjigjet ishin 
të ndryshme pavarësisht moshës, apo profesionit dhe përvojës së të intervistuarve. 
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Familjarët e viktimave dhe personave të zhdukur apo vetë të mbijetuarit e luftës 
shprehën më shumë mirëkuptim për viktimat e nacionaliteteve tjera, dhe ishin më të 
hapur rreth së kaluarës, se sa zyrtarët apo mësimdhënësit që vinin nga zonat shumë më 
pak të prekura nga lufta në Kosovë si Prizreni dhe Kamenica, dhe të cilët nuk kishin viktima 
dhe të zhdukur në familjet e tyre.  

 
Jo jo, nuk ka shansë me u falë kjo, edhe nëse falët është një proces që ka disa etapa, 

d.m.th. kërkim falja e Serbisë kundrejt Kosovës duhet me qenë proces. Së pari, me pranu 
çka kanë ba; e dyta, me vazhdu me kriju raporte të mira qoftë edhe me stimulu Kosovën 
drejt integrimeve europiane, do më thënë më largu këtë politikë denigruese që e kanë 
kundrejt Kosovës. (Mësimdhënës shqiptar, Kamenicë)  
 

Unë ë kam burrin e zhdukun që 18 vjët, 8 antarë të familjes m’i kanë mbyt, burrin me 3 
vëllezër, dy kunata, dy qika të kunatit, një kunat pa dorë...kurqysh nuk ka falje me ta. As sot 
e 18 vjet unë burrin tem nuk e di ku e kam. Fëminë në bark ma ka lanë, mbas tre muajve 
kom lindë, qysh me i falë ata. 5 fëmijë rrugë më rrugë është dashtë më i rritë për më i 
shkollu edhe për më ardhë deri qitu. Atë e kom përjetu unë e jo shkau. Plus as varrin nuk e 
di ku e ka burri, me ja mbajtë përvjetorin, a me i qu lula, a me i marr fëmijtë e më shku. 
Janë tre kunetët e varrosun e aty është thatë vendi i burrit. Qysh me ja falë unë këto. A e 
din se kur i shoh në Parlament në TV...më hidhet më hi në televizor dhe me i kallxu Hashim 
Thaçit e ati tjetrit e atij tjetrit, e më i thanë, po se ti e ke mirë, e unë ku e kam burrin tem, ti 
si politikan që e përfaqëson Kosovën. Unë prapë po flas, po nuk po më ninë kërkush... Tash 
vjen data 27 Prilli, ku me shku unë, vjen djali për me ja mbajtë përvjetorin...a nuk është 
vështirë kjo a..qysh me ja fal kta? Hajde krejt e krejt, por mos me ditë ku e ki burrin e ku e 
ka trupin, çka i thu’ kësaj? (E mbijetuar shqiptare, Gjakovë) 

 
Në mesin e respondentëve të komuntetit Serb, fjala pajtim kuptohej siç u tha më lartë, 

në dy nivele ate individual dhe kolektiv. Ata që ishin më të moshuar, mendonin se njeriu 
duhet që paqen ta gjejë brenda vetes dhe të mundohet ta tejkalojë dhimbjen. Ndërkohë që 
tek të rinjtë, dhe sidomos ata që merreshin me projekte të pajtimit, qasja ndaj këtij diskursi 
dukej pak më komplekse dhe shihej nga lart poshtë. Nga ata pak të intervistuar të rinjë 
serbë, përgjegjësia për dëmet e shkaktuara në Kosovë kërkohej nga të dyja palët, shqiptare 
dhe serbe. 

 
Kur ne flasim për pajtimin, mendoj se hapi i parë duhet të jetë që kur Thaçi dhe Vuçiç të 

takohen në Bruksel dhe përshëndeten me dorë, duhet t’i kërkojnë falje njëri tjetrit në emër 
të komuniteteve që ata përfaqësojnë.. Vuçiç të kërkojë falje në emër të serbëve dhe Thaçi 
në emër të shqiptarëve për faktin se ka pasë krime nga të dyja palët, dhe pësuan edhe 
serbët edhe shqiptarët. (Shoqëri civile serbe, Mitrovicë Veriore) 

 
Çështja është se përderisa shumica e të intervistuarve shqiptarë kërkonin që pala serbe 

të kërkojë falje për krimet e bëra ndaj shqiptarëve të Kosovës gjatë luftës në vitet 1998-
1999. E kjo shihet më shumë si çështje nga lart-poshtë. 

Serbët në anën tjetër, insistonin që individët duhet të jenë përgjegjës për krimet e 
kryera pa marrë parasysh etninë e tyre, rrjedhimisht gjykatat të vendosin për ta.  
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Unë do të isha jashtëzakonisht i zemëruar nëse dikush nga politikanët tanë do të 
kërkontë falje në emrin tim ..as unë dhe as bashkëfshatarët e mi nuk ndihemi aspak fajtorë 
për ndonjë gjë, sepse nuk kemi kryer ndonjë krim, ofenduar dikë, djegë shtëpi apo vrarë 
dikend. Ata që kanë kryer krime duhet të shkojnë në burg dhe kundër tyre të merren masa 
ligjore. (Shoqëria civile serbe, Graçanicë) 

 
Çështja e kompensimit finansiar të dëmeve të luftës të njohur me termin reparacione 

shihej me kontraste të thella nga të intervistuarit. Disa mendonin që plagët nuk do të 
shërohen kurrë nga dëmet që u janë shkaktuar, por dëmshpërblimet finansiare janë një 
asistencë dhe njohje e dhimbjes që i është shkaktuar viktimës, njëherit edhe marrje 
përgjegjësie nga keqbërësi e/i cili mundohet të bëjë një kthesë në përmirësimin e 
marëdhënieve mes dy komuniteteve.   

 
Megjithatë, shumë të intervistuar shqiptarë nga grupi i të mbijetuarve, familjarë të 

viktimave dhe personave të zhdukur e shihnin  kompenzimin financiar si përçmim, dhe ulje 
të vlerës së luftës. Ata mendonin se gjaku nuk paguhej me të holla, dhe se i vetmi shërim i 
plagëve dhe restaurim i dinjitetit të tyre dhe të viktimave do të ishte e vërteta e vërtetuar 
dhe gjykuar në gjykatë, e ku i pandehuri do të merte dënimin e mërituar. 

 
Ai nuk po ti kthen eshnat, e po të kompenson dicka... Nuk kishim dashtë kompensim, por 

me i dënu për qata që kanë ba, me i dënu me vjet, me e mbyt krejt... (Familjar shqiptar i 
viktimës, Pejë) 

 
Realisht nëse nuk e merr përgjegjësinë për ata që ka ba atëherë qysh po mendon me 

vazhdu përpara me u pajtu, kur nuk e merr dënimin për qata që e ka ba, atëherë ekziston 
mundësia që e përsërit. (Zyrtar shqiptar, Prizren) 

 
Në të shumtën e rasteve tek të intervistuarit shqiptarë, mbizotëronte bindja se pala e 

dëmtuar ka të drejtë të kërkojë llogaridhënie nga pala që i ka shkaktuar dëmet. Ndërkohë 
që si ndërmjetësues apo palë të interesit fjala e të cilëve do duhej të dëgjohej gjatë 
negociatave, përmendeshin si faktorë relevantë edhe: shoqëria civile, mediat, shoqatat e 
dala nga lufta, veteranët por edhe asociacionet e familjarëve të viktimave dhe personave 
të zhdukur. 

 
Gjatë intervistimit në fokus grupe, ne insistuam të marim mendimet e të intervistuarve 

rreth katër çështjeve; 1) gjetjen e të vërtetës, 2) vënien e drejtësisë në vend dhe 3) 
ndëshkimin e kriminelëve. Pyetja e katërt të cilën e parashtruam, por që jo të gjithë të 
intervistuarit ishin në dijeni për të kishte të bënte me amnistinë me kusht të atyre që kanë 
kryer vepra kriminale gjatë luftës. Të intervistuarit shqiptarë pothuajse unanimisht i cekën 
tri të parat si parakushte për të ardhë deri te pajtimi. Ndërkohë që në lidhje me një amnisti 
të mundshme pë kriminelët në ndërrim të një informate të vlefshme si p.sh. gjetjen e të 
vërtetës rreth eshtrave të familjarëve të zhdukur, pikëpamjet e familjarëve të viktimave, të 
mbijetuarve apo familjarëve të personave të zhdukur nga Gjakova, janë mjaft interesante. 
Të intervistuarit ishin të mendimit se për një informatë që do të zbardhte fatin e 
familjarëve të tyre, ndoshta edhe do ta falnin kriminelin, megjithë faktin që dhimbja do të 
ishte e papërshkrueshme. Ata përmendën se gjetja e të vërtetës, prehjes së eshtrave të 
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familjarëve të tyre në paqe, dhe shërimit të plagëve të tyre, si qëllim të kërkimit të 
informatave. 

 
Unë kisha kërku prej tij me më tregu krejt se çka ka ndodhë, kush e ka mbyt, qysh është 

mbyt edhe me ma kallxu trupin e burrit. Dhe jam në gjendje me u ballafaqu me të, me pyet 
dhe me mu përgjigjë deri në pikën e fundit. Si për burrin tem ashtu edhe për kunetët e mi. 
(E mbijetuar shqiptare, Gjakovë) 

 
Nashta edhe e kisha falë. Është shumë vështirë mos më e ditë se ku e ki burrin. Nëse 

ishin kthy eshnat, mu kish shëru edhe varra pak, mu kish lehtësu edhe dhimbja, edhe 
familja me u pajtu. U kanë luftë, me ma kthy burrin, me u pajtu edhe s’kem çka me ba. Zor 
është mirëpo e du me ma kthy, qashtu qysh të jetë e du me ma kthy. Masi është kusht, e 
kisha falë më ma kthy burrin. (E mbijetuar shqiptare, Gjakovë) 

 
Duhet me ja falë..çka me ba. Me gojë me ja falë e me zemër kurrë. (E mbijetuar 

shqiptare, Gjakovë) 
 

Gjithçka kisha ba veç me vetë dhe me e ditë të vërtetën taman qysh është ba edhe pse u 
ba.. Unë kam pas pak shpresë kur më kanë tregu që ja kanë gjetë orën, edhe sot mendoj që 
përmes qasaj sot do të zbulohet diçka...Bashkësia ndërkombëtare edhe pse e ka marrë në 
ekspertizë nuk ka arritë me e zbulu..Nëse nuk tregon sa jam gjallë, ku me e ditë edhe fëmija 
mbasandej. (E mbijetuar shqiptare, Gjakovë) 

 
Një këso lloj ‘kompromisi’ që ishin në gjendje ta pranonin të mbijetuarit e luftës, për hir 

të së vërtetës, megjithatë, nuk ishin në gjendje ta pranonin në kurfarë rrethanash qytetarët 
të cilët vinin nga Prishtina, Prizreni apo Kamenica e të cilët nuk kishin të vrarë apo zhdukur 
në familjet e tyre. Ata ishin kategorik për ndëshkuëshmëri maksimale të kriminelëve.  

 
Unë kam mendimin se nuk duhet me pranu kushte ku amnistohet krimineli, kurrsesi jo. 

Kushte jo, biseda të barabarta po, kërkim falje nga krimineli po, kthimi i pasunisë, 
dokumentacionit, informatat mbi të pagjeturit, duhet të hapen arkivat dhe të dalin të 
vërtetat në shesh. Krimineli në këtë mënyre po bënë viktimën fajtor. (Pensionist shqiptar, 
Prishtinë) 

 
Edhe poqese Serbia thotë që po ju njoh, vetëm t’i amnistoni të gjithë kriminelët e 

luftës..unë prapë them jo. Jo faleminderit, hiç.. Jo absolutisht. (Zyrtar shqiptar, Prizren) 
 
Deri sa për të parën, (gjetjen e të vërtetës), të intervistuarit nga familjarët e personave 

të zhdukur kërkonin llogaridhënie nga Serbia, për dy të tjerat (drejtësinë dhe ndëshkimin e 
kriminelëve), mendonin se gjykatat vendore dhe ato ndërkombëtare mund të kishin bërë 
më shumë në këtë drejtim.  

 
Krejt është humbë besimi te të gjithë. Çfarë drejtësie kemi bërë që 18 vjet për të 

zhdukurit edhe të vramit...kurgjo nuk kanë ba. Ndoshta edhe bajnë tash e mbas, veç ka 
humb besimi. (Qytetar shqiptar, Prishtinë) 
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Meqenëse bashkësia ndërkombëtare në Kosovë qysh prej përfundimit të luftës ka 
shtyer proceset e ballafaqimit me të kaluarën duke ndjekë penalisht kriminelët nuk ishin të 
paktë edhe të intervistuarit shqiptarë e serbë që ishin skeptikë rreth sistemit 
ndërkombëtar të drejtësisë. 

 
Ne në drejtësinë ndërkombëtare kemi besu, vet fakti i Gjykatës së Hagës, i kemi çu me dy 

duart, njerëzit thjesht pa ba kurgja...çka duhet tash kur instanca ma e lartë ndërkombëtare 
e drejtësisë merr vendim..nuk ka aty ma..nuk duhet me gjykue me çdo ligj, d.m.th shtetëror 
.. nuk mundet një vendim me u gjykue dy herë për të njëjtën vepër, për çka tash.. a patjetër 
me e gjetë fajtorin dikun te shqiptarët a? Për në Kosovë, nuk kemi shumë besim te 
ndërkombëtarët se e ka dëshmu edhe sistemi i UNMIK-ut edhe ai i EULEX-it. (Zyrtar 
shqiptar, Prizren) 

 
Respondentët serbë ishin kryesisht të fokusur tek organet e drejtësisë pavarësisht 

mungesës së besimit në gjyqësor, efikasitetit dhe paanshmërisë së gjykatave. Gjetja e 
kriminelëve dhe sjellja e tyre para drejtësisë, do të sillte sipas shumicës së respondentëve 
serbë, drejtësi dhe ballafaqim me të kaluarën. Apologjitë simbolike si ajo e presidentit 
Thaçi në korrik 2016 drejtuar viktimave serbe në Kosovë nuk çonte peshë, sidomos jo tek 
familjarët e të vrarëve dhe zhdukurve. 

 
Apologjitë nga ana e shqiptarëve janë ironi. Serbët nuk i kënaq kërkim falja apo 

apologjitë. Edhe Thaçi u ka kërkuar falje viktimave serbe së fundmi, por ky kërkim falje nga 
familjarët e viktimave serbe nuk është marrë seriozisht. Verdiktet e gjykatave merren 
serioze tek ne. (Përfaqësues i medias serbe, Graçanicë) 

 
Dy pyetjet e fundit kishin të bënin rreth autoriteteve religjioze dhe zbatimit të së drejtës 

zakonore në komunitetin shqiptar dhe zbatimi i saj në zgjidhjen e kontesteve qoftë 
familjare apo edhe atyre mes komuniteteve. Sa i përket religjionit dhe pyetjes se a ka 
mundësi të ketë ndonjë autoritet tjetër jo-politik që do të mund të përafronte pikëpamjet 
dhe qëndrimet e komuniteteve në Kosovë, në radhë të parë asaj shqiptare dhe serbe që të 
pajtoheshin, dhe se si shihej roli i udhëheqësve religjioz në mesin e tyre, të intervistuarit 
ishin të mendimit se klerikët respektoheshin deri në një masë, por se institucionet 
shtetërore do duhej të mernin vendimet politike dhe se ato kanë legjitimitetin ta bëjnë 
këtë. 

 
Po tash është ba tutë (frikë) edhe me përmend hoxhën se nuk e din se çfarë hoxhe asht... 

Kur nuk ka shtet e drejtësi, hoxha çka ka me ba? (E mbijetuar shqiptare, Gjakovë) 
 
Përkundër faktit që shumë të intervistuar nuk e mohonin fuqinë dhe influencën pozitive 

të disa klerikëve të të gjitha konfesioneve tek popullata e gjërë, megjithatë, në asnjë 
mënyrë nuk mendonin se klerikët e kishin forcën të pajtonin komunitetet, sidomos jo rreth 
të kaluarës së hidhur. Kishte edhe të intervistuar që mendonin se predikimet e klerikëve 
duhet të merren me shumë rezervë sepse shpesh masa e gjerë bie pre e manipulimeve të 
tyre siç janë: urrejtja, të folurit kundër gejëve, nxitja e urrejtjes, etj.   
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Edhe unë njejtë, nuk kisha mujtë me pranu asgja vetëm pse më ka thënë Hoxha, qysh me 
thanë, me u pajtu me serbët, se çdo kush i ka ato plagët e veta edhe nuk është aq kollaj 
vetëm me e pranu. (Zyrtar shqiptar, Prizren) 

 
Pajtimet dhe e vërteta mendoj se arrihen atëherë kur ne pajtohemi me vetëveten. Kur 

zgjedhim njerëz të besueshëm, kur zhvillohemi vetë, atëherë mundemi me u pajtu edhe me 
të tjerët. Ne jemi shtet laik, në mungesë të shtetit, e politikës së mirëfilltë po arrihet deri te 
klerikët muslimanë e ortodoksë. Prandaj ne duhet të punojmë me të gjitha segmentet që e 
shoqërojnë jetën në Kosovë, për të arritur besimin në vetëvete dhe kur ta arrijmë atëherë 
mundemi me kërku me u pajtu me dikend tjetër. (Mësimdhënës shqiptar, Kamenicë) 

 
Në mungesë të sistemit të mërifilltë ligjor, klerikët dhe e drejta zakonore apo pleqnarët 

shihen si mekanizma alternativë të vënies së drejtësisë në mes të dy palëve në konflikt, por 
vetëm te komuniteti shqiptar. Pavarësisht se nga cili rajon i Kosovës vinin, dhe përkundër 
një doze skepticizmi, shumica e të intervistuarve shqiptarë e çmonin gatishmërinë e pleqve 
që kanë kredibilitet dhe autoritet në komunitetin e tyre dhe që ndërmjetësojnë për 
pajtimin e familjeve shqiptare. Gjthashtu, tre të intervistuar shqiptarë nuk e përjashtonin 
mundësinë që edhe sot në Kosovë të gjindej një njëri si Anton Çetta, i cili ndihmoi në 
pajtimin e gjaqeve në Kosovë në vitet e 1990-ta, e i cili do të mund t’i sillte sidomos të dy 
komunitetet, shqiptarë e serbë, që të ndërtonin ura pajtimi. 

 
Çdo send i vullnetit të mirë, kur është për të mirë, po. Për shembull e kemi rastin e viteve 

të 1990-ta, Anton Çettën do ta marr shembull, që ndoshta ka pasë ndikim... ose njerëz me 
ndikim të mirë si për shembull, një gjyqtar që e gjejmë të pakorruptuem dhe që ka 
kredibilitet, ose nëse mirret dikush i mirë në Komunë, ose një pleqnar i mirë, merret një 
hoxhë i mirë, një prift i mirë, po të gjindet një i tillë, besoj se ka rezultat. (Zyrtar shqiptar, 
Prizren) 

 
Ata që vinin nga rrafshi i Dukagjinit, megjithatë, ishin më të hapur dhë kishin bindje më 

pozitive rreth pleqnarëve dhe zgjidhjes së kontesteve të ndryshme.   
 

Unë nuk kom ndi që është kontestu fjala e tyne... Janë fetarë, janë burrat më të 
respektueshëm të një vendi. Unë po flas prej asaj se çka kam ndi, shembull: kurrë në jetë 
nuk është diskutu, kanë arritë me pajtu konteste që për imagjinatën e një prokurori apo 
gjyqtari, ato dy familje ma parë kishin me u shu se sa me u pajtu. Është edhe ajo pjesa te 
shqiptarët se nëse e ke dhënë fjalën në odë të burrave, nuk ka ndodhë me u thy. (Familjar 
shqiptar i viktimës, Pejë) 

 
Ndërkohë çështja e lidershipit apo e ndonjë autoriteti alternativ nuk ekziston në 

kontekstin serb.  
 
Te ne askush nu do të respketonte kryeplakun apo ndonjë autoritet në komunitet, disi 

edhe po të ekzistonte, njerëzit do ta bënin të kundërtën vetëm për inati. Vetëm ligji dhe 
gjykata respektohet dhe asgjë tjetër. (Shoqëria civile serbe, Graçanicë) 

 
Respondentët serbë, ishin kategorik kundër çfarëdo autoriteti tjetër që do të sillte 

drejtësi përveç gjykatës. Ata nuk e simpatizonin diskursin e kërkim-faljes si koncept, aq më 
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pak nëse dikush tjetër (udhëheqës politik apo klerik fetar) kërkonte falje në emër të tyre. 
Fjalori zyrtar si Matica Srpska – Fjalori i gjuhës serbe, përkthen fjalën serbe ‘izvinjenje’ si 
apologji, ndërsa ‘oproštaj’1 si kërkim falje që trajtohet në nivel individual, spiritual, religjioz. 
Gjithashtu përdoret edhe fjala “pendim” e që nëkupton kur dikush i bën një të keqe tjetrit 
dhe pastaj pendohet për atë që ka bërë. 

 
Unë do të kërkoja ndjesë për një gabim, por nuk do t’i kërkoja apologji askujt. Ne u 

kërkojmë ndjesë të tjerëve (praštamo drugima), por nuk kërkojmë falje (nečemo da se 
izvinjavamo). (Student serb, Mitrovicë e veriut) 

 
Kërkim falja ka të bëjë me religjionin, Kisha Ortodokse nuk e njeh apologjinë, por 

predikon për faljen. 
 

Kemi një term tjetër që predikohet nga Kisha dhe ka të bëjë me pendimin e i cili si 
koncept prekë individin dhe jo komunitetin dhe ështe ma shpirtëror. Kjo i bie kur dikush 
pendohet për gabimet që ka bërë, dhe shprehë më shumë gjendjen shpirtërore apo mund të 
shikohet edhe nga aspekti filozofik. (Shoqëria civile serbe, Graçanicë) 

 
Është njerëzore me gabu por edhe me falë. Edhe Kisha asht ba si një firmë dhe ka hy në 

politikë… por Ortokosia si religjion është diçka tjetër nga ajo që sot po ndodh. (Pensionist 
serb, Mitrovicë e veriut) 

 
Edhe pse Kisha Ortodokse ishte institucioni më së shumti i besuar tek shumica e 

respondentëve serbë, si dhe për faktin që religjioni dhe Kisha Ortodokse kishte një rëndësi 
të veçantë në jetët dhe identitetin e tyre, kur vinte puna tek besimi, aty përgjigjet ishin 
shumë individuale. Te disa besimi ishte më i fortë ndërsa te disa më i luhatshëm karshi 
autoriteteve Kishtare. Ata thonin: Unë nuk i besoj Kishës si institucion, por besoj në fenë 
ortodokse. 

 
 

 
 
Disa tema tjera që u prekën nga të pranishmit e të cilat janë relevante për këtë punim 

përfshijnë: 
 
Mungesa e njohurive rreth kulturës së njëri tjetrit mes shqiptarëve dhe serbëve, e 

sidomos te gjeneratat e reja të pas luftës, dhe narrativet që u janë ofruar atyre si nga 
familja poashtu edhe nga kurikulat shkollore nuk i shërbënin një dialogu të mirëfilltë. Kjo 
ka bërë që paragjykimet në mes dy palëve të jenë edhe më të mëdha. 

 
Ne këtu jetojmë vite të tëra por nuk njihemi. Nuk kuptojmë se si jetojnë të tjrrët përreth 

nesh, kjo sidomos vlen për gjeneratat e reja pas të 90-ve të cilat nuk e kanë pasë rastin të 
njihen njëri me tjetrin. Mbizotëron një keqkuptim, dhe sikur të ishim njoftë më mirë, 
ndoshta edhe do të vinte deri te pajtimi më lehtë...të rinjtë as nuk e dinë se kush sa ka 

                                                      
1 Shpjegimi i Anastasijevic në këtë është: apologjia shkon nga dëmtuesi tek i dëmtuari. Falja 
shkon nga pala e dëmtuar tek dëmtuesi. 
1 Anastasijevic explanation to this goes as: an apology from the offender goes to the injured party. 
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vuajtur gjatë luftës. As shqitparët nuk dinë për serbët dhe as serbët nuk dinë se sa kanë 
vuajtur shqiptarët (Aktivist serb i OJQ-së, Graçanicë) 

 
Mungesa e kontaktit mes të rinjëve serbë e shqiptarë është evidente dhe kjo edhe 

shkakton ndasi të mëdha. Interpretimi i dy historive të dy komuniteteve është i ndryshëm. 
Për këtë arsye ne duhet të fillojmë në nivelin individual dhe joformal, si psh. përmes 
mainfestimeve sportive dhe kulturore… ndërsa ballafaqimi i viktimave do duhej të jetë faza 
e fundit sepse ato kontakte janë më të vështira për tu bërë. (Student serb, Mitrovica e 
Veriut) 

 
Narrativet ekzistuese rreth të kaluarës, shënohen nga faktet jo mirë të dokumentuara 

dhe tej mase të politizuara, janë tendencioze dhe nuk çojnë drejtë pajtimit. Përkundrazi, 
krijojnë hendeqe komunikimi dhe rrisin mosbesimin në mesin e të rinjëve në veçanti. 

 
Nëse shqiptarët theksojnë se janë ende 1,200 të zhdukur shqiptarë dhe 400 serbë, të 

dhënat tona na japin shifra se gjithsejtë 1,300 serbë janë të zhdukur, dhe kur ne nuk 
pajtohemi në këtë pikë, si do të vazhdojmë të komunikojmë në tema tjera? 40,000 serbë 
nuk jetojnë më në Prishtinë, a duhet dikush neve të na kërkojë falje për këtë? (Shoqëria 
civile serbe, Graçanicë) 

 
Politika nga të dyja palët shihet si pengesë dhe jo zgjidhje. 
 
Populli ende nuk i beson politikanëve, është më rëndësi retorika dhe mesazhet që i 

dërgojnë politikanët. Sikur ata të kenë një ton më pajtues, kjo do të ndikonte edhe te 
popullata e gjerë. (Shoqëri civile, Mitrovicë e veriut) 

 
Ishte e qartë se shumica e të intervistuarve nga të gjitha komunitetet ishin skeptikë 

rreth politikës zyrtare dhe shprehnin dyshime rreth motiveve të politikanëve. Disa 
insistonin se madje në nivel individual, edhe serbët edhe shqiptarët do të pajtoheshin, por 
se politika zyrtare thellonte hendekun edhe ashtu të madh mes dy komuniteteve dhe 
ngadalësonte negociatat. Perceptimi i ndarë i të intervistuarve i sferës politike nga jeta e 
përditshme tregon qartë se qytetarët ende nuk e kanë në dorë pronësinë e proceseve 
politike që po zhvillohen, dhe që është indikator i qartë se demokracia në Kosovë nuk është 
e konsoliduar sa duhet. 

 

Të gjeturat kryesore kualitative 
 

 Të intervistuarit e shihnin pajtimin të arritshëm më shumë përmes qasjes poshtë-lartë, 

si proces organik dhe të dalë si nevojë e qytetarëve për një jetë më të mirë, se sa si 

proces të imponuar nga lart-poshtë (dy Qeveritë dhe Bashkësia Ndërkombëtare). 

 Të intervistuarit në mënyrë direkte ose indirekte e lidhin termin e pajtimit me 

tensionet dhe konfliktet etnike jo vetëm të luftës së fundit në Kosovë; dhe ky term 

automatikisht transcendentohej nga niveli individual në atë kolektiv. Institucionet e 

Kosovës duhet të punojnë më shumë rreth kujtesës së vazhdueshme kolektive. 

 Ka diskrepancë të madhe mes gjeneratave rreth çështjes së pajtimit dhe 

bashkëjetesës. Gjeneratat e moshes 20 vjeçare, të cilët nuk e kanë përjetu luftën, nuk 
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kanë njohuri për njëri tjetrin dhe narrativet janë diametralisht të kundërta. Gjeneratat 

e moshës deri në 40 vjeçare janë shumë skeptikë rreth të ardhmes, përvojës me 

bashkësinë ndërkombëtare, ndërsa pensionistët ishin më pozitivë dhe optimistë rreth 

pajtimit dhe të ardhmes së përbashkët.  

 Shumica e shqiptarëve dhe serbëve kanë tendenca të besojnë se pajtimi me së lehti 

mund të bëhet përmes zhvillimit ekonomik, përmes mundësive të punësimit dhe 

ngritjes së standardit e jetesës. 

 Pajtimi nga shqiptarët ndërlidhej direkt me kërkim-faljen e Qeverisë Serbe për dëmet 

e luftës së fundit, ndërkohë që zgjonte neveri tek respondentët serbe të cilët e 

konsideronin kërkim-faljen si një akt individual dhe jo kolektiv. Për më tepër, serbët 

nuk njihnin asnjë autoritet që do të mund të kërkonte falje në emrin e tyre. 

 Ky hulumtim gjithashtu nxori në pah faktin që të prekurit direkt nga lufta (të 

mbijetuarit, familjarët e viktimave dhe personave të zhdukur) ishin të orientuar te 

gjetja e të vërtetës dhe jetesa në paqe, ndërkohë që ata që vinin nga zona më pak të 

prekura nga lufta dhe që nuk kishin viktima në familje ishin më pak të disponuar për 

pajtim, dhe këtë e shihnin më shumë si presion nga lartë se sa si dëshirë të qytetarëve. 

Ndërkohë që konsideronin se për pajtim pala që ka shkaktuar dëme (në këtë rast 

serbët) duhet të mbajnë përgjegjësi për humbjet njerëzore dhe ekonomike.  

 Të intervistuarit e shohin rolin e ndërmjetësuesit, bashkësisë ndvrkombetare, si të 

nevojshëm, megjithatë, jo të dëshiruar. Respondentët shqiptarë e serbë që vinin nga 

shoqëria civile e konsideronin pajtimin si proces artificial dhe nuk kishin besim te 

ndërmjetësuesit si BE-ja. Të intervistuarit pensionistë dhe më të moshuar ishin 

kategorikë se ndërmjetësimi ishte i nevojshëm. 

 Besimi tek vendimmarrësit dhe qeveria është shumë e ulët, dhe ata më shumë shihen 

si pengesë dhe shtytës të konflikteve se sa si ndërmjetësues apo garantues të paqes 

dhe pajtimit. 

 Besimi te gjyqësori vendor sipas shumicës së respondentëve ishte shume i ulët, por 

kishte kritika edhe në gjykatat ndërkombëtare për mos-sjelljen e drejtësisë në vend 

për viktimat e luftës. 

 Bashkësia ndërkombëtare duhet ta kuptojë procesin e pajtimit më gjerë, duke shkuar 
përtej mbështetjes së aktiviteteve kulturore dhe shoqërore të zyrtarëve shtetëror. 
Duhen krijuar lidhje në mes të nismave të mëhershme formale mbi drejtësinë 
tranzicionale të inicuar nga Qeveria, aktivitetet e zyrtarëve shtetëror dhe të merren 
paraysh veçantitë kulturore. 

 Bashkësia Islame dhe Kishat Katolike e Ortodokse shiheshin nga shumica e 

respondentëve me një dozë skepticizmi nga një pjesë e madhe e respondentëve. Edhe 

ata pavarësisht përkatësisë etnike, në parim besonin se feja në thelbin e saj është 

paqësore, por jo gjithherë janë edhe klerikët. 

 Rrespondentët shqiptarë e shihnin zbatimin e Kanunit të Lekë Dukagjinit si një normë 

që zëvendëson mungesën e sundimit të ligjit, por jo edhe si domosdoshmëri për 

zgjidhjen e kontesteve private, familjare, e në asnjë mënyre ato midis komuniteteve 

me përkatësi të ndryshme etnike. 

 Pajtimi kërkon më shumë se bashkëjetesë paqësore, e cila është e pamjaftueshme për 

ndërtimin e marrëdhënieve të mira, të nevojshme për të parandaluar mosmarrëveshje 
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të gjata. Megjithatë, “pajtimi” nuk e bën të domosdoshme kërkimin e faljes, një proces 

që sipas shumicës së të anketuarve serbë u refuzua si i tillë dhe arritshmëria e të cilit 

është e diskutueshme. 

 
  



51 
 

IV. PËRFUNDIM 
 

Arritja e pajtimit dhe paqes së qëndrueshme në Kosovë janë komponentë të 
rëndësishëm të shtetndërtimit. Kosova është një vend që deri më sot mbart peshën e 
historisë së hidhur të marrëdhënieve të këqija midis shqiptarëve dhe serbëve. Kjo i nxit 
sidomos këto dy komunitete që të punojnë më shumë dhe të gjejnë mënyra të 
realizueshme për të bashkëjetuar. 

 
Qëllimi ynë kryesor në këtë studim ishte adresimi i pothuajse mungesës së plotë të 

dëshmive kërkimore mbi kuptimin e pajtimit brenda popullatës më të gjerë në Kosovë. 
Këtë e kemi bërë duke bërë hulumtime sasiore dhe cilësore me vëmendje të veçantë për të 
përfshirë segmentet më të prekshme të shoqërisë, të mbijetuarit e luftës dhe anëtarët e 
familjeve të viktimave dhe personave të zhdukur. Ne besojmë se hulumtimi ynë është 
veçanërisht në kohën e duhur, pas një serie iniciativash formale dhe joformale që kanë 
ndodhur në Kosovë në fushën e drejtësisë tranzicionale. Më tej, një kontribut i 
rëndësishëm praktik i këtij hulumtimi është se ky hulumtim siguron të dhëna shumë të 
nevojshme empirike mbi situatën aktuale në drejtësinë tranzicionale dhe do të na 
mundësojë që të rikornizojmë procesin e ballafaqimit me të kaluarën në Kosovë dhe të 
gjejmë përgjigje se si ta ushqejmë dhe ta mbështesim atë më tej. 

 
Një implikim i dytë i rëndësishëm i këtij studimi rrjedh nga gjetjet mbi veçantinë e 

njohurive dhe informacionit nga puna e kryer. Së treti, shqyrtuam inkuadrimin e opsioneve 
dhe si të ecim përpara. 

 
Megjithëse autoritetet kanë qenë të angazhuara në promovimin e pajtimit dhe 

integrimit të pakicave, sidomos pakicës serbe në Kosovë dhe kanë prodhuar një numër të 
konsiderueshëm të dokumenteve zyrtare si kornizë për një integrim më të mirë të 
pakicave, ekziston një hendek i madh midis legjislacionit përkatës nga njëra anë dhe 
zbatimit të tij në praktikë, nga ana tjetër. 

 
Nuk ka dyshim se procesi i pajtimit nuk mund të definohet në mënyrë të njëanshme dhe 

se është e nevojshme të ketë pikëpamje të ndryshme. Po ashtu, qytetarët kosovarë (të 
anketuarit tanë) e shohin procesin e pajtimit fillimisht si vazhdimësi e zhvillimit ekonomik 
dhe stabilitetit politik e jo si një proces nga lart poshtë mbështetur nga komuniteti 
ndërkombëtar dhe të promovuar nga politikanët deri më tani në mënyrë të pandershme. 

 
Sa i përket kuptimit të pajtimit, ekziston një dallim i rëndësishëm në nivelin e njohjes së 

tij ndërmjet grupeve përkatëse etnike. Një konsideratë e rëndësishme kur bëhet fjalë për 
pajtimin në kontekstin e Kosovës është se termi ka konotacione të forta individuale dhe 
etnike. Megjithatë, përkufizimi mbizotërues i pajtimit në mesin e të intervistuarve të të 
gjithë grupeve etnike është se ky është një fenomen midis prindërve dhe fëmijëve të tyre. 

 
Edhe pse brezi i ri shihet si grupi që duhet të jetë bartës i ndryshimeve dhe katalizator i 

pajtimit në të ardhmen, të anketuarit e rinj të të dy etnive shfaqnin skepticizëm për një të 
ardhme të përbashkët. Të anketuarit shqiptarë theksuan se pengesat kryesore në procesin 
e pajtimit në mes tjerash edhe është mungesa e bashkëpunimit me individë nga grupet 
tjera etnike. Megjithatë, kjo nuk ishte e njëjtë për komunitetet tjera etnike, fillimisht nga 
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boshnjakët, goranët, ashkalitë, turqit, serbët dhe egjiptianët, të cilët duket se janë 
relativisht më të angazhuar në bashkëpunimin ndëretnik. Prindërit dhe familjet doli se ishin 
burimi kryesor i të mësuarit rreth konfliktit të fundit. 

 
Nga ana tjetër, aspekti ekonomik dhe zhvillimor në këtë dimension ofron më shumë 

shpresë për procesin e pajtimit. Niveli i lehtësisë në të cilën zhvillohet bashkëpunimi 
ndëretnik doli të jetë i ndryshëm në varësi të kontekstit; mjediset më miqësore për 
bashkëpunimin ndëretnik doli se janë biznesi, arsimi dhe mjediset joformale, ndërsa 
sektori politik, fetar dhe joqeveritar ishin më pak miqësore. Të gjeturat më interesante nga 
këto përgjigje ishin pikëpamjet e atyre qytetarëve të punësuar, të cilët në përgjithësi kanë 
një mendim më të mirë mbi marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe serbëve, krahasuar me të 
anketuarit e papunë, të cilët i perceptojnë marrëdhëniet në mes tyre si më të këqija. 

 
Çështja e kërkimit të faljes dhe pajtimit ishte tema më kontraverse e diskutimeve të 

fokus grupeve. Por, kjo nuk doli të jetë ashtu në mesin e njerëzve me përkatësi të 
ndryshme etnike; në të vërtetë, përveç kërkim-faljes nga shteti i Serbisë të kërkuar nga 
shqiptarët, edhe serbët gjithashtu përmendën kërkim-faljen nga shteti i Kosovës dhe të 
vërtetën rreth krimeve në të kaluarën, si mjet kryesor për pajtimin. Përgjigjet ndryshonin 
në demografinë e moshës, profesionit ose përvojës së të anketuarve. Pjesa më e madhe e 
të anketuarve shqiptarë, megjithatë, bartën përgjegjësinë për konfliktin në anën serbe. Në 
përputhje me këtë përmenden edhe mungesa e kërkim-faljes, e të vërtetës dhe drejtësisë. 

 
Familjet e viktimave dhe personave të zhdukur ose të mbijetuarve të luftës shprehën 

më shumë simpati për viktimat e kombësive të tjera dhe ishin më të hapur për të kaluarën 
sesa zyrtarët apo mësuesit që vinin nga zona shumë më pak të prekura nga lufta në 
Kosovë. 

 
Të intervistuarit i konsideronin të gjithë krerët fetarë me dozë të madhe kritike dhe 

skepticizmi. Ndërsa të anketuarit nuk e mohonin misionin paqësor dhe rolin e bashkësive 
fetare, klerikët individualë dhe fetë specifike u shikuan me një sy kritik dhe nuk u panë me 
sy të mirë nga një numër i konsiderueshëm i të anketuarve. Feja luan një rol të caktuar në 
të gjitha komunitetet në Kosovë. Megjithatë, një përgjigje interesante erdhi si nga 
besimtarët muslimanë ashtu edhe nga ata ortodoksë, të cilët ishin më optimistë për 
marrëdhëniet etnike midis shqiptarëve dhe serbëve duke pretenduar se ato nuk janë mjaft 
të mira, krahasuar me agnostikët dhe ateistët të cilët fuqishëm besonin se marrëdhëniet 
etnike nuk janë aspak të mira. 

 
Në një shënim më optimist dhe sipas rezultateve që gjetëm, mund të thuhet se 

marrëdhënia ndëretnike ka një trend të përmirësimit. Megjithatë, të anketuarit tanë 
gjithashtu frikësohen se ekziston një potencial relativisht significant për edhe një konflikt 
të armatosur. 

 
Bazuar në përgjigjet, është e qartë se qytetarët pavarësisht nga përkatësia etnike e 

shohin rolin e tyre në procesin e pajtimit si të nënshtruar krahasuar me vendimmarrësit. 
Në pjesën më të madhe të përgjigjeve, sidomos në mesin e të anketuarve shqiptarë, 
mbizotëronte diskursi i viktimës, pafuqisë dhe fatalizmit. Të anketuarit në përgjithësi ishin 
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shumë të artikuluar kur ishte fjala tek roli i edukimit të brezave të rinj në procesin e 
pajtimit. 

 
Një nga qasjet në arritjen e pajtimit në të ardhmen duhet të jetë e bazuar në nivelin 

lokal, prandaj raportet tradicionale makro/kombëtare të viktimave/pronësisë duhet të 
braktisen, dhe në vend të kësaj, qytetarët e Kosovës, pa marrë parasysh përkatësinë 
etnike, duhet të përqendrohen në mikro-nivel, te marrëdhëniet individuale për të bërë 
ndryshime të qëndrueshme. 

 
Mbështetja për drejtësinë tranzicionale, duke përfshirë edhe OKB-në e BE-në, duhet të 

jetë më specifike për kontekstin, duke synuar krijimin e partneriteteve në kontekste shumë 
të ndjeshme politike në Kosovë. 

 
Një numër i madh i respondentëve serbë (dhe disa shqiptarë) ishin kritikë ndaj 

përfshirjes së mëtejshme të bashkësisë ndërkombëtare të donatorëve në proceset e 
pajtimit; gjithashtu, të anketuarit e të gjitha grupeve etnike vlerësuan negativisht veprat e 
sistemit gjyqësor vendor dhe ndërkombëtar. Prandaj, bashkësia ndërkombëtare dhe 
Qeveria e Kosovës duhet të forcojnë urgjentisht koordinimin e drejtësisë tranzicionale në 
terren dhe të përqëndrohen në qasjet nga poshtë-lart. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of the ‘Deconstructing Reconciliation’ research is to deconstruct the 
concept of ‘reconciliation’ through the authentic view of the Kosovar population and to call 
attention on what might be the significant changes to take in order to reach it. To date, the 
transitional justice and reconciliation process in the Republic of Kosovo is in a paralyzed 
state and the population is still facing socio-economic difficulties and political instability 
while ethnic tensions are palpable. To the aim of the project, the methodology used 
involves both a quantitative approach, to gather data from individuals through a semi-
structured questionnaire, and a qualitative approach, done through focus groups.  

According to the main findings, important disparities can be drawn between 
generations over the issue of reconciliation and coexistence. However, the primary tension 
between Albanians and Serbs remains at the center of a potential reconciliation process. 
Besides, the results highlight a gap between legislation and implementation of 
reconciliation processes, and a call from the population to focus on economic development 
and political stability. The ‘Deconstructing Reconciliation’ research reveals the need for the 
Republic of Kosovo Government and International Community to develop a bottom-up 
approach in order to reestablish confidence between the population and state institutions 
but also to address the Albanian and Serb tensions and to deal with the population’s needs 
and expectations regarding their socio-economic situation. 

 
Keywords: Kosovo, Albanians, Serbs, ethnic conflict, Balkans, Yugoslavia, reconciliation, 

transitional justice, security, truth, justice, forgiveness, reparations, armed conflict.  
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INTRODUCTION 
 
Over the last decades, the field of transitional justice has developed and much 

discussion has happened on how countries emerging from a conflict address the legacy of 
gross human rights violations and mass atrocities. In a similar way, the concept of 
reconciliation increased in importance over the years and it is generally acknowledged that 
the success of transitional justice is conditioned on how reconciliation is dealt with in post-
conflict societies. While there is no universal agreement on what reconciliation is, it may 
be defined as a process that involves mutual recognition of a common violent past and the 
transformation of a harmful relationship and behavior to promote a shared future towards 
sustainable peace (Lederach, 1997; Bloomfield, 2003). Such a process is crucial in Western 
Balkan countries that have been left economically and politically devastated, with many 
people traumatized, displaced or still missing after the violent conflicts that occurred 
during the 1990s. In the Republic of Kosovo (hereafter Kosovo), although the war ended in 
1999, the process of reconciliation has not yet been successfully conducted and the 
country still faces a certain level of ethnic tensions and communities in a state of despair, 
distrust, and hostility towards each other.  

Reconciliation is indeed fundamental in post-conflict situations not only to understand 
the roots of violence that occurred but also to initiate a deep societal transformation to 
achieve peace.  However, the lack of a common understanding about what exactly 
reconciliation implies makes it even more difficult to have a common ground on how the 
process should be implemented in Kosovo.   

Some academic researchers have pointed out that reconciliation should be seen as a 
multi-dimensional process that includes the promotion of different values such as truth, 
justice, mercy, and peace at all levels of society. Hence, for many of them, the success of 
reconciliation is based on the development of a comprehensive strategy sustained by both 
top-down and bottom-up initiatives. Moreover, it should involve political, religious, or 
ethnic leaders, civil society groups, and non-governmental organizations at a top and 
middle-range level, but above all, the process must focus on individuals at a grassroots 
level.  

In the Kosovo, despite formal processes including the establishment of The Hague 
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, (ICTY) which was designed to 
deal with war crimes in the successor states of the former Yugoslavia, and with the focus of 
the international community in dealing with the past mainly through promotion of criminal 
justice, transitional justice and reconciliation initiatives have remained somewhat marginal 
in the political and social life in Kosovo. Indeed, the process has been developed at a top-
level approach, valorizing criminal prosecution, administrative reparation, and institutional 
reforms but has failed to involve the communities and population so far. Furthermore, the 
recognition of the past is mainly controlled by the government and fails to promote truth 
and pacify ethnic tensions. The need for this research comes from the fact that there is no 
common understanding of what reconciliation in Kosovo and the Western Balkans is – both 
etymologically and empirically. The lacks of official or unofficial publications that address 
reconciliation strategies in a regionally appropriate or critical way further point to the need 
for the development of an authentic/own regional understanding. It is important to 
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address the topic with a conceptual approach on different levels as well as with a different 
set of stakeholders.  

To address the academic gap in understanding what reconciliation means for its main 
carriers, the people of Kosovo, this research paper aims to find a Kosovar specific 
understanding of reconciliation and its prevalent concepts. For the purpose of this study, it 
appeared necessary to develop a concrete database in order to know how ethnic groups 
and individuals in Kosovo foresee reconciliation, based on their own experiences and 
specificities. The research paper has been designed to provide a new approach for the 
process in Kosovo, by focusing on a grassroots understanding of reconciliation. According 
to the results, the ‘Deconstructing Reconciliation’ research will try to establish a set of 
recommendations to complete the strategy developed so far and to address adequately 
the reconciliation objective. 

 Chapter 1 will look at the literature on reconciliation that provides theoretical 
understanding of the nature, the actors, and the dimensions the concept encompasses. 
Some of the main cases of transitional justice will be explored to give a more concrete 
vision on how reconciliation has been addressed in the world but also in the Western 
Balkans so far. Finally, considering what has been done in Kosovo, the study will aim to 
determine which theory is the most relevant in regard to the current situation. 

Chapter 2 will look at the methodology followed in order to deconstruct the concept of 
reconciliation through a combination of qualitative and quantitative methods. The 
qualitative approach is based on focus groups, grounded on four groups of questions 
regarding: first, the concept of reconciliation and mediation of international organizations; 
second, the alternative mechanisms of healing the wounds and mediation, reparations, 
and apology; third, the respondents’ level of institutional trust regarding national and 
international judiciary; and fourth, the additional mechanisms required to reach 
reconciliation. The quantitative approach was designed to gather more extensive data 
from randomly selected individuals through a semi-structured questionnaire based on 
three main groups of questions regarding the demographic dimension, perception of 
reconciliation over the socioeconomic environment, and the understanding of 
reconciliation and forgiveness. 

Chapter 3 will focus on the results and discussions from the quantitative and qualitative 
approach. The results will highlight that the meaning of reconciliation differs depending on 
the gender, age, and the socio-political level of the individuals, but above all, depending on 
the participants' understanding of their own ethnicity and the interactions between the 
ethnicity of the forgiven and the forgiver. They will demonstrate that tensions between 
Kosovar Serbs and Albanians are still at the center of on-going tensions and that fear of 
conflict resurgence are still on their minds. Furthermore, it will be stressed that low inter-
ethnic cooperation, lack of confidence on international and national institutions, and the 
gap between policy frameworks and effective implementation regarding the work on both 
memory and the economic and socio-political aspects are seen as challenges for the 
reconciliation process. 

Chapter 4 will lay out the main conclusions of the study. It will go over the principal 
aspects the research has highlighted and how, in a more general way, the process should 
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now evolve to include the people of Kosovo as the main carriers of any possibility to 
reconcile.  
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I. LITERATURE REVIEW 

A global perspective on transitional justice: a few relevant cases 
 

Several cases of transitional justice have occurred in the last decades, each of them 
addressing reconciliation in a different way based on its societal, historical, and political 
specificities but also on the roots of the conflict and the way it ended.  

The South African case might be the most famous experience of transitional justice, 
especially in regard to the notions of forgiveness and truth that have been placed at the 
center of the process (Bloomfield, 2003). In this society where religion is omnipresent, the 
process, mainly through the Truth and Reconciliation Commission (hereafter TRC), was 
based on a restorative justice approach and a communitarian concept of reconciliation 
(Ubuntu meaning “humanity towards others”) and promoted by religious leaders such as 
Desmond Tutu. Nevertheless, if the value of forgiveness was central in the process, for 
some people, the Christian understanding approach was more oppressive than anything 
else since it was perceived not as an individual process and personal power to give or 
withhold it but more as an obligation to offer forgiveness (Bloomfield, 2003). Moreover, 
the possibility to grant amnesty to those ready to make full exposure of facts (Skaar, 2013) 
reveals that the South African process, to promote healing and reconciliation, rested more 
on the discovery of truth, that is the “acknowledgment of wrong and the validation of 
painful loss and experiences” (Lederach, 1997, p.9), which was designed through the 
testimonies of the victims within the TRC (Andrieu, 2012), than justice (Brounéus, 2003).  

The Rwandan Genocide, which took place from April 1994 to July 1994 between the 
Tutsi and the Hutu ethnic groups, was exceptional both in the gravity of the crimes 
committed and in their extent. The first approach promoted by the international 
community was to set up the International Criminal Court for Rwanda (ICTR), in 1994, and 
de facto, to promote a criminal approach that quickly demonstrated its limits (Andrieu, 
2012). Hence, the strictly criminal justice strategy developed by the Rwandan Government 
was criticized regarding the slow progresses, the treatment reserved to Hutu defendants 
but also for the general failure of reconciliation (Andrieu, 2012). Faced with the inefficiency 
of the process, a more community-oriented approach was chosen with the reintroduction 
of the Gacaca, an ancient dispute resolution mechanism from the 15th century (Gacaca 
Community Justice, n.d.). The aim of the Gacaca was to help the resolution of the 
numerous amount of cases that needed to be addressed, to deal with the perpetrators of 
less serious crimes and to promote the reintegration at a local level (Andrieu, 2012; 
Brounéus, 2003). The reconciliation process faced several challenges because the Gacaca 
were perceived by some as traumatic due to the “highly emotive and divisive nature of 
testimony during hearings” that were held in public with the presence of the victims, 
perpetrators and their families (Clark, 2010, p.28).  Moreover, they were criticized for 
promoting “one-sided justice” (Clark, 2010) through a chosen narrative against the Hutus, 
described as the only and main perpetrators of the genocide against the Tutsis. Hence, 
going further the ethnic groups’ tensions was the main challenge for reconciliation in 
Rwanda. Nevertheless, the process promoted throughout the Gacaca helped to unclog the 
courts and to establish a collective memory (Skaar, 2013). 
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In the late 1990s, different national reconciliation processes have been followed in post-
military/authoritarian societies that have been afflicted by civil and political conflict 
(Loveman & Lira, 2007). In Chile, the repressive and violent General Augusto Pinochet’s 
dictatorship was followed by the creation of the first Truth and Reconciliation Commission 
to officially use this name. Designed to reveal the truth of the grave events that occurred 
and to understand their roots and consequences, the Truth and Reconciliation Commission 
aimed not only to identify and reintegrate the victims as well as provide them reparations, 
but also to propose legal and administrative solutions to be adopted in order to avoid 
repetition of the past. Closely related to the social, cultural, and political realities, the 
Chilean reconciliation experience is recognized as one of the most successful (Hourquebie, 
2014). The whole process was designed over the will to rebuild the country “together” and 
to avoid revenge.  

The process followed in East Timor is a relevant case too because the adopted strategy 
rested on the use of the pre-existing power structures (Skaar, 2013). The Commission for 
Reception, Truth, and Reconciliation intended to reintegrate individuals using traditional 
judicial codes and mechanisms for less serious crimes. By going further than the symbolic 
and religious aspects of the TRC in South Africa (Andrieu, 2012), the approach chosen for 
East Timor was a more integrated one, attempting to deal with several aspects such as 
culture, justice, politics, and psychology (Brounéus, 2003). The process particularly focused 
on the restoration of autonomous and functioning state institutions, with the work of the 
United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) that was in charge of 
the interim civil administration and peacekeeping missions in the territory of East Timor 
since 1999. 

Different approaches may indeed be taken. These cases show that developing a judicial 
international mechanism has been seen as a first step to take to reach reconciliation, as it 
occurred in Rwanda or Former Yugoslavia, while some other processes center more on the 
creation of Truth and Reconciliation Commissions (Rwanda, South Africa, Chili, Canada and 
so on) or on the use of traditional mechanisms to reach reconciliation and develop a truly 
bottom-up approach (Rwanda, Burundi, Uganda). 

Transitional justice in Western Balkans 
 

In the 1990s, Former Yugoslavia was at the center of a brutal and violent war, leaving 
the Western Balkans in a state of trauma and destruction. The heinous conflicts that 
occurred in the region were characterized by atrocities such as genocide, ethnic cleansing, 
collective rape, killings and massive numbers of traumatized, displaced, or missing people. 
More than 15 years after the conflicts ended, the Western Balkans still suffers the effects 
of the war not only at a political and economic level but also, above all, at an individual 
human level.  

The international presence and initiatives designed right after the end of the conflicts 
were encouraging. Calling for the establishment of a legal process to address war crimes 
and gross human rights violations a first step was taken with the creation of the ICTY in the 
Hague in 1993, in accordance with the UN Resolution 808 and 827. The ICTY and national 
courts have concurrent jurisdiction to prosecute serious violations of international 
humanitarian law committed during the conflict. Nevertheless, the ICTY had the possibility 
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to claim primacy if it was in the interest of international justice. Four categories of offences 
were characterized to be under the Tribunal authority: grave breaches of the 1949 Geneva 
conventions, violations of the laws and customs of war, genocide, and crimes against 
humanity (Mandates and Crimes under ICTY Jurisdiction, n.d.). Moreover, in Bosnia, 
Croatia, and Serbia, numerous initiatives were designed and promoted by international 
experts to deal with war crimes, to promote the return of refugees and displaced persons, 
and to reform the security sector and the rule of law. Several attempts to identify state 
responsibility were made before the ICJ, and in February 2007, on the application made by 
Bosnia and Herzegovina to judge Serbia and Montenegro for breaches of the UN 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, the ICJ held that 
genocide occurred in Srebrenica. However, Serbia was not found accountable. Moreover, 
several attempts have failed so far to establish sustained cooperation between the 
countries of the region to create a Truth and Reconciliation Commission, tainting the 
efforts to establish the truth on the conflict events (Fischer, 2013; Application of the 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 
Herzegovina v. Serbia and Montenegro), 2007). 

Nevertheless, in 2008, a group of NGOs from Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, 
and Kosovo initiated the establishment of RECOM - the Regional Commission for the 
Verification of Facts on War Crimes and other serious violations of human rights 
committed in the territory of the former Yugoslavia from 1 January 1991 to 31 December 
2001. This extrajudicial body was intended to investigate allegations of all war crimes and 
other serious human rights violations related to the war. Unfortunately, the initiative has 
faced several problems that taint the functioning of the process, especially in regard to the 
lack of cooperation of the concerned states on the conceptualization of what reconciliation 
should be beyond the region, (Touquet & Vermeersch, 2016). To date, it has not provided a 
sustainable answer to the issue of reconciliation in Western Balkans. 

Kosovo characteristics 
 

The Republic of Kosovo is a multi-ethnic state in the Western Balkans (Milo, 2006) that 
has been affected by a long history of its predominately Albanian population, change, 
influences, wars and disruptions within its territory for many centuries. Many foreign 
influences and ethnic groups besides the Albanians, such as Bosnians, Serbs and Turks have 
influenced the current identity of Kosovo throughout years. However, the contemporary 
issues and challenges the country faces have primarily been the result of the complex 
relationship and painful past between Albanians and Serbs (Morozzo della Rocca, 2015). 
Significant differences can be drawn between the two ethnic groups regarding their 
language, religion or cultural aspects. Thus, their ethnic legacy embodies an essential 
concern in the context of transitional justice and reconciliation (Morozzo della Rocca, 
2015). 

The majority of the population in Kosovo is of the Albanian ethnic group, whose 
presence is meaningful all over the Western Balkans in countries such as Albania as well as 
in Macedonia Montenegro, and Serbia. The Albanian ethnic group represents the majority 
of the population in Kosovo and, according to the 2011 Kosovo census (which omits North 
Kosovo: North Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok, and Zvečan), the Albanian 
population is approximately 1, 616, 869 (92,9%). The historical and traditional legacy of the 
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ethnic group alone represents a huge and determinative dimension of the current 
understanding of Kosovar identity. Their history has been marked by many geostrategic 
changes within the region and external influences that participated in the eventual splits 
and shifts of this population. Despite many historical events, the Albanian culture and 
language, which is also composed of different dialects, remains a common characteristic of 
this ethnic group. It embodies a significant aspect of the Albanian identity since it defines 
who is an Albanian “be they from Kosovo or from Albania or from anywhere else” (Judah, 
2008, p.9) while the other nations in the Balkans are generally defined by their religion. 
The religious aspect does not play a fundamental role within the ethnical group identity, 
however, Kosovo Albanians are mostly Sunni Muslims; a minority, especially in 
Montenegro, is Catholic, and few Kosovo Albanians are Orthodox (Judah, 2008). The 
Albanian culture encompasses a mighty customary law tradition with codes such as the 
Kanun Lek Dukagjini or the Kanun of Skandeberg (Arsovska & Verduyn, 2007) whose 
importance, practice, and influence vary by regions. To date, they still have a particular 
resonance within the Albanian culture since some precepts continue to be applied even if 
the authority of the customary law has declined. Hence, Albanians from Kosovo stay 
relatively close to the whole Albanian ethnic group legacy but the particularities that have 
been developed within the ethnic group of the country remain significant in the Kosovo 
context, especially regarding to their relationship with the Serbian population.  

The Serbian ethnic group is the largest ethnic minority in Kosovo, and its population is 
approximately 25, 532 (1,5%), according to the 2011 Kosovo census. The majority of the 
Serbs are living in Serbia but also in Montenegro, Croatia, and Bosnia-Herzegovina. Within 
the Kosovar territory, the Serbian ethnic group is mostly located in the North of Kosovo 
which “remained firmly under Serbian government authority” (Bieber, 2015, p.191). From 
their perspective, Kosovo’s history has been designed through numerous changes and 
influences, especially from the Serbs or at least the Orthodox Christian population with 
whom the Serbs identify (Judah, 2008). The Serbs have not always been just in present day 
Serbia, and the ethnic group has “moved, shifted, fled, and migrated through the centuries, 
in and out of Kosovo, and across the former Yugoslav space” (Judah, 2008, P.13). Kosovo 
Serbs are part of the South Slavonic group of Indo-European peoples and share common 
characteristics such as Slavic traditions, the Serbian language, or the Orthodox Christian 
religion. The Serbian language is the official language in Serbia and Bosnia-Herzegovina 
Republika Srpska, and it is recognized as a minority language in several Western Balkans 
countries such as Montenegro, Croatia, Slovenia, and the Republic of Kosovo. The Serbian 
culture is deeply marked by the religious aspect and especially by the Orthodox Christian 
religion that has played a fundamental role through the history in Serbia and areas were 
Serbs live, elsewhere in the Balkans (Judah, 2008). This ethnic legacy for the Serbs of the 
Republic of Kosovo is significant to define their culture, and it is still today particularly 
relevant in the Kosovo context. Kosovo Serbs are also characterized by both the historical 
and cultural legacy of the ethnic groups they belong to but also by the complex history that 
occurred within this region and that defines today the Republic of Kosovo (Bieber, 2015). 
Hence, the ethnic history and legacy of the Serbian population of Kosovo is a complex one, 
and these characteristics remain at the centre of the current challenges the country faces. 

In recent history, Kosovo became an autonomous province of the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia (SFRY) in 1974. The subsequent unresolved issues between Kosovo 
Albanians and the central SFRY government, in light of discriminatory policies towards the 
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Albanian population, the 1990 Serb led vote by referendum for a new Constitution 
(Bethlehem & Weller, 1997) that removed Kosovo’s autonomy (Judah, 2008; Morozzo della 
Rocca, 2015) and the abuse of human rights of the Albanian population in Kosovo 
eventually led to protests, social unrest, and the armed conflict that started in 1998 and 
culminated in 1999 (Irwin, 2015). With the Croatian and Slovenian declaration of 
independence in 1991 and the break-up of the Federal Republic of Yugoslavia, the Western 
Balkans entered a period of a bloody conflict. In 1998 the conflict between Serbian forces 
and Kosovar Albanians, with the Kosovo Liberation Army (hereafter KLA), openly started 
resulting in numerous deaths and missing and displaced persons that alarmed the 
International Community. It ended with NATO's military intervention, and in June 1999, 
Kosovo was placed under the UN protectorate (Irwin, 2015). The Kosovo Assembly in 2008 
proclaimed Kosovo's independence from Serbia, and to date 113 international countries 
have recognized Kosovo's independence. While the UN does not officially recognize 
Kosovo, more than half of the UN member states recognize Kosovo as an independent 
state (International Recognitions of The Republic Of Kosovo - Foreign Policy, n.d.). This 
historical-political dimension, however, leaves the current population still divided along 
ethnic lines between Serbs and Albanians, a relationship that is followed by constant 
tension between the two sides, culminating in a complicated coexistence between these 
two communities in particular. 

Transitional justice and Reconciliation in Kosovo 
 

At the end of the war, the Western Balkans have been seen as an exceptional case study 
for the International Community that stressed the need for improving peacebuilding 
initiatives and a legal process to address war crimes and gross human rights violations 
(Fischer, 2013). In post-conflict situations, transitional justice mechanisms aim to establish 
rule of law, ensure accountability by fighting impunity, deliver truth and justice to victims, 
and promote reconciliation amongst the communities through unearthing the truth about 
the past injustices (Andrieu, 2012). Regarding the serious crimes committed during the 
conflict in Kosovo and the on-going issues of the discovering of truth, missing persons, and 
ethnic tensions, the need to develop transitional justice mechanisms has been judged 
fundamental to sustain peace and state building efforts (Istrefi, 2016).  

Transitional justice initiatives have been explored in Kosovo, but the situation remains 
more complex than it appears and the efforts to reach reconciliation face several issues. 
The lack of political will and weak improvements of the important legal framework 
adopted so far, the ethnic tensions that remain central in the Kosovo society, and the 
weariness and loss of confidence in the initiatives and the international community are 
some of the challenges confronting the reconciliation process. 

What has been done in the reconciliation process so far? 
 

Since the NATO intervention in 1999, and especially after the declaration of Kosovo's 
independence in 2008, attempts towards reconciliation between the Albanian and Serbian 
community have been initiated via institution building and in the establishment of the 
relevant legislation. Police and military strategies, implementation tools and concepts for 
peace building, have been set up and managed by different actors such as NATO, the UN, 
and the EU (Daxner, 2010). At an international level, the ICTY has been created to deal with 
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war criminals and to reach reconciliation under a judicial dimension, and the RECOM 
project was initiated by several Western Balkans NGOs to establish the facts about the war 
crimes via a regional approach.  

In 2017, a special court for the investigation of crimes committed by KLA members 
during and after the war in Kosovo is expected to start functioning. The creation of the 
officially called “Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution” was decided between the 
EU and Kosovar and Dutch authorities. The court is to be physically located in the Hague 
and to act in accordance with Kosovo laws, in order to ensure justice and the prosecution 
of war crimes and post-war killings. The functioning of this institution is based on the work 
of international judges that will, however, enforce Kosovo laws and provide witness 
protection. The new court may prove pivotal in finally creating space for an improved 
Serbian-Kosovar dialogue and to address the human rights atrocities towards ethnic 
minorities and political opponents (Kosovo Court to be established in The Hague, 2016). 

Furthermore, international actors have also valorized several initiatives. The UN Security 
Council Resolution 1244/1999 placed Kosovo under the United Nations Interim 
Administration Mission in Kosovo (UNMIK) to sustain a transitional administration and to 
resolve the serious humanitarian situation. At the same time, the NATO-led Kosovo Force 
(KFOR) was created to discourage a resumption of hostilities, demilitarize the Kosovo 
Liberation Army, support international humanitarian action, and to create and maintain a 
safe and secure environment for Kosovo. Furthermore, in order to assist judicial authority 
and law enforcement in Kosovo, the UN established the EU Rule of Law Mission in Kosovo 
(EULEX) that became operational in 2009 (Irwin, 2015; Nato’s role in Kosovo, 2017). 

The national strategy designed several initiatives at a political level. A first aspect of the 
process appeared on the Ahtisaari Plan, formally the Comprehensive Proposal for Kosovo 
Status Settlement, designed under the supervision of the Contact Group of Great Britain, 
France, Germany, Italy, Russia, and the United States in 2007 to provide guiding principles 
for resolving Kosovo’s status. The Ahtisaari Plan focuses on maintaining multi-ethnic, non-
religious democracy, promoting both Albanian and Serbian as official languages, essential 
minority and property rights, and an open market with free competition (Galluci, 2011). 
Dealing with the past and the concept of reconciliation are included in the Ahtisaari 
agreement. Article 2 on “Human Rights and Fundamental Freedoms” obliges Kosovo 
institutions and its citizens to promote the process of dealing with the past. Article 2.5 
states: “Kosovo will promote and fully respect the reconciliation process among all 
communities and its members. Kosovo will create a comprehensive approach with a special 
emphasis on gender, to deal with the past, which includes a wide range of transitional 
judicial initiatives” (Comprehensive Proposal for Kosovo Status Settlement, 2007). 
Nevertheless, state institutions have so far not been encouraged to prioritize transitional 
justice and to apply Article 2.5 of the Ahtisaari Plan. Concerns about the lack of tolerance 
from government institutions to deal with the controversial issue of war crimes persist 
despite the establishment of the Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in the 
Hague (Daxner, 2010).  

Several attempts to offer reparations to the victims have been tried. In 2000, the 
Regulation 66 on Benefits for War Invalids of Kosovo and for the Next of Kin of Those Who 
Died as a Result of the Armed Conflict in Kosovo was adopted by UNMIK to provide 
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benefits to victims and their families. The Department of Health and Social Welfare 
designed a special fund for eligible beneficiaries, and in 2011, the government adopted the 
Law on the Status and Rights of the Families of Martyrs, KLA War Invalids and Veterans, 
and the Families of the Civilian Victims of War, to offer benefits to injured members of the 
KLA and their relatives (Law on the status and the rights of the martyrs, invalids, veterans, 
members of Kosovo Liberation Army, civilian victims of war and their families, 2011). 

In 2012, Kosovo institutions drafted the negotiations for a Stabilization and Association 
Agreement Action Plan, which was signed by the Council of Europe and the Government of 
Kosovo on 27 October 2015 and entered into force on 1 April 2016 (Law no. 05/L-069 on 
ratification of the stabilization and association agreement between the Republic of Kosovo, 
of the one part, and the European Union and the European Atomic Energy Community, of 
the other part, 2015). The idea of the agreement is to create a free trade area and facilitate 
the implementation of European standards in other areas such as competition, support to 
the state, and intellectual property. Other provisions are included in the political 
framework, cooperation in a wide range of sectors, including education and employment, 
energy, environment, justice and internal affairs. Among other things, the agreement calls 
for inter-ethnic dialogue and peace building (Stabilisation and Association Agreement 
(SAA) between the European Union and Kosovo enters into force, 2016). 

Due to the troubled past of Kosovo, especially in the context of the conflict between 
Serbs and Albanians, Kosovo's government in 2012 established an inter-ministerial group 
to deal with the past and reconciliation. The mandate of this inter-ministerial group is 
based on the four pillars of transitional justice: truth finding, reparations for victims, right 
to justice, and institutional reform. Although it was conceived as a project that could bring 
together different actors to create a strategy for dealing with the past, political and 
financial support was missing, and this strategy has not developed so far. Moreover, 
Kosovo remained without a genuine framework for dealing with the past on the basis of 
which policies would be implemented (Ahmetaj & Unger, 2017). 

Some research reports from national and international organizations which monitor the 
respect for human rights and directly or indirectly relate to reconciliation and transitional 
justice highlight the adoption of the Strategy and Action Plan on Human Rights (2013-
2017), as well as the satisfactory level of involvement of various stakeholders in the 
processes related to the protection of human rights at the local level. However, there is a 
lack of greater involvement of minority communities in decision-making and language use 
despite legal obligations to include them. 

What worked? 
 

Thanks to the investment of the international community and its cooperation with 
Kosovo’s government, a flourishing framework regarding transitional justice mechanisms 
has been designed. Efforts have been made to approach the Western and European 
institutions and a first step was taken with the declaration of the Kosovo independence in 
2008 and the recognition of the country by numerous states around the world. UNMIK, 
KFOR, and EULEX have designed several initiatives to sustain the peace building progress, 
leading to the constitution of a remarkable framework. Furthermore, the ICTY played a 
significant role for the criminal prosecutions and helped to the drafting of the legislation to 
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design institutions for war crimes prosecution in Bosnia, Croatia, and Serbia (Fischer, 
2013). Indicted by the court in 1999, Slobodan Milosevic died before his trial. Nevertheless, 
in February 26, 2009, the ICTY convicted five senior Serb officials for crimes committed 
during the war against the Kosovar Albanians in 1999 in the case “Prosecutor v. Milan 
Milutinovic”. Since its establishment, the ICTY has charged 161 persons for serious 
violations of humanitarian law committed in the Former Yugoslavia between 1991 and 
2001, and 9 of the most important Serbian and Yugoslav officials were indicted for crimes 
allegedly carried out in Kosovo by Serb forces (Five Senior Serb Officials Convicted of 
Kosovo Crimes, One Acquitted, 2009). However, these few significant results of the process 
in Kosovo highlight that the process designed has not permitted or reached reconciliation 
so far. 

What did not work?  
 

Unfortunately, the strategy adopted so far has rarely managed to get positive results. 
The ICTY embodies a first fail in the process for reconciliation. Under the direction of the 
ICTY, justice was applied as solely an individualized affair rather than a collective 
responsibility, ignoring “the social and political reality surrounding the individual cases” 
(Touquet & Vermeersch, 2016, p.59). Major criticism of the court procedures revolved 
around the inability to convict the primary perpetrators of the conflict.  Many officials were 
released, and Milosevic died before his official sentence in The Hague.  Today, the ruling 
party of Serbia is the same as the one under Milosevic with cabinet members remaining in 
power, and, in the same way, Croatia and Kosovo are still dominated by the same types of 
leaders they had during the wars of the 1990s. The ICTY closure is planned for the 31th 
December 2017, but the question on whether or not its documentation records will be 
made publically accessible is still under debate (International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia Calls for papers for June 2017 Legacy Conference, 2016).  

Concerning RECOM, the initiative has been widely accepted by the progressive forces in 
Kosovo and the region. However, it did not get the true support of the government in 
Kosovo and other countries in the region. Indeed, in literature analyzing the RECOM 
initiative of 2006 in the context of reconciliation, a major criticism was addressed to the 
Regional Initiative “for putting all victims on an equal footing” in an attempt to be cross 
regional and to provide a forum for all ethnic groups (Touquet & Vermeersch, 2016, p.67). 
The lingering discord depicts the unsuccessful resolution of the 1990s conflict and becomes 
the counterintuitive display of positive peace where “all parties genuinely believe that they 
are victims of injustice...much of which is institutionalized and also culturally and 
psychologically internalized”, where Serbia claims victimization and its violent aggression in 
Kosovo as warranted acts of defense (Ramsbotham, Miall, & Woodhouse, 2011, p.12). 
However, the RECOM initiative was created in 2006 officially discuss about Transitional 
Justice and Reconciliation issue beyond current state borders. Nevertheless, many victims 
associate reconciliation with the act of forgiveness, “which they were not prepared to do” 
(Touquet & Vermeersch, 2016, p.66). Hence, the lack of cooperation and common 
understanding of reconciliation obstructed the efforts of the RECOM initiative. 

Moreover, the institutional denial and unwillingness to acknowledge atrocities at the 
state-level through labeling of monuments, calendars, commemoration of war heroes 
versus criminals, and recording of historical events leads to socio-cultural confusion and 
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inability to define historical, collective truth.  There is a relationship between how memory, 
identity, conflict, myth, exclusion, inclusion, and victimization are defined and projected.  
The conflict’s representation and collective memory have deep socio-psychological 
ramifications that threaten to continue and fuel greater group identity separation and 
nationalism. The politics regarding the past prove that the conflict has not been definitively 
resolved, and the institutional politicization of the past consequently leads to trauma 
trivialization, avoidance of collective acknowledgment and responsibility, and false 
consciousness of conflict.  The danger of a one-dimensional narrative is shown by how the 
post-conflict generation who did not experience the wars has a limited perspective leading 
only further away from the truth and the much-needed acknowledgement for 
reconciliation (Sweeney & Ahmetaj, 2015).   

To date, the Kosovo nation-building process is at a paralyzed standstill.  What was 
supposed to be unanimous international recognition of independence has been dragged 
out for now close to a decade.  As a consequence of this political deadlock, society has 
been unable to function and reach socioeconomic stability. Politicalized rhetoric has also 
made it difficult to decipher the actual perceptions and wants of the community. The lack 
of a unified, agreed-upon definition has made peacebuilding processes difficult to measure 
for effectiveness.  

The reconciliation gap in Kosovo 
 

The efforts designed so far in Kosovo to reach reconciliation have not produced the 
expected results and the actual situation highlights the lack of concrete and valid 
understanding of what reconciliation means at a local and regional level. There is a great 
need for clarity when it comes to reconciliation in order to keep institutions accountable 
and to track development.  Documentation, research, and data are absolutely necessary to 
build the foundation for a young state in a sustainable truth, and will be used by public, 
not-for-profit, and the private sector in directing local efforts addressing community needs 
post-conflict. Exploring theoretical frameworks of reconciliation to develop a concrete 
approach is now fundamental to adequately address the issue in Kosovo, especially in 
regard to its cultural specificities and the political, social, and economic dimensions that 
now make up the country. While reconciliation is currently understood as a crucial 
measure to recreate stable relationships between former enemies over the legacy of a 
difficult past, the different theories developed during the last few years however show that 
the concept is more complex than it seems.  

Theoretical framework 
 

In the course of transition from war to peace, societies have to struggle over how much 
to acknowledge the past, whether to punish perpetrators, and how to recover from past 
traumas. In addition, how to treat the presence of the perpetrator, the victims, and 
bystanders after the violence has ended, poses a series of problems. The most common 
formula puts the two dangers simultaneously, of mourning for the past and forgetting it; 
whether is it too much memory, or not enough; too much of victimhood or insufficient 
memorializing of victims and survivors; too much past or too little acknowledgment of the 
past (Minow, 1998). These joint dangers accompany not just societies emerging from mass 
violence but also individuals recovering from trauma. Mô Bleeker on the other hand tell us 
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that reconciliation can be achieved when a society can live with a plurality of opinions, 
races, cultures, and religions and which sees this pluralism as the basis of its identity in a 
society where each one accepts and acknowledges the suffering of another (Bleeker, 

2014). 

Nevertheless, many will agree that there is no consensus of the definition of 
reconciliation. In that sense, there are different conceptualizations of reconciliation. It can 
be defined as a goal, aspiration, hope, or, to a certain degree, as a utopia. Likewise, some 
identify reconciliation as the resumption or creation of a friendship marked by trust that 
goes beyond traditional divisions. To achieve reconciliation, it is expected sometimes that 
the involved sides show mutual recognition, respect, acceptance, and sensitivity toward 
the needs and interests of that other side. These sides should mutually detect shared 
interests and they work on developing trust and building peaceful relations (Bar-Tal & 
Bennik, 2004). 

One of the main academic research workers John-Paul Lederach defends reconciliation 
as a slow and holistic process that focuses on the redefinition of a relationship. His 
definition stands on the dual nature of reconciliation, constituted by both “a focus and a 
locus”. The "focus" embodies the objective of a new and positive relationship whereas the 
"locus" is the space where former parties meet and express their pains and expectations. 
There, the expression of a suffering past from all sides should meet the vision of a shared 
future between former enemies. He argues that if a relationship is commonly at the heart 
of the conflict, it is also the driving force of a long-term and sustainable solution that must 
promote truth, forgiveness, justice, and peace. 

Another aspect of his theory focuses on the levels of actors involved in the 
reconciliation process. Political leaders, at the top level, embody the necessary decision 
making power to improve the peace building process. At a middle level, leaders of the 
different fields of the society such as intellectual or traditional leaders also have a role to 
play as the link they represent between the higher and lower levels of the society. Indeed, 
the actors who play at a very local level, less political, are crucial as they directly influence 
the population affected by war. 

Moreover, according to Lederach’s theory, the concepts of truth, justice, peace and 
mercy represent four key dynamics in the reconciliation process that have to be met, 
spoken, and heard in a common space (Lederach, 1997; 2001). The concept of Truth is 
about revealing factually and objectively the horrific events of the past. John Paul Lederach 
defines it as “the longing for acknowledgment of wrong and the validation of painful loss 
and experiences” (Lederach, 1997, p.29). Lederach defines the concept of Justice as “the 
search for individual and group rights, for social restructuring, and for restitution” 
(Lederach, 1997, p.29). Therefore, two types of justice can be defined within the 
Transitional Justice framework: retributive justice that focuses on a procedural approach of 
the crimes, strictly seen as a violation of law that should be punished, and restorative or 
reparative justice, which focuses on the nature of the crime and centers on the 
psychological and social aspect of the violation.  Moreover, the concept of Peace, which 
“underscores the need for interdependence, well-being, and security” (Lederach, 1997, 
p.29) is understood as the end of human rights abuses and conflicts but also as the 
construction of a more constructive relationship between individuals and communities. 
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The last concept of Lederach’s theory is Mercy, which is defined as a shared and future-
oriented view “which articulates the need for acceptance, letting go, and a new 
beginning » (Lederach, 1997, p.29). From a more holistic point of view, mercy includes the 
notion of compassion and forgiveness toward all suffering individuals but also for the 
society. 

Nevertheless, the relationship between mercy and forgiveness can be defined by 
contrasting the two concepts. For Jeffrie G. Murphy, mercy is less personal than 
forgiveness, since the one that usual grants mercy, a judge for example, typically will not 
be a victim of wrongdoing, and therefore will not have any feelings of resentment. In 
general, there is a sense that only victims of wrongdoing have the right to forgive (Murphy, 
1999). Therefore, mercy has more a public behavioral dimension (Murphy, 1999). Murphy 
provides an example of forgiveness without reconciliation with a situation where a woman 
has been repeatedly beaten and raped by her husband or boyfriend. This woman, after a 
religious conversion, might decide to forgive her batterer –which means to stop hating him 
without a willingness to resume her relationship with him. “’I forgive you and wish you 
well’, can, in my view, sit quite consistently with ‘I never want you in this house again.’ In 
short, the fact that one has forgiven does not mean that one must also trust or live again 
with a person” (Murphy, 2012, p.8). Furthermore, it is important to make a distinction 
between forgiveness, as an intrapersonal event, and reconciliation, which according to 
Murphy is defined as restoration of trust after a breach in that trust. Reconciliation 
involves dynamic talks about the transgression and forgiveness. It is a separate issue than 
that of forgiveness. Although they are related to each other and there is a psychological 
relationship, they are still different.  

The theory developed by Daniel Bar-Tal focuses on the psychological aspect of 
reconciliation and is characterized by a transformation of the relationship between former 
enemies (Bar-Tal, 2008). To reach reconciliation, all parties have to develop a relationship 
based on mutual recognition and acceptance of each other in order to reinforce peaceful 
relations, trust, and positive attitudes regarding the other’s party interests. For Daniel Bar-
Tal, the transformation for a peaceful relationship requires “changes in the socio-
psychological repertoire of group members in both society” (Bar-Tal, 2008, p.365). In other 
words, the fundamental requirement is a deep understanding of the causes of the conflict 
and of the need to transform the relationship, a psychological foundation shared by all 
members of both societies (Bar-Tal, 2008).  

Karen Brounéus developed a theory whereby reconciliation is a societal process that 
involves a change in emotion and attitude regarding both parts of the conflict (Brounéus, 
2003). It is understood as a process rather than a goal to achieve in order to rebuilt 
coexistence and peace.  

For Susan, “reconciliation is fundamentally a process whose aim is to lessen the sting of 
a tension: to make the sense of injuries, new beliefs, and attitudes in the overall narrative 
context of a personal or national life” (Dwyer, 2003, p.23). She posits that reconciliation is 
both a goal and a process that occurs at both an individual level and a collective level 
where “apparently incompatible descriptions of events” (Dwyer, 2003, p.22) have to be 
addressed as part of a whole narrative unity. 
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David Bloomfield also views reconciliation as both a goal and a process in which both 
sides have to confront the past. It focuses on looking at the past in order to allow people to 
share their pain and to recognize collective responsibility. This vision promotes the 
development of democratic norms to avoid structural injustices that can cause a new 
conflict. In this long-term process, reconciliation applies for everyone at both the individual 
level but also at a community level and includes the search for truth, justice, and 
forgiveness (Bloomfield, 2003). 

A theoretical view on Kosovo 
 

When it comes to the nature of the process of reconciliation concretely in the Western 
Balkans, it is important to point out that that it is narrowly related to European integration 
(for example visible in The Thessaloniki Declaration from 2003) and indicates that at the 
international level this process is a primary motivator of reconciliation for the region. EU 
politics towards the Western Balkan highlight the importance of state and institution 
building in accordance with the requirements for EU membership. This neglects to 
empower the aspects which require "post-conflict state building", which would help wider 
reconstruction of the society and the state coming out of war and conflict (Kostovicova, 
2013). According to the EU logic, the reconciliation process is inseparable from the 
institutional transformation. But, Kostovicova (2013) considers that logic wrong because it 
is based on the unfounded expectation that states and societies would confront their roles 
and responsibilities for war and conflict. Moreover, the opposite tendencies have taken 
hold, so all ethnic groups highlight their victimization without critical assessment of their 
own actions during the war. War crimes are often politicized and instrumentalized 
independently of the mechanisms of transitional justice whose unintentional side effects 
often perpetuated these adverse attitudes for the reconciliation process (Kostovicova, 
2013).  

In the same way, the efforts to reach reconciliation that have been made in Kosovo 
have not achieved the expected results so far. Therefore, the situation of Kosovo can be 
analyzed in light of John Paul Lederach’s approach to provide a theoretical basis for the 
reconciliation process in Kosovo. According to Lederach, reconciliation is both a goal and a 
process and should be based on a multidimensional understanding, where initiatives must 
be explored at a top level, middle range level, and at a local level, involving all members of 
society. To date, the efforts realized in Kosovo failed to address a deep transformation 
through a range of responses at multiple levels, as Lederach defends. Moreover, solutions 
were perceived as imposed from a top-level approach while bottom–up and local 
initiatives were needed. Consequently, the top-level solutions failed to address the needs 
of the individuals and to restore confidence between the individuals and the state 
institutions. Furthermore, the ethnic groups’ legacy and attachments still prevail over the 
process and make it difficult to reach reconciliation. John Paul Lederach argues that peace 
building “requires a comprehensive approach… that helps us envision the overall picture 
and moves us toward specific action and activity” (Lederach, 1997, p.152). However, the 
efforts to reach reconciliation in Kosovo did not truly consider the ethnic groups’ 
specificities yet, maintaining the tensions between them. For Lederach (1997), the process 
should encompass a place where past pain, traumas, and hopes can be formulated in order 
to discuss issues of truth, justice, peace, and mercy, as the key dynamics of the process.  
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In the context of Kosovo, the four key concepts have been addressed in different ways. 
Truth and history were mainly influenced via the politico-nationalist narratives of the 
Serbian and the Albanian leaders, resulting in ethnic tensions remaining within the 
population of Kosovo while few initiatives have been take to adequately address the 
victims’ narratives. Furthermore, if the concept of retributive justice has been approached 
with the ICTY and despite the RECOM initiative, a more restorative justice approach is still 
needed by the population that still seeks for societal and economic stability. In regard to 
the concept of peace, the situation in Kosovo is currently more focused on the cessation of 
conflicts than on flourishing structural peace or a vision of a shared future as presented by 
Lederach. Moreover, the need of “acceptance and letting-go” to reach mercy remains at 
the center of the process since Kosovo Albanians are still seeking an individual apology. 
Therefore, the concept of mercy should go further than Lederach’s definition and the 
efforts for reconciliation should not only address mercy within a public behavioral 
dimension but also within an interpersonal approach to forgive. The question here should 
be how will both Albanians and Serbs in Kosovo come to terms with living in peace with 
and accepting each other without sharing mutual love? That Kosovo Albanians and Serbs 
should try reconciliation for their own benefit and the future good of their society is both 
instrumental and moral; forgiveness may be necessary for achieving that goal. Bishop 
Desmond Tutu definitions of forgiveness as ‘Waiving one’s right to revenge” could be a 
great start. However, creating the dynamic relations between reconciliation and 
forgiveness are not always easy and might not be possible. Forgiveness is often a helpful 
step toward reconciliation; yet, it should not lead us to believe that forgiveness is a 
necessary condition for reconciliation (Murphy, 1999). It may be easier that such societies 
come to terms with the past before achieving forgiveness. 

According to Jelena Subotic, Denisa Kostovicova, Ana Di Lellio and Caitlin McCurn, the 
main issue within the Kosovar context is the lack of a common understanding of what 
reconciliation means. The explicit interethnic dimension (Kostovicova, 2013) that defines 
Kosovo’s history and current situation led to divergent comprehensions of the meaning of 
reconciliation (Subotic, 2015). For the Serbian population, the official political use of 
reconciliation refers to the acknowledgment and the acceptance of guilt by all sides 
(Subotic, 2013) and requires, for the Serbs, “the recognition of their continuing role as 
victims of an embattled demographic minority in their “usurped “ancestral land” (Di Lellio 
& McCurn, 2012, p.3). Hence, Di Lellio and McCurn (2012) highlight the issue embodied by 
the divergent public narratives; Kosovo’s centrality to Serbian territory as a key element of 
Serbian national identity requires restoration of Serbian ownership of Kosovo in order to 
achieve reconciliation. On the other hand, Di Lellio and McCurn (2012, p.3) argue that 
Albanians see reconciliation through “the official acknowledgment of a state-led policy of 
expulsion from their country and/or extermination during Milosevic era”, and it is 
understood as the acknowledgment by the Serbian state for the harm done to the region 
and the atrocities inflicted to the non-Serb civilians (Subotic, 2013). Moreover, projects 
that promote reconciliation, such as RECOM, were delegitimized since they were perceived 
as cooperation with Serbia, the former enemy, whereas the domestic priority “was the 
establishment of Kosovo as a nation, as a state, independent from Serbia” (Subotic, 2015, 
p. 376). The strategy designed in Kosovo to reach reconciliation has left the victims 
unsatisfied and doubtful about the different initiatives that were taken so far. The 
retributive justice approach through the ICTY that was “portrayed as an essential building 
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block of peace in the Western Balkans” (Subotic, 2015, p. 365) failed to garner public trust 
especially because of its perceived political motives (Di Lellio & McCurn, 2012).  

The RECOM initiative, which was set up within a more regional approach to focus on the 
needs of the victims and their relatives via grassroots support, also encountered skepticism 
in Kosovo since the institution failed to rally the countries around a common definition of 
reconciliation and, therefore, to sustain efforts and cooperation between them 
(Kostovicova, 2013). Moreover, because of the difficulties of promoting a shared definition 
of reconciliation and, consequently, obtaining the support of the population and the 
states, the local initiatives that were designed by local transitional justice organizations 
“remain on the margins of society and are facing institutional obstruction and a lack of 
general public interest” (Subotic, 2015, p.374). In other words, the efforts that have been 
designed so far for the Western Balkans to reach reconciliation never found the necessary 
support within the different groups because the meaning of truth, justice, and 
reconciliation is defined very differently by the victims, perpetrators, bystanders, and 
states themselves (Subotic, 2015). To deal with the issue of reconciliation in a proper way, 
it is now necessary to transform those divergent meanings into a more inclusive and 
effective normative framework (Subotic, 2015). Therefore, the region needs “change in 
public remembrance practices, education policies, and enforcement of transitional justice 
mechanisms and all these reforms must come from state agencies in order to be 
implemented” (Subotic, 2015, p.375).  

Based on the literature and theoretical framework, it is viable to hypothesize that 
sustainable reconciliation could only be reached within a multidimensional understanding 
of the process. It is necessary to re-establish confidence and truth between the population 
and the governing institutions and to work on integrated mechanisms to include the 
victims in the process. Reconciliation efforts need to be drawn away from the politico-
nationalist narratives about victimhood and ownership at a macro-level and need to assure 
the existence of mechanisms at all levels of the society within a broader public discourse 
on reconciliation and dealing with the past (Kostovicova, 2013). Moreover, the current 
situation of reconciliation in Kosovo indicates “the need to sharpen our tools for analyzing 
the micro-level of discourse” (Kostovicova, 2016, p.36). Reconciliation needs to be designed 
at a micro-level with local initiatives to deal directly with the population and to make 
lasting changes. The process has to promote a “space for all ethnic communities to 
generate joint commitments to peace, as well as addressing the legacies of the past and 
the present drivers of the conflict” to reach reconciliation without deepening ethnic 
antagonism (Visoka, 2017, p. 248).  

II. METHODOLOGY 
 

This research paper uses a mixed-method approach, considering the complexity of the 
issue it treats in order to increase validity and depth. The research is explanatory in nature, 
beginning with a literature review, and followed by a quantitative and then a qualitative 
study.  

The literature review laid out a basis of current and historical literature on the concept 
of reconciliation and transitional justice globally, regionally, and within Kosovo. It also 
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reviewed theories on reconciliation and narrowed down those relevant to Kosovo. Lastly, 
an overview of the literature allowed for a better conception of our research hypothesis.  

To test the hypothesis that states that reconciliation efforts are needed at a micro-level 
to address individual problems and that these efforts need to be drawn away from the 
traditional national/macro level narratives about victimhood and ownership, both 
quantitative and qualitative methods were used. 

The quantitative part of this research was designed based on research questions 
deriving from our research hypothesis, which were used to design a detailed semi-
structured questionnaire. The surveys were conducted using the random sampling 
method, with 1040 randomly selected individuals. We selected respondents entirely by 
chance where each member of the population had an equal chance of being chosen for an 
interview, throughout the sampling process. Through random sampling, researchers are 
able to infer certain generalization over the population based on a relatively smaller 
sample size of it, while avoiding potential bias. Its main advantages include its ease of use 
and accuracy of representation of the larger population (Easton & McColl, 1997). 

The questionnaire was a semi-structured one comprising of predominantly closed-
ended questions with multiple answers and a few semi open-ended ones. We utilized the 
former type of questions bearing in mind some of its main features including but not 
limited to: quick, easily coded, enabled answers to fit inside a specific theoretical 
framework, yielded a higher response rate, allowed for contingency questions, avoided 
relatively more potential bias, and less intimidating since respondents do not have to 
explain their responses. On the other hand, we utilized semi open-ended questions in 
order to allow our respondents to provide additional potential answers and insights 
regarding certain issues at a more personal level, as they allow require more consideration 
from respondents; semi open-ended questions allowed respondents to estimate the 
intensity of their response and avoids guessing (avoid central bias)(Burgess, 2001; Reja, 
Manfreda, Hlebec, & Vehovar, 2003). 

In broad terms, the questions included within the questionnaire can be grouped in three 
areas: demographics, general perceptions regarding socioeconomic status (perception 
about the socio-economic environment), and respondents’ perception of reconciliation 
and forgiveness.  

In order to analyze the relationship between two variables, we utilized the SPSS 
Software Program for running cross-tabulation and frequency analysis.  

Correspondingly, we were able to test for potentially significant differences among 
different groups of respondents in terms of their perceptions regarding the sources of 
conflicts and mechanisms of reconciliation; simultaneously, we were able to identify 
whether such difference prevailed across various categories of our interest, namely 
different groups of ethnicity, age, economic and social status, and religion.  

Additionally, the findings presented on the results section were tested for their 
significance. The Chi-square test enabled us to test for the level of statistical evidence 
needed for rejecting its null hypothesis, which states that there is no statistical evidence at 
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specified level of significance that there is any significant relationship between two 
variables, and whether those potential relations differ among different categories of 
respondents.  Nonetheless, for the sake of providing additional evidence on our analysis of 
certain relations of critical importance, we have decided to include results of lower level of 
significance, too.  

 In the second part of our research, which included qualitative research, the aim was to 
fill in the gaps left behind by the quantitative method. In conducting our qualitative 
research, eight focus groups were held in different regions (the cities of Prishtina, Prizren, 
Peja, Gjakova, Kamenica, Klina, North Mitrovica, and Gracanica) with 71 total participants 
from different interest groups. The focus groups consisted of 9 to 12 representatives from 
a wide spectrum of communities, different professions, ages, and regions of Kosovo, for 
each focus group event. 

The questions were designed to fill in gaps identified from the results of the quantitative 
research and were divided into four groups of sub-questions and supplementary questions 
that were made during the focus groups in order to clarify and / or further dig into certain 
issues related to transitional justice in Kosovo. The first questions were about the concept 
of reconciliation and mediation of international organizations on negotiating and reaching 
reconciliation. The second set of questions had to do with alternative mechanisms of 
healing, mediation, reparations, and apology. The third group of questions outlined the 
confidence of respondents about the national and international judiciary, while the fourth 
group of questions touched upon the issue of authorities or other institutions as additional 
mechanisms that could lead to reconciliation within a community or between communities 
of different ethnic backgrounds. The intent of a wide inclusion was to see a more overall 
approach on issues of reconciliation, namely reconciliation between Albanians and Serbs in 
Kosovo. Focus group discussions were recorded, transcribed, and reviewed by the 
researchers.  

Some of the limitations to our research are as follow: 

 The population numbers were from the last census of 2011 and no other population 
registration has been done since then, meaning we did not operate according to the 
latest population numbers. Moreover, the census lacked statistical data on North 
Mitrovica municipalities.  

 The sensitive and emotional aspect of the subject might have affected the focus group 
discussions.  

 The realization of this research paper was constrained by the restricted size of the 
publication and the limited period of time to realize it.  
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III. RESULTS AND DISCUSSION 

QUANTITATIVE RESEARCH RESULTS  

Source of conflict and mechanism of reconciliation  
 
The overwhelming majority (81.6 %) of respondents blamed Serbia for causing the armed 
conflict in 1999 in Kosovo (CRDP Database, Table 16). However, these views were 
significantly diverging among ethnic groups (83.9% of Albanians; 11.5 % of Serbs, 66.7% of 
Roma, 100% of Ashakli, Egyptian and Turks, 60 % of Bosnians and 42.9% of Gorani) (CRDP 
Database, Table 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The second most relevant result was the response rate that blamed Serbian politicians 

for the armed conflict of 1999 (5.2 % of total respondents), an answer that also differed 
across ethnicities (5.3 % of Albanian population, 3.8% of the Serbian population, and 14.3% 
of the Gorani population) (CRDP Database, Table 16). Another interesting finding was that 
1.9 % of the total population considered the US as the source of the armed conflict of 
1999; 53.8 of the Serb population responded this way (CRDP Database, Table 17). 

Fig. 1:  Causes of the armed conflict of 1999 
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Different views on the 

source of the armed conflict 
of 1999 were not only 
noticed between ethnicities, 
but also age groups within 
ethnicities.  Differences of 
opinion between ethnic 
groups were found to be 
more significant within the 
age range of 18 to 65 than 
ages above 65. There were 
relatively greater differences 
among age groups within the 
Serb community than the rest 
of ethnic groups, regarding 
the source of the armed 
conflict of 1999. Older 
generations tended to blame 
Serbian politicians and the US 
more often, while the 
younger generations blamed 

the Kosovo Liberation Army (KLA), the US, and Quint states more (CRDP Database, Table 
18). 

In general, the main sources of information about the conflict were reported to be 
parents and family, personal experience, and media (CRDP Database, Table 19). Also, the 
given sources of information were found to be significantly blaming different factors as 
causes of the respective conflict, although in general terms, the three sources mentioned 
earlier “preach” relatively the same story. For illustrative purposes, around 20% of people 
who were informed about the respective conflict by politicians put the blame on Serbs of 
Kosovo, whereas in the case of other sources of information, that portion did not exceed 
more than 3.6% (friends and neighbors) nor 0.7% (personal experience) (CRDP Database, 
Table 20).  

Fig. 2: Perceived causes of the armed conflict, by age 

groups 
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As far as the actual terms of reconciliation are concerned, there is a significant 
difference on the level of familiarity with it among respective ethnic groups. While almost 
every Serb, Egyptian, and Albanian respondent claimed to have heard about it, a relatively 
large percentage of Ashkali, Turkish, Roma, Bosnian, and Goran respondents stated that 
they had never heard about reconciliation before (CRDP Database, Table 1). On the other 
hand, different understandings of reconciliation, when analyzed across age groups, were 
not significant (CRDP Database, Table 2). 

The media was found to be the main source of information as far as familiarity with the 
concept of reconciliation, followed by schools, families, and politicians (CRDP Database, 
Table 3). The actual definition of the term reconciliation was found to be dependent on the 
type of source of information about reconciliation. Nonetheless the predominant 
definition of reconciliation made by those who were informed about it through the 
abovementioned sources is that it is a phenomenon between parents and their children 
(CRDP Database, Table 4). 

Although these results contradict each other, once we controlled for ethnic background 
of our respondents, we found that such differences are applicable to Albanians and Serbs 
which represent the near absolute composition of our sample (targeted population). 
Certainly, there were significant differences. In the case of Albanians, the most common 
definition of reconciliation claimed by the media, schools, families, and politicians was an 
internal issue between parents and their children, whereas in the case of Serbs, media was 
equally as likely to define reconciliation as either an issue between Kosovo and Serbia or 

Fig. 3: Causes of the armed conflict of 1999, according to information source 
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Albanians and Serbs, and schools which equally defined it as an issue between parents and 
their children and Serbs and Albanians. Moreover, Serbian families were found to have 
defined reconciliation as an internal and individual issue, whereas politicians mainly 
defined it as something between Kosovo and Serbia as well as Serbians and Albanians 
(CRDP Database, Table 5). Further, the respective inter-dependencies (relationship) 
described above, between the definitions of the term reconciliation with sources of 
information (learning) about it were found to be applicable only for those belonging to the 
age categories of 25 to 55 (who could be categorized as the ones who had experienced the 
conflict) (CRDP Database, Table 6). 

Significant differences were identified with regard to what various ethnic groups 
consider to be the main barriers to the process of reconciliation. In the case of Albanians, 
the main factors were found to be Serb politicians, along with the lack of apology, truth, 
and justice, whereas Kosovar politicians, the international community, and lack of truth 
were reported as the top barriers for Serbs. Other ethnic groups considered Serbian 
politicians to be the main factor, followed by the lack of truth and justice (in the case of 
Gorani, especially) (CRDP Database, Table 7). 

Moreover, those perceptions were found to be significant regardless of the source from 
which our respondents claimed to have learnt about the conflict of 1999, except in the 
case of Albanians (CRDP Database, Table 8). For Albanians, parents and families were 
found to be the main source of learning about the conflict in the case of all defined barriers 
of the reconciliation process.  

Similarly, parents and families were found to be the main source of learning about the 
conflict of 1999 for Serbs, but the majority defined Kosovar politicians to be the greatest 
barrier of the process of reconciliation. The majority of Serbs who blamed the international 
community for being the greatest barrier to ethnic reconciliation reported learning about 
the event from personal experience and those who blamed absence of an apology 
reported learning about the event from the media (CRDP Database, Table 9). 

The question regarding the current relationships between Albanians and Serbs also 
demonstrated significant differences among respondents of different ethnic backgrounds. 
In relative terms, most of Albanians consider those relationships not to be good, whereas 
most of Serbs categorized them as good to a certain extent. Members of other ethnic 
groups seem to be relatively more strongly oriented to the positive extreme, with Ashkali 
community leading that trend (CRDP Database, Table 10). Those perceptions were found 
to prevail regardless of the age (CRDP Database, Table 11) and education level (CRDP 
Database, Table 12).  

In contrast, we found that people of different religious beliefs hold significantly 
different perceptions over the current relationships between Albanians and Serbs; the 
majority of Islam and Orthodox believers described ethnic relationships between Albanians 
and Serbs as not good, whereas Agnostics and Atheists predominantly oriented toward the 
definition of not good at all about the respective relationship (CRDP Database, Table 13). 
By the same token, respondents of different employment and social status were found to 
hold significantly different views regarding the current relationships between Albanians 
and Serbs, too. From the test results, it can be inferred that employed people generally 
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have a better view on the respective relationships, with those employed in the private 
sector leading the way, followed by civil servants; simultaneously, respondents who were 
either unemployed or employed as house-keepers perceived the relationships as worse 
(CRDP Database, Table 14). 

We also found that the perceptions over the current relationships between Albanians 
and Serbs differ among those who live in close proximity to the population they consider to 
have caused damage to. People who hold better perceptions about those relationships 
tended to live closer to the population that had harmed them during the conflict of 1999; 
such relations prevailed regardless of the ethnic background. This breaks down when age is 
considered. Relatively more people of the age between 18-25 and those above 56 and 
living in close proximity to the perceived aggressor population described the relationships 
between Albanians and Serbs to be not good or not good at all compared to other age 
groups (CRDP Database, Table 15). 

Around 58.4% of the total number of respondents defined themselves as victims of the 
1999 armed conflict (CRDP Database, Table 21). Although the respondents claimed to be 
victims of different factors, primarily ethnic discrimination, having a family member killed, 
or being expelled (CRDP Database, Table 22), they had stated no significant difference 
regarding the most important mechanism for reconciliation (CRDP Database, Table 23). 

As such, the apology from the state of Serbia, financial compensation, and truth about 
crimes in the past were stated as the three most important mechanisms in that respect 
(CRDP Database, Table 24). 

This was not found to be the case among people of different ethnic backgrounds; 
indeed, besides apology from the state of Serbia, Serbs mentioned the apology from the 
state of Kosovo and truth about the crimes in the past as the main means for reconciliation 
to happen. While other ethnic communities stated that the apology from the state of 
Serbia as the main mechanism of reconciliation, an exceptional case was that of the Roma, 
who in absolute terms declared the individual apology to be so (CRDP Database, Table 25). 
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Institutional effectiveness of tackling inter-ethnic issues 
 
The institution that Kosovars 

trust the most to solve potential 
interethnic conflicts is the Police 
of Kosovo, followed by the 
Judiciary system and KFOR (CRDP 
Database, Table 26). Those 
perceptions were found to be 
prevailing regardless of the 
ethnicity (CRDP Database, Table 
27), age (CRDP Database, Table 
28), area of living (rural vs urban) 
(CRDP Database, Table 29), 
gender (CRDP Database, Table 
30), and level of education (CRDP 
Database, Table 31).  

Simultaneously though, we found that there is no difference with regard to the 
perceptions of our respondents, regardless of their ethnic background (CRDP Database, 
Table 33), over the level of effectiveness of a particular institution to deal with potential 
inter-ethic issues (CRDP Database, Table 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Responsible authorities to deal with interethnic 
issues 
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Existing level of inter-ethnic interaction 
 
The interethnic interaction in Kosovo has shown to be low. Around 52% of our 

respondents stated that they had never interacted with members of other ethnic groups, 
whereas around 19% and 6.4% declared to have interacted sometimes and most of the 
time, respectively (CRDP Database, Table 39).  

Even so, these 
results were found to 
vary significantly 
among different 
ethnic groups; while 
the majority of 
Albanians declared to 
have never 
cooperated with 
individuals of other 
ethnic groups, the 
rest of ethnic 
communities, led by 
Bosnians, and 
followed by Goran, 
Ashkali, Turks, Serbs 
and Egyptian, were 
found to be relatively 
more engaged into 
inter-ethnic 
cooperation (CRDP Database, Table 40).  

 
 

Moreover, we found that the interethnic interaction is uneasy. Specifically, more than 
42% of our respondents declared that they do not feel comfortable when interacting with 
other ethnic groups, whereas around 26% feel rather comfortable and around 28% feel 
neutral (CRDP Database, Table 34). The level of ease at which interethnic interaction 
evolves was found to be varying depending on the context; the friendliest environment for 
interethnic interaction was found to be the business, education, and non-formal 
environment, whereas politics, religion, and non-government as the least one (CRDP 
Database, Table 35). Such perceptions were found to prevail regardless of ethnic 
background, except in the case of Albanians, who were found to be relatively more 
comfortable cooperating in a business and educational context (CRDP Database, Table 36). 

Perceptions of interethnic interaction do differ with regard to gender and age; indeed, a 
relatively higher proportion of women feel more comfortable engaging in interethnic 
cooperation in education and non-governmental environments than men, with the latter 
reporting greater comfort with the business sector (CRDP Database, Table 37).  

Furthermore, the relatively younger respondents declared to feel relatively more 
comfortable in cooperating with members of other ethnic communities in the education 

Fig. 5: Preferred environment for interethnic 
interaction, by ethnicity 
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sector, whereas older generations prefer business and non-formal venues (CRDP Database, 
Table 38).  

 

We sought to explore personal levels of interethnic interaction by asking our 
respondents about their opinion towards a friend or family relative marrying someone of a 
different ethnic background (CRDP Database, Table 42). We found that those opinions vary 
significantly depending on the ethnic background of the person the friend/family relative 
married and belonged to himself/herself.  While 25% and 20.8% of Albanians would 
approve or absolutely approve of their friends or family relatives marrying a Serbian (CRDP 
Database, Table 42), the latter were found relatively more open in this sense if when the 
reverse context was analyzed (around 30.8% and 26.9% would absolutely approve or 
approve their friends or family relatives’ marriage with someone of Albanian ethnicity). 
Furthermore, while Ashkali, Egyptians, Roma, Goran, Bosnian, and Turks, would 
predominantly completely agree or agree with their friends or relatives marrying an 
Albanian, none of Ashkali and Turks would fully support their friend or relative marrying a 
Serb. A relatively small proportion of Bosnians and Goran declared the same (CRDP 
Database, Tables 42 and 43). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6: Preferred environments for interethnic interaction, by gender and age 
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Fig. 7: Current perceptions of interethnic tensions between 
Kosovo Albanians and Serbs, compared to 10 years ago 

Prospects of another armed conflict  
 
According to the results 

we found, it could be said 
that there is a relatively 
improving trend of the 
interethnic relationship. 
However, our respondents 
also fear that there is a 
relatively significant potential 
for another armed conflict to 
evolve.  

Undeniably, the majority 
of our respondents described 
the current level of tensions 
between Albanians and Serbs 
relative to that of ten years 
ago as relatively lower; the 
other most frequent opinion 
was found to be that such 
tensions are at relatively the 
same level as they were ten 
years ago (CRDP Database, 
Table 44).  

In this regard, there 
were no significant 
differences of opinion 
between age groups (CRDP 
Database, Table 46), nor 
between respondents 
living in rural areas and 
those living in urban areas 
(CRDP Database, Table 47). 
Nonetheless, we found 
significant differences 
among different ethnic 
communities; the most 
distinguishing difference 
appears where 11% of 
Serbs describe tensions as 
a lot higher relative to ten 
years ago, whereas only 
1.9% of Albanians 
described them as such 
(CRDP Database, Table 45).  

 

Fig. 8: Perceptions of interethnic tensions, by ethnicity 
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As far as expectations for 

another conflict are 
concerned, the majority of our 
respondents stated they 
believe there is no or very low 
chance for another conflict.  

Around 30% of our 
respondents stated they 
believe there is at least some 
chance for a conflict to occur 
(CRDP Database, Table 48). 
Simultaneously, we did not 
find any significant difference 
of opinion on if a conflict 
would happen among the 
respective ethnic groups 

(CRDP Database, Table 49). 

The greatest differences in opinion appear across age groups. The majority of those who 
declared that there are high chances for another armed conflict were aged 66 or older. We 
found relatively younger ages to be oriented relatively more toward the two extremes. In 
other words, a higher proportion within each age group who expect or do not expect 
another armed conflict to happen belong to relatively younger age groups (CRDP Database, 
Table 50).  

Additionally, we found a general reluctance to participate in another armed conflict; 
32.5% of our respondents stated that they would be willing to fight if such a conflict were it 
to evolve (CRDP Database, Table 51). Overall these results were not found to significantly 
fluctuate among different age groups (CRDP Database, Table 53) or levels of income (CRDP 
Database, Table 54). However, willingness to participate varied based on the respondent’s 
ethnic group, areas of living, level of education and whether they felt as victims or not of 
the armed conflict of 1999. Albanians, followed by Roma respondents, were found to have 
the highest willingness to participate in another armed conflict, whereas none of the other 
ethnic groups, except for a relatively small portion of Serb ones (3.8%), stated to be willing 
to do so (CRDP Database, Table 52). Similarly, a higher willingness to participate if an 
armed conflict were to erupt was found among those who live in rural areas (CRDP 
Database, Table 55), are relatively less educated (CRDP Database, Table 56), and those who 
define themselves as victims of the 1999 conflict (CRDP Database, Table 57). 

Lastly we found that there is a significant positive relationship between the level of 
expectations for another conflict and that of willingness to participate in it, had such event 
actually occurred, regardless of the age group (save for those above age 66) (CRDP 
Database, Table 58), ethnic background (except for other minorities) (CRDP Database, 
Table 59), and employment and social status (except if one is employed in the public of 
private sector) (CRDP Database, Table 60). 

Fig. 9: Prospects of another armed conflict 
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QUALITATIVE RESEARCH RESULTS  

The concept of reconciliation 
 

The concept of reconciliation was well known to focus group participants. Respondents 
face the issue of reconciliation on a daily basis, whether in their personal life or when they 
hear it being used in media by institutions and different organizations. The analysis of the 
findings of the eight focus groups enables us to identify four main discourses about the 
conceptualization of the construct of reconciliation. The first discourse explains the 
concept of reconciliation affecting the issue of compromise between the two parties that 
have been in conflict but who must return to the life that they had before the conflict 
erupted, thus sacrificing the past for a better future. This kind of compromise was 
described at both the individual and collective levels as a “process”. The compromise gives 
meaning to the reconciliation process and is particularly important because it aims to open 
dialogue between the parties that have been in conflict until recently. 

Kosovo Serb respondents see reconciliation as something more feasible at the individual 
level but more difficult at the collective level, because, at the collective level, political 
legitimacy is required, and politicians are seen more as constraints than solutions to the 
reconciliation process. A considerable number of respondents from both Albanian and 
Serbian communities also believe that reconciliation at the individual level is more honest 
than that in a community level. Here we again underline the role of the state, lack of trust 
in its institutions, and the skepticism that respondents of all ethnicities have towards the 
politicians who lack political will for genuine reconciliation. 

When we speak of the masses, then reconciliation is difficult because it is not a truthful 
process. At the individual level, reconciliation could be achieved, but at the collective level, 
it is unlikely. (Serbian student, Gracanica) 

Ending a conflict between the two parties (whether on an individual or collective level) 
is often used as a metaphor by the respondents as the process of reconciliation, though a 
long and continuous process must at some point reach its end. This is also clear from the 
findings suggesting that respondents in focus groups explicitly point out that the role of 
different actors in the field of memory work will help historical dialogue and the 
reconciliation process. 

I think that conflicts are the disagreements between two or more parties and which 
should get closer to each other and reconcile. Obviously the guilty one must apologize and 
a compromise must be found between them. It is not the first time that there is a conflict 
with Serbia, it has been for centuries and has continued further, they have always been the 
initiators. It is time for them (the Serbs) to understand that it cannot go on like this any 
longer, but they have to sit down and talk to us as equal partners, not acting superior 
towards us, and interfere in our internal affairs, while not touching upon theirs. This is also 
a major mistake of Serbia and of the Serbian people, we must talk as equals, bring issues 
openly to the table, both mistakes and successes, and about their mistakes towards us in 
the past, they should apologies and agree to live together, and not permanently inflicting 
conflicts (Albanian retiree, Prishtina) 
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Another discourse which piqued our curiosity while analyzing the outcomes of focus 
groups is the inevitable link between reconciliation and the ethnic dimension, especially 
the Albanian and Serbian one. The ethnic character of reconciliation is particularly 
important because it contains in itself the general component of conflicts in the Balkans. In 
fact, several Albanian and Serbian respondents of different ages believe that the Balkan 
region has always been a source of many conflicts for centuries, and that Serbian-Albanian 
relations must be seen in this context, yet, for the majority of Albanian respondents the 
concept of reconciliation was directly related to an apology offered by the wrongdoers, in 
this case the Serbs. 

In addition to the ethnic discourse, the socio-political and economic dimensions of 
reconciliation were touched upon, although less frequently than the ethnic dimension. As 
expected, respondents, especially the elderly (retired or former pedagogues) of all ethnic 
backgrounds, saw reconciliation as a more successful process if done while building 
economic relations. Moreover, they were more tolerant of leaving the past behind for a 
better future of younger generations. 

In fact, I believe that regarding reconciliation things have to be divided in two areas, the 
political and the economic... creating jobs through an open market economy and 
developing business could lead us towards reconciliation (Serbian Retiree, North Mitrovica) 

During the focus groups discussion, the word reconciliation reflected dialogue, renewal 
of a broken relation, apologizing, forgiveness, or sacrifice for a better future to most 
respondents of all the ethnic groups. This applies also to Serb respondents for whom the 
word "pomirenje" in Serbian is associated with positivity, peace, calmness, and silence. On 
the other hand, the terms “reconciliation” or “apology” in English sounded irritating and 
aroused disgust. 

Reconciliation in Serbian associates peace, calmness, silence, everything is beautiful, 
everything is calm… but when I hear the same word in English - reconciliation, associates 
fanaticism, something false and deceiving, an artificial term, betrayal, etc. (Serbian NGO 
activist, Gracanica) 

This can be explained by the great presence of the international community in Kosovo, 
whose permanent focus on creating a multi-ethnic society has led to the devaluation of the 
meaning and purpose of the word “reconciliation”. Internationals have always advocated 
for the reconciling opposing positions and the creation of an essential dialogue between 
communities, especially Albanian and Serbian through activities aimed at reconciliation. 
Such activities entail sports, art, culture, youth dialogue and sometimes reach the political 
level. However, for some individuals especially those from civil society who were engaged 
in such activities the word is seen to have negative effects. Moreover, such activities for 
seventeen years after the conflict have led to the loss of trust in this attempt, as it has in 
practice shown to be a very long and difficult process without tangible results. To a 
significant number of respondents regardless of ethnicity, gender or age, there is an 
opinion that the concept of reconciliation is imposed on the region by the Western powers, 
whose components are not successfully embedded in our societies in the Balkans. 
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Reconciliation is when two parties after the bad thing that has happened between them, 
decide to continue to communicate and cooperate by reaching a reconciliation among 
them. In order for this to become a functional reconciliation, it should come from above 
(from the top of a country’s organization) which has not happened and is not even close to 
happen, although politicians discuss for years. This conversation is resulting with one side 
winning, while reconciliation involves two equal parties in dialogue, otherwise it will not be 
reconciliation (Albanian NGO activist, Prishtina). 

We would not be able to forgive them what they did to these women. But we have to 
reconcile, not to forgive, we have to reconcile because they are here, they lived here, their 
houses are here…because when one is feeling good, everyone reconciles. But when you 
think they did that evil to you, you cannot forgive but we have to reconcile because we have 
to coexist here, and the foreigners told us that this is how we should act in order to 
establish a democratic country… we have to think further for our children. For their future. 
(Albanian war survivor,Gjakove). 

 
     A much more reasonable voice came from people who were directly affected by the 
war, either as family members of the victims and the missing persons or as survivors 
themselves. Some of them saw reconciliation as a continuous and necessary process in 
order to move forward, while emphasizing that finding the truth for their beloved ones 
who are still missing is a precondition for coexistence and reconciliation, but also the right 
of everyone to live where he/she was born. But forgiveness for the perpetrators was not 
accepted among Albanian war survival respondents. 

Serb respondents insisted that apology should be an individual act and not a collective 
one. 

Apology is something very individual… and each should review one’s own self where are 
their wrongs (Media Serbian, Gracanica) 

The first set of questions also sought to address whether reconciliation can be achieved 
between communities by self-initiative or whether mediation from the international 
community or institutions is required. Several respondents see mediation as inevitable 
because of the deep feelings of ethnic mistrust, especially among Albanians and Serbs in 
Kosovo. Despite the lack of political balance and disputes between the two parties, Kosovo 
and Serbia dialogue should continue respondents insists. 

However, there were also those pessimistic respondents in both sides who did not see 
the international community as a constructive and fruitful contributor to the reconciliation 
process in Kosovo. 

Only if we as two nations sit and talk, meaning that the idea comes from us and not 
from the top, I believe it will lead to a genuine reconciliation or some kind of solution. It 
only needs to be a sincere willingness, coming from individuals, communities... (Serbian 
student, Gracanica) 

As noted above, many respondents of all ethnic groups saw reconciliation as a construct 
imposed by the West, whose components are not successfully involved in Kosovo’s society. 
Some interviewees, especially civil society organizations’ members of many ethnicities, did 
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not believe that the approach to reconciliation in Kosovo is an organic bottom-up process. 
Instead of being initiated by governments or societies and originating naturally from the 
relevant social context, it is imposed by the international community (including the 
European Union, who uses it as a condition for access to the EU).  

It is very true that the international community has to take the flag for the reconciliation 
of the two peoples ... the dialogue does not make sense since the beginning. It would be 
meaningful, when Europe recognizes us as a state and puts us in dialogue as equal. ... I 
think this form of dialogue should be stopped until we are seen as equal party, accepted by 
the EU and Serbia. There are 5 EU countries that have not recognized us…this for Serbia is a 
monologue, until it does not recognize us, but considers us as part of it, Serbia considers 
that it is discussing with its citizens. (Albanian Student, Prishtina) 

The various programs of NGOs want to initiate reconciliation with other parts of society 
hoping that through continuous and long-term work they will change the mentality of 
untrusted communities to achieve the real intended reconciliation... All this process that the 
international mechanism has created spins in the whirlwind and produces nothing but the 
salaries of few people working on those projects…” (Albanian citizen, Prishtina) 

Some Serb respondents from civil society strongly articulated the view that the 
mediation of the international community, and especially the EU, did more harm than 
benefit to communities. Both Albanian and Serb respondents in particularly of young age 
thought that the other party was more privileged; meaning that the EU supports more 
Albanians and /or Serbs respectively. This is also because the EU itself was not transparent 
and the political representatives of Kosovo and Serbia in these talks conveyed anti-
reconciliation messages to people, thus influenced negatively the views and attitudes of 
the wider population on both sides. 

Serbs and Albanians would find a better agreement without the EU, since both sides 
believe that EU is taking sides and there is an impression that Serbs are the most privileged 
in Kosovo (Serbian civil society, North Mitrovica) 

When asked what the preconditions needed to be met and the stages leading to the 
process of healing of survivors' wounds and society in general, apology was the core issue 
for most Albanians interviewed. It was also an important part of Serb, Bosniak, and Ashkali 
responses. Responses differed across demographics, age, profession, or experience of 
victimhood. Families of victims and missing persons, or war survivors themselves 
expressed more sympathy for the victims of other nationalities and were more open about 
the past than officials or teachers coming from areas much less affected by the war in 
Kosovo. 

No, no, there is no chance of forgiving this, but even if it is forgiven, it is a process that 
has several stages, meaning Serbia's should apologize to (Kosovo) Albanian victims. First 
Serbs should accept what they did; secondly, they should initiate good relations with 
Kosovo, and maybe supporting Kosovo towards European integration, meaning they (Serbs) 
should exclude this denigrating politics towards Kosovo (Albanian teacher, Kamenica) 
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My husband is a missing person for 18 years now, 8 members of my family were killed, 
my husband with 3 brothers, my two sisters-in-law, two daughters of my brother-in-law, 
one brother in law without a hand... no forgiveness for them. Even today, after 18 years I 
do not know where my husband is. I have been left alone pregnant, after three months I 
gave birth, how can I forgive them? I had to raise 5 children along the streets, to provide 
schooling and to come to this day. I am the one to experience this, not the Serb. Besides, I 
do not even know the tomb of my husband is, just so I can remember him in anniversaries, 
take him flowers, or take my children to. I have three brothers-in-law buried in the 
graveyard, and the grave of my husband is empty. How can I forgive this? Do you know 
when I see the Parliament on TV ... I feel like jumping into the TV and tell Hashim Thaci and 
the other one, and another one, if you are right, where is my husband, you as politicians 
who represent Kosovo. I'm still talking, but I'm not heard... Now comes the date 27 April, 
where am I to go, my son asks for his dad for this anniversary... isn’t this difficult? How can 
I forgive this… and on top of this, not knowing where the body of your husband lays, what 
do you say to this? Albanian Survivor, Gjakovë) 

Among the respondents of the Serbian community, the word reconciliation was 
understood on both individual and collective levels, as stated above. Those who were older 
thought that a man should find peace within himself and try to overcome the pain, while 
among the youth, and especially those dealing with reconciliation projects, the approach 
towards this discourse seemed a bit more complex and was viewed as a top-down issue. 
Responsibility for the past wrong doings in Kosovo, among few young Serb respondents 
was requested from both parties, Albanians and Serbs. 

When we talk about reconciliation, I think the first step should be that when Thaci and 
Vucic meet in Brussels and shake hands, they should apologize to each other on behalf of 
the communities they represent. Vucic apologize on behalf of Serbs and Thaci on behalf of 
Albanians, because the fact is that there were crimes on both sides, and both Serbs and 
Albanians suffered. (Serbian Civil society, North Mitrovica) 

The issue is that most of the Albanian respondents demanded that the Serbian 
government should provide an apology for the crimes committed against the Kosovo 
Albanians during the war in 1998-99. And this is seen more as a top-down approach. 

Serb respondents on the other hand insisted that individuals should be responsible for 
the crimes committed regardless of their ethnicity, hence the courts must decide about it.  

I would be extremely angry if one of our politicians would apologize in my name... 
Neither I nor my fellows from our village do not feel guilty of anything, because we have 
not committed any crime, offending someone, burning houses or killing someone. Those 
who committed crimes should go to jail and legal actions should be taken against them 
(Serbian Civil society, Gracanica) 

The issue of financial compensation of war damages known by the term reparations was 
seen with deep distrust from the respondents. Some thought that they would never fully 
recover from the damage done to them, but that financial reparations can help 
acknowledge the pain they feel. At the same time reparations cause the perpetrator to 
assume responsibility for the past wrongdoings in order to improve relations between the 
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two communities. However, many interviewees from the Albanian survivors' group, family 
members of the victims and missing persons saw financial compensation as humiliating 
and trivializing the impact of the war. They felt that blood could not be paid in money, and 
that the only healing of their wounds and restoration of their dignity and of the victims 
would be the verified truth judged in the court, where the perpetrator would receive the 
deserved punishment. 

They are not returning the mortal remains, and let alone compensate something. We 
would not want any compensation, just judge them for what they did, to punish them… 
(Albanian victim family member, Peja). 

Actually, if you don’t take responsibility for what you’ve done, then how do you think of 
going ahead with reconciliation, when you don’t get the verdict for what you’ve done, there 
is a possibility you will repeat it (Albanian civil servant, Prizren). 

In most cases, the Albanian respondents were convinced that the injured party has the 
right to demand accountability from the party that caused the damage. These respondents 
listed several groups, including civil society, media, post-war associations, veterans, and 
associations of family members of victims and missing persons, as potential mediators or 
relevant stakeholders in the negotiation process, whose word should be heard during the 
negotiations. 

During the focus group interview, we insisted on taking the opinions of the interviewees 
about the four issues; 1) finding the truth, 2) bringing justice to its place, and 3) punishing 
criminals. The fourth question we put forward was related to a conditioned amnesty of 
those who committed criminal offenses during the war. Albanian respondents almost 
unanimously stated the first three as preconditions for reaching reconciliation. In relation 
to possible amnesty for criminals in exchange for valuable information such as finding the 
truth about the remains of the missing family members, the most interesting results came 
from the relatives of the victims, the survivors or the family members of the missing 
persons from Gjakova. The respondents were of the opinion that, in exchange for 
information that would reveal the fate of their family members, they might forgive the 
criminal, even though the pain would be indescribable. They cited finding truth, laying their 
relatives to rest, and the healing of their wounds as the goal of requesting this information. 

I would ask from him (perpetrator) to tell me what happened, who killed him, how was 
he killed and tell me where is the body of my husband. I am ready to face him, to ask and 
hear the answers until the end. For my husband and his brothers, too. (Albanian survivor, 
Gjakovë) 

Maybe I would forgive. It is very difficult not to know where your husband is. If the 
remains would be returned, my wound would be healed to a certain degree, my pain eased. 
It was war, and if my husband body is returned, I would agree, since there is no other way 
out. It is very hard, but I want him back, whenever he is, I want him back. Since it is a 
condition, I would forgive him (the perpetrator) if he brings back my husband body 
(Albanian survivor Gjakovë) 
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We have to forgive… what we can do. Forgive in words, never from the heart (Albanian 
survivor Gjakovë) 

I would do anything just to ask and know the truth as it happened and why it 
happened... I kept hopes when they told me they found his watch, and even today I think 
that something will be revealed… International community took that watch for the 
expertise but couldn’t succeed to discover... If I don’t find the truth while I’m alive, how can 
my children discover later? (Albanian survivor Gjakovë) 

Even though war survivors were ready to accept this kind of ‘compromise’ for the sake 
of truth, however, the citizens coming from less-affected regions, such as Prishtina, Prizren 
or Kamenica, were not ready to forgive under any circumstances. They were firm in 
maximal punishment for the criminals. 

I think that conditions like giving amnesty to the criminal should not be accepted, in no 
way. No conditions, equal dialogue yes, apology from the perpetrators yes, return of the 
wealth, documentation, information on the missing persons, the archives should be open 
and the truth should be revealed. Other way, the perpetrator is turning the victim into the 
culprit. (Albanian retiree, Prishtina) 

Even if Serbia says: I recognize you, just give amnesty to all war criminals... I would still 
say: no. No, thank you... Absolutely not. (Albanian public servant, Prizren) 

In terms of the first issue (truth finding), most of the respondents coming from families 
of missing persons wanted accountability from Serbia. For the other two issues (justice and 
punishing criminals), they felt that both national and international courts could have done 
more in this regard and bring justice to victims.  

The trust is lost completely in everyone. What justice brought for 18 years for the 
missing persons and the victims… nothing was done. Maybe they in the future, but the trust 
is lost. (Albanian citizen, Prishtina) 

Because of the post-war international community’s involvement in the process of 
dealing with the past and lack of efficiency in prosecuting war criminals, many Albanian 
and Serb respondents were skeptical of international justice system. 

We believed in international justice and the Hague Tribunal, we cooperated with them 
and sent our people who did nothing… what is happening now? Do they want to find 
Albanians guilt by all means?... In Kosovo, we lost trust in internationals, as the UNMIK and 
EULEX systems have failed…” (Albanian public servant, Prizren) 

Serb respondents were mainly focused on justice, despite their lack of trust in the 
judiciary’s efficiency and impartiality. Finding criminals and bringing them to justice, 
according to the majority Serb respondents, would lead to justice and dealing with the 
past. Symbolic apologies, like that of President Thaçi in July of 2016 for the Serbian victims 
in Kosovo, did not have a lot of value, especially not to the family of the dead and the 
missing. 
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Apologizes from the Albanians are ironic. Serbs are not satisfied by such apologize. 
President Thaçi’s apology for the Serbian victims was not taken seriously from the families 
of Serb victims. We take seriously the verdicts from the courts. (Serbian media, Gracanica) 

The last two questions concerned the religious authorities and the implementation of 
traditional law in the Albanian community and its implementation in resolving both family 
and community disputes. Regarding religion and the question of whether there is any 
other non-political authority that could bring closer the views and attitudes of Albanian 
and Serbian communities in Kosovo towards reconciliation, and the role of religious 
leaders, respondents of all ethnic groups were of similar opinions. Respondents of all 
ethnicities show respect religions and its leaders, yet they would prefer the state 
institutions make political decisions as they have the legitimacy to do so. 

Now it has become a fear to even mention the Imams, when you don’t know what kind 
of Imam he is… when there is no state and justice, what can the Imam do? (Albanian 
survivor, Gjakova) 

Despite the fact that majority of Albanian and Serb respondents did not deny the power 
and positive influence of some religious leaders of all religions to the wider population, 
they did not in any way think that clerics have the power to reconcile communities, 
especially not about the bitter past. There were also respondents who thought that the 
preaching of the clergymen should be heard with reservation because often the masses fall 
to their manipulations such as hate and anti-gay speech, inciting hatred etc. 

I would not accept anything just because the Imam says so, how can I accept to reconcile 
with the Serbs, since everyone has their own wounds and it’s not that easy to accept. 
(Albanian public servant, Prizren) 

I think that reconciliations and truth are achieved when we reconcile with ourselves. 
When we elect trustworthy people, when we develop ourselves, then we can reconcile with 
others, too. We are a secular state, and in state’s absence, weak institutions, then the 
Muslim and Orthodox clerics comes to surface. So, we have to work in many segments of 
life in Kosovo in order first to trust in ourselves, then reconcile with the others (Albanian 
Teacher, Kamenica). 

In the absence of a fair and free legal system, the Albanian community largely regards 
clerics and customary law or “elderly mediators” as alternative mechanisms of bringing 
justice between two disputed sides. Regardless of which region of Kosovo they came from, 
and despite a certain level of skepticism, most of the Albanian respondents appreciated 
the readiness of elders who have credibility and authority in their community to mediate 
between the Albanian families. Three Albanian respondents did not exclude the possibility 
that a man like Anton Çeta who in 1990s helped eradicate bloody feuds in Kosovo, could be 
found nowadays, thus bridge the gap between Albanian and Serbian communities in 
particular. 

I applaud anything that comes with a good will. For example, in the 1990’s, Anton Çeta – 
a good man with lots of authority to mediate and eradicate bloody feuds… maybe other 
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uncorrupted and people with high credibility such as a Mayor, or a Judge, a good Imam, a 
good priest, could results. (Albanian civil servants, Prizren) 

Those who came from Dukagjini region (Western Kosovo), had better impressions of 
and were more open to “elderly mediators” in solving different family contests between.   

I never heard that their (elderly men with high credibility) word was put into question… 
they are religious, and the most respected men in a village, community, region. I speak 
from what I have heard. For example, they reconciled contests which even a judge could 
not. There is this element among Albanian elderly mediators that when they give their 
word, it never happens that such a word would be broken. (Albanian family member of a 
victim, Peja). 

Meanwhile, the leadership issue or the issue of an alternative authority in the Serbian 
context does not exist. 

No one would respect the “elderly man” among us (Serbs), or another authority in the 
community, somehow, even if such authority exist, people would do the opposite. Only law 
and courts are respected, nothing else matter (Serbian Civil society, Gracanica). 

Serb respondents were firmly against any other authority that would bring on justice 
apart from the court. They did not sympathize with the discourse of an apology as a 
concept, and even less if an authority such as a political leader or a Cleric apologizes on 
their behalf. The official dictionary such as Matica Srpska-Dictionary of the Serbian 
language translates the Serbian word 'izvinjenje' as apology and 'oproštaj'1 as asking for 
forgiveness, which is treated at an individual, spiritual, and religious level. It also uses the 
word “repentance”, which implies that when someone does one wrong to another and he 
then repents for what he has done. 

I would ask for forgiveness for a mistake, but I would never apologize to anyone. 

We forgive to others (praštamo drugima), but we do not apologize (nečemo da se 
izvinjavamo) (Serbian student, North Mitrovica). 

According to respondents, the apology has to do with religion, the Orthodox Church 
does not recognize apology, but preaches forgiveness. 

We have another term preached by the Church and has to do with repentance which, as 
a concept, touches the individual and not the community and is more spiritual. This means 
that when someone repents for the mistakes he/she has done; he/she expresses more the 
spiritual state. Or this can be analyzed from the philosophical point of view. (Serbian civil 
society, Gracanica). 

It is human to make a mistake but also to forgive. Even the Church has turned into a 
corporate-like and has entered politics… but Orthodoxy as a religion is something else from 
what is happening today (Serbian retiree, North Mitrovica). 

                                                      
1 Anastasijevic explanation to this goes as: an apology from the offender goes to the injured party. 

Forgiveness goes from the injured party to the perpetrator. 
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Although the Orthodox Church was the most trusted institution among most Serb 
respondents, also based on the fact that religion and the Orthodox Church were very 
important in their lives and their identity, when it comes to any sort of trust, the answers 
were very individual. For some, trust was stronger while for others there was less trust 
towards church authorities. They claimed: I do not believe in the Church as the institution, 
but I do believe in Orthodoxy. 

Other topics touched upon by the respondents, which are relevant for this paper 
include: 

The lack of knowledge about each other's cultures between Albanians and Serbs, 
especially among the new post-war generations, precludes useful reconciliation dialogue. 
The narratives offered to them by the family as well as the curricula do not serve a genuine 
dialogue. This has increased the prejudices between the two sides. 

We live here for years but do not know each other. We do not understand how others 
around us live, especially the generations after the 90’s which did not have the chance to 
know each other. There is a misunderstanding, and if we would know each other better, 
maybe reconciliation would be achieved easier… the youngsters don’t even know who 
suffered and to what extent during the war. Neither do Albanians know about Serbs, nor do 
Serbs know about Albanians (Serbian activist NGO Gracanica) 

Lack of contacts between Serb and Albanian youngsters is evident and this creates huge 
divisions. Interpretation of two histories of the two communities is different. That’s why we 
should begin at the individual and an informal level to communicate, maybe through sports 
and cultural events… while confronting the victims should be the final phase since those 
encounters are more difficult (Serbian student, North Mitrovica). 

The existing narratives of the past are marked by unreliable information and heavy 
politicization, meaning they are contentious and do not lead to reconciliation. On the 
contrary, they create gaps of communication and increase mistrust, especially among 
young people. 

If Albanians claim that there are still 1,200 missing Albanians and 400 Serbs, our data 
give us the total number of 1,300 missing Serbs, and when we cannot agree on this point, 
how can we continue to communicate in other topics? 40,000 Serbs do not live in Prishtina 
anymore, should someone apologize to us for this? (Serbian civil society, Gracanica) 

Politics is seen as an obstacle and not a solution by both sides.  

The people still do not trust in politicians’ rhetoric, and the messages sent by politicians 
are important. If they had a more reconciling tone, it would have an impact to the wider 
public (Serbian civil society, North Mitrovica) 

It was clear that most of the respondents from all communities were skeptical about the 
official politics and suspicious about the motives of the politicians. Some insisted that at 
the individual level, however, Serbs and Albanians would reconcile, but the official politics 
deepen the already large gap between the two communities and decelerate negotiations. 
The respondents in their discussions separated the political sphere from their daily lives 



104 
 

and this shows clearly that the citizens still do not have ownership of the ongoing political 
processes, a clear indicator that democracy is still not well consolidated in Kosovo. 

Qualitative Main Findings 

 Respondents saw reconciliation as an organic process and as more achievable 
through a bottom-up approach (emerging as a need of the citizens for a better life), 
rather than a top-down imposed process (from both governments and the international 
community). 

 Respondents directly or indirectly linked the term of reconciliation with tensions and 
ethnic conflicts beyond just those of recent war in Kosovo, and this term was 
automatically transcended from the individual to the collective level. Kosovo institutions 
should work harder about the continuous collective memory. 

 There is a great discrepancy between generations over the issue of reconciliation and 
coexistence. The young respondents, both Albanians and Serbs in their late twenties 
and who did not experience the war lacked knowledge of each other and their 
narratives are diametrically opposite. The Serb respondents and some Albanians of up 
to 40s are very skeptical of the future and the international community involvement, 
while retirees, both Albanians and Serbs, were more positive and optimistic about 
reconciliation and a common future. 

 Majority of Albanian and Serb respondents tend to believe that reconciliation can be 
done more easily through economic development, through creation of job opportunities 
and improving of living standards. 

 Reconciliation as a process from the Albanian side was directly linked to the Serbian 
Government's apology for the damages of the recent war, while it raised disgust among 
Serb respondents who considered seeking forgiveness as an individual and non-
collective act. Moreover, Serbs did not recognize any authority that could ask for 
forgiveness in their name. 

 This research also showed that those directly affected by the war (survivors, family of 
victims and missing persons) were more oriented toward finding truth and living in 
peace, while those coming from areas less affected by war and who had no victims in 
their families were less favorable of reconciliation and saw it more as a pressure from 
above than the need of the citizens. Meanwhile, the latter category (less affected) 
considered that the party that caused the damage (in this case the Serbs) must be held 
responsible for the human and economic losses.  

 Respondents see the role of the international community as a mediator as a 
necessity, however, though not desirable. Both Albanian and Serb respondents coming 
from civil society considered reconciliation an artificial process and lacked trust in 
mediators like the EU. Retired persons and older respondents were categorical that 
mediation was necessary. 

 Trust in decision-makers and government is very low, and they are more seen as 
obstacles and inciters of conflicts rather than mediators or guarantors of peace and 
reconciliation. 

 Majority of respondents of all ethnic groups showed little trust on local judiciary, but 
they also criticized the international courts for not bringing justice to victims of war. 

 The international community should understand reconciliation support more 
broadly, going beyond supporting the civil society organizations’ cultural and social 
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inclusion activates. Linkages need to be made between the formal initiatives on 
transitional justice initiated by the Kosovo government, civil society organizations’ 
activities and taking into consideration cultural specifics. 

 Most respondents viewed the Islamic Community, Catholic, and Orthodox Churches 
with a dose of skepticism. According to them regardless of ethnic background, religion 
at its core is peaceful but the clergy isn't necessarily.  

 Albanian respondents saw the implementation of the Code of Lekë Dukagjini as a 
norm that replaces the lack of rule of law, but not as a necessity for resolving private or 
family disputes, and absolutely not disputes between communities of different 
ethnicities.  

 Reconciliation requires more than peaceful coexistence, which is insufficient for 
building good relations necessary to prevent long disputes. Yet, reconciliation does not 
necessarily necessitate the establishment of forgiveness, a process that according to 
most Serb respondents was rejected as such and its achievability is questionable. 
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IV. CONCLUSION 

Achieving reconciliation and sustainable peace in Kosovo are important components of 
state building. Kosovo is a country that to this day carries the weight of the bitter history of 
bad relations between Albanians and Serbs. This drives especially these two communities 
to work harder and find feasible ways to coexist. 

Our main aim in this study was to address the almost total lack of research evidence on 
the meaning of reconciliation within the wider population in Kosovo. We have done so by 
doing both quantitative and qualitative research with special attention to include the most 
vulnerable segments of society, survivors of war, and members of families of victims and 
missing persons. We believe that our research is especially timely in the aftermath of the 
series of formal and non-formal initiatives that have taken place in Kosovo in the field of 
transitional justice. Hereafter, a major practical contribution of this research is that it 
provides much needed empirical data on the actual situation in transitional justice and will 
enable us to reframe the process of dealing with the past in Kosovo and how to nurture it 
and support further. 

A second important implication of this study derives from the findings on the 
uniqueness of the knowledge and information work carried out. Thirdly, we looked at 
framing the options and how to move forward.  

Although the authorities have been engaged in promoting reconciliation and integrating 
minorities, especially the Serb minority in Kosovo, and have produced a considerable 
number of official documents as a frame for a better minority integration, there is a huge 
gap between the respective legislation on one side and its implementation in practice on 
the other. 

There is no doubt that the reconciliation process cannot be defined in a unilateral 
manner and that it is necessary to have different viewpoints. Likewise, Kosovar citizens 
(our respondents) see the process of reconciliation as a continuation of economic 
development first and of political stability rather than as a top down process supported by 
the international community and dishonestly so far promoted by politicians. 

As far as the meaning of reconciliation is concerned, there is a significant difference on 
the level of familiarity with it among respective ethnic groups. An important consideration 
when speaking of reconciliation in the context of Kosovo is that the term has strong 
individual and ethnic connotations. Nonetheless, the predominant definition of 
reconciliation among all ethnic groups’ respondents is that it is a phenomenon between 
parents and their children.  

Even though the young generation is seen as the group that should be the bearer of 
change and a catalyst of reconciliation in the future, the young respondents of both 
ethnicities demonstrated skepticism for a common future. Albanian respondents 
highlighted that the main barriers to the process of reconciliation among other barriers is 
lack of cooperation with individuals with other ethnic groups. However, it was not the 
same for the rest of ethnic communities, led by Bosnians, Gorani, Ashkali, Turks, Serbs and 
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Egyptian, who seems to be relatively more engaged into inter-ethnic cooperation. Parents 
and families were found to be the main source of learning about the latest conflict.  

On the other hand, an economic and development aspect in this dimension provides 
more hope for the reconciliation process. The level of ease at which interethnic 
cooperation evolves was found to be varying depending on the context; the friendliest 
environments for inter-ethnic cooperation were found to be business, education, and non-
formal environments, whereas political, religion, and non-government sector were the 
least friendly. The most interesting finding from these responses was the view of those 
employed citizens who generally have a better view on the respective relationships 
between Albanians and Serbs, compared to unemployed respondents who perceived the 
relationships between the two as worse. 

The issue of apology and reconciliation was by far the most controversial topic of the 
focus group discussions. This was not found to be the case among people of different 
ethnic backgrounds; indeed, besides an apology from the state of Serbia as asked by 
Albanians, Serbs also mentioned the apology from the state of Kosovo and truth about the 
crimes in the past as the main means for reconciliation to happen. Responses differed 
across the demographics of age, profession, or experience of respondents. The great 
majority of the Albanian respondents however, transferred the responsibility for the 
conflict on the Serbian side. In line with that were mentioned also the lack of apology, 
truth, and justice. 

Families of victims and missing persons or war survivors themselves expressed more 
sympathy for the victims of other nationalities and were more open about the past than 
officials or teachers coming from areas much less affected by the war in Kosovo. 

The interviewees regarded all religious leaders with a great deal of criticism and 
skepticism. While the respondents did not deny the peaceful mission and role of religious 
communities, individual clergy and specific religions were viewed with a critical eye and 
not well regarded by a considerable number of the respondents. Religion plays a certain 
role in all communities in Kosovo. Yet, an interesting response came from both Islam and 
Orthodox believers who tended to be lightly optimistic about ethnic relationships between 
Albanians and Serbs claiming that they aren’t good enough, compared with the Agnostics 
and Atheists who firmly believe that ethnic relations are not good at all.  

In a more optimistic note and according to the results we found, it could be said that 
the interethnic relationship is trending towards improvement. However, our respondents 
also fear that there is a relatively significant potential for another armed conflict to evolve.  

Based on the responses, it is clear that citizens regardless of ethnic background see their 
role in the reconciliation process as submissive compared to the decision makers. In the 
majority of the responses, especially among Albanian respondents, the discourse of the 
victim, helplessness, and fatalism prevailed. Respondents were generally very articulate 
when it came to the role of education of the young generations in the reconciliation 
process. 



108 
 

One of the approaches in reaching about reconciliation in the future needs to be locally 
based, thus traditional national/macro level narratives about victimhood/ownership need 
to be abandoned, and instead the citizens of Kosovo, regardless of ethnicity, should focus 
on micro-level/individual relationships in order to make a lasting change. 

Support for transitional justice, including by the UN and the EU, should be more context 
specific, aiming to create partnerships in highly political sensitive contexts in Kosovo.  

A large number of Serb, and some Albanian, respondents were critical towards further 
involvement of the international donor community in reconciliation processes, and 
respondents of all ethnic groups negatively evaluated the works of both the national and 
international justice system. Therefore, the international community and Kosovo 
Government need to urgently strengthen coordination on transitional justice on the 
ground and focus on bottom-up approaches.  
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CRDP ‘Deconstructing Reconciliation in Kosovo’ Database.  
 

 Table 1: 8. What is your ethnicity? * 21. Have you heard about the word 
reconciliation? Cross tabulation 

 Table 2: 8. What is your ethnicity? * 21. Have you heard about the word 
reconciliation? * 2. How old are you? Cross tabulation 

 Table 3: 22. From whom or where have you heard the word reconciliation? 

 Table 4: 21. Have you heard about the word reconciliation? * 23. According to your 
opinion, between who can reconciliation be defined? Cross tabulation 

 Table 5: 23. According to your opinion, between who can reconciliation be defined? * 
22. From whom or where have you heard the word reconciliation? * 8. What is your 
ethnicity? Cross tabulation 

 Table 6: According to your opinion, between who can reconciliation be defined? * 22. 
From whom or where have you heard the word reconciliation? * 2. How old are you? 
Cross tabulation 

 Table 7: 30.1 What are the main obstacles that prevent you from ethnic 
reconciliation? * 8. What is your ethnicity? Cross tabulation 

 Table 8: 27. Where have you learned or heard about the conflict in 1999? * 30. What 
are the main obstacles that prevent you from ethnic reconciliation? Cross tabulation 

 Table 9: 27. Where have you learned or heard about the conflict in 1999? * 30. What 
are the main obstacles that prevent you from ethnic reconciliation? * 8. What is your 
ethnicity? Cross tabulation 

 Table 10: 25. What do you think about relations between Serbs and Albanians in 
Kosovo? * 8. What is your ethnicity? Cross tabulation 

 Table 11: 25. What do you think about relations between Serbs and Albanians in 
Kosovo? * 2. How old are you? * 8. What is your ethnicity?  Cross tabulation 

 Table 12: 25. What do you think about relations between Serbs and Albanians in 
Kosovo? * 12. Level of education: Cross tabulation 

 Table 13: 11. What is your religion? * 25. What do you think about relations between 
Serbs and Albanians in Kosovo? Cross tabulation 

 Table 14: 13. Employment and social status: * 25. What do you think about relations 
between Serbs and Albanians in Kosovo? Cross tabulation 

 Table 15: 31. Do you live close to those that damaged you during the armed conflict in 
1999 (neighbourhood or locality)? * 25. What do you think about relations between 
Serbs and Albanians in Kosovo? * 2. How old are you? Cross tabulation 

 Table 16: 26.1Who do you think is responsible for the armed conflict in 1999? 

 Table 17: 26. Who do you think is responsible for the armed conflict in 1999? 

  * 8. What is your ethnicity? Cross tabulation 

 Table 18: 26. Who do you think is responsible for the armed conflict in 1999? * 8. 
What is your ethnicity? * 2. How old are you? Cross tabulation 

 Table 19: 27. Where have you learned or heard about the conflict in 1999? 

 Table 20: 26.1 Who do you think is responsible for the armed conflict in 1999? * 27. 
Where have you learned or heard about the conflict in 1999? Cross tabulation 

 Table 21: 32. Do you consider yourself a victim of the period 1989 – 1999 

 Table 22: 33. If yes, a victim of what do you consider yourself/ or a member of your 
family?  
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 Table 23: 33. If yes, a victim of what do you consider yourself/ or a member of your 
family? * 36. What is the most important thing about reconciliation? Cross tabulation 

 Table 24: 36. What is the most important thing about reconciliation? 

 Table 25: 36. What is the most important thing about reconciliation? * 8. What is your 
ethnicity?  Cross tabulation 

 Table 26: 39. In the given situation: If there is a conflict between different ethnic 
groups, who should solve the conflict?  

 Table 27: 39. In the given situation: If there is a conflict between different ethnic 
groups, who should solve the conflict? * 2. How old are you? Cross tabulation 

 Table 28: 39. In the given situation: If there is a conflict between different ethnic 
groups, who should solve the conflict? * 2. How old are you? Cross tabulation 

 Table 29: 39. In the given situation: If there is a conflict between different ethnic 
groups, who should solve the conflict? * Describe the type of locality. Cross tabulation 

 Table 30: 39. In the given situation: If there is a conflict between different ethnic 
groups, who should solve the conflict? * 1. Gender Cross tabulation 

 Table 31: 39. In the given situation: If there is a conflict between different ethnic 
groups, who should solve the conflict? * 12. Level of education: Cross tabulation 

 Table 32: 39. In the given situation: If there is a conflict between different ethnic 
groups, who should solve the conflict? * 40. Based on the above response, how does 
the chosen actor solve the issue? Cross tabulation 

 Table 33: 39. In the given situation: If there is a conflict between different ethnic 
groups, who should solve the conflict? * 40. Based on the above response, how does 
the chosen actor solve the issue? * 8. What is your ethnicity? Cross tabulation 

 Table 34: 41. How comfortable do you feel in interacting with other ethnic groups?  

 Table 35: 41. How comfortable do you feel in interacting with other ethnic groups? * 
43. In which spaces would you feel comfortable to interact with the other ethnic 
group? Cross tabulation 

 Table 36: 41. How comfortable do you feel in interacting with other ethnic groups? * 
43. In which spaces would you feel comfortable to interact with the other ethnic 
group? * 8. What is your ethnicity? Cross tabulation 

 Table 37: 41. How comfortable do you feel in interacting with other ethnic groups? * 
43. In which spaces would you feel comfortable to interact with the other ethnic 
group? * 1. Gender Cross tabulation 

 Table 38: 41. How comfortable do you feel in interacting with other ethnic groups?* 
43. In which spaces would you feel comfortable to interact with the other ethnic 
group? * 2. How old are you? Cross tabulation 

 Table 39: 42. Do you interact with the other ethnic group?  

 Table 40: 42. Do you interact with the other ethnic group? * 8. What is your ethnicity? 
Cross tabulation 

 Table  

 Table 42: 44.1 Kosovo Albanian * 8. What is your ethnicity?  

 Table 43: 44.2 Kosovo Serb * 8. What is your ethnicity? Cross tabulation 

 Table 44: 45. Compared to 10 years ago, how is the ethnic tension today, between 
Kosovo Serbs and Albanians? 

 Table 45: 45. Compared to 10 years ago, how is the ethnic tension today, between 
Kosovo Serbs and Albanians? * 8. What is your ethnicity? Cross tabulation 
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 Table 46: 45. Compared to 10 years ago, how is the ethnic tension today, between 
Kosovo Serbs and Albanians? * 2. How old are you? Cross tabulation 

 Table 47: 45. Compared to 10 years ago, how is the ethnic tension today, between 
Kosovo Serbs and Albanians? * Describe the type of locality Cross tabulation 

 Table 48: 46. Do you foresee a conflict between Serbia and Kosovo? 

 Table 49: 46. Do you foresee a conflict between Serbia and Kosovo? * 8. What is your 
ethnicity? Cross tabulation 

 Table 50: 46. Do you foresee a conflict between Serbia and Kosovo? * 2. How old are 
you? Cross tabulation 

 Table 51: 47. Would you support or participate in a potential conflict between Serbia 
and Kosovo? Statistic 

 Table 52: 47. Would you support or participate in a potential conflict between Serbia 
and Kosovo? * 8. What is your ethnicity? Cross tabulation 

 Table 53: 47. Would you support or participate in a potential conflict between Serbia 
and Kosovo? * 2. How old are you? Cross tabulation 

 Table 54: 47. Would you support or participate in a potential conflict between Serbia 
and Kosovo? * 14. What is the average income of your family? Cross tabulation 

 Table 55: 47. Would you support or participate in a potential conflict between Serbia 
and Kosovo? * Describe the type of locality Cross tabulation 

 Table 56: 47. Would you support or participate in a potential conflict between Serbia 
and Kosovo? * 12. Level of education: Cross tabulation 

 Table 57: 47. Would you support or participate in a potential conflict between Serbia 
and Kosovo? * 32. Do you consider yourself a victim of the period 1989 – 1999 Cross 
tabulation 

 Table 58: 47. Would you support or participate in a potential conflict between Serbia 
and Kosovo? * 46. Do you foresee a conflict between Serbia and Kosovo? * 2. How old 
are you? Cross tabulation 

 Table 59: 47. Would you support or participate in a potential conflict between Serbia 
and Kosovo? * 46. Do you foresee a conflict between Serbia and Kosovo? * 8. What is 
your ethnicity? Cross tabulation 

 Table 60: 8. What is your ethnicity? 13.Employement and social status: Chi-Square 
Tests 
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