
 

 

 



Hyrje 

Miq të nderuar, 

Para jush janë gjetjet e hulumtimit të kryer nga Qendra për Iniciativa Sociale në Kosovë në 

fillim të vjeshtës 2018, përmes së cilit jemi munduar që të shohim gjendjen e përgjithshme të 

marrëdhënieve të përgjithshme shoqërore dhe ato të dy bashkësive më të mëdha etnike përmes 

prizmit të gjuhës dhe komunikimit. 

Hulumtimi është pjesë e projektit "Mbështetje për përfshirjen sociale të komuniteteve pakicë", 

të financuar nga Ambasada Britanike në Prishtinë, të cilin e zbaton Organizata Ndërkombëtare 

për Migrim (IOM) në bashkëpunim me Zyrën e Komisionerit për Gjuhët pranë Zyrës së 

Kryeministrit. 

Jemi përpjekur të gjejmë arsyet, perspektivat dhe pikëpamjet e përgjithshme të qytetarëve për 

çështjet më të rëndësishme të gjuhës, komunikimit dhe perceptimit të të drejtave gjuhësore në 

Kosovë. Duke e parë procesin e integrimit përmes prizmit të gjuhës, kemi vërejtur  probleme të 

shumta dhe sfida të mëdha, kryesisht në mesin e të rinjve. Situata është e pafavorshme dhe 

tendencat janë pothuajse alarmante. 

Megjithatë, ka arsye për të besuar se gjendja mund të përmirësohet. Pavarësisht se a flasin 

gjuhën e fqinjëve apo jo, ekziston një masë kritike midis shqiptarëve dhe serbëve që kuptojnë 

rëndësinë e njohjes së gjuhës. Numri i tyre duket të jetë më i vogël, sepse janë në defanzivë nga 

kundërshtarët e zëshëm të krijimit të lidhjeve midis njerëzve, për çka gjuha është pengesa e 

parë. 

Duam që analizat, të dhënat dhe rekomandimet tona t'i shërbejnë çdo institucioni apo individi 

që mund të ndihmojë që jeta mes njerëzve, edhe kur ka dallime, të vazhdojë përmes respektit, 

bashkëpunimit dhe komunikimit. 

Hulumtimi nuk ka përfshirë gjuhë të tjera përveç dy gjuhëve që formalisht janë zyrtare, kështu 

që kemi mbetur pa pjesën e opinioneve të pjesëtarëve të komuniteteve të tjera në këtë temë. 

Ndiejmë nevojën që në ndonjë analizë të ardhshme të përfshijmë të gjitha gjuhët që fliten në 

Kosovë, sepse konsiderojmë se shumëgjuhësia është pasuri e Kosovës. 

Të gjitha informatat që i përmban ky raport janë përjashtimisht qëndrim autorial i Qendrës për 

Iniciativa Sociale dhe informatat e cekura nuk përfaqësojnë domosdo qëndrimin zyrtar të IOM-

it dhe të Ambasadës Britanike në Prishtinë, kështu që ata nuk marrin asnjë përgjegjësi për 

çfarëdo dëmi  që mund të paraqitet nga mbështetja në informatat që i përmban ky publikim. 

Do të ju jemi mirënjohës për çdo koment, vërejtje apo këshillë, si dhe edhe nëse ia përcillni këtë 

dokument atyre që mendoni se do t’iu interesojë. 

         Me respekt, 

 

Dhjetor 2018                 Qendra për Iniciativa Sociale 
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KOMUNIKIMI NDËRMJET PJESËTARËVE TË KOMUNITETIT SERB DHE 

KOMUNITETIT SHQIPTAR NË KOSOVË 

-Çështja e gjuhës- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport jozyrtar i porositur nga ana e Organizatës Ndërkombëtare për Migrim (IOM) dhe 

Ambasada e Britanisë së Madhe në Prishtinë, i punuar nga Qendra për Iniciativa Sociale 

 



Shënime metodologjike 

Hulumtimi i opinionit publik është kryer nga OJQ Qendra për Iniciativa Sociale, me 

mbështetjen e Organizatës Ndërkombëtare për Migrim (IOM) dhe Ambasadës së Mbretërisë së 

Bashkuar në Prishtinë. 

Hulumtimi është kryer në periudhën nga shtatori deri në tetor 2018, në territorin e Kosovës, në 

mesin e qytetareve dhe qytetarëve të nacionalitetit serb dhe shqiptar të moshës mbi 16 vjeç, me 

mostër përfaqësuese prej 418 qytetarëve. 

Si instrument i hulumtimit është përdorur një pyetësor i përbërë nga 27 pyetje. Varësisht nga 

rajoni dhe komunitetet me të cilat përkon hulumtimi, është krijuar një pyetësor i posaçëm, i cili 

ndryshonte në çështjet e marrëdhënieve me institucionet me të cilat komunikojnë. 

Intervistimi i qytetarëve u krye me teknikën „ballë për ballë“, me kontakt të drejtpërdrejtë me 

të anketuarit. Gjatë trajnimit të intervistuesve, instruktorët kanë insistuar në zbatimin dhe 

respektimin e dy rregullave shumë të rëndësishme që, përveç marrjes së mostrave, ndikojnë 

ndjeshëm në përfaqësimin e hulumtimit – respektimi i hapave dhe rregullave të ditëlindjes së 

parë.  

Me respektimin e hapave është siguruar një mbulim gjithëpërfshirës i tërë detyrës së hulumtimit 

nga anketuesit, ndërsa me rregullin e ditëlindjes së parë është përjashtuar mundësia që në 

pyetësor të përgjigjen vetëm ata qytetarë që së pari i hapin dyert anketuesit. Në të vërtetë, 

anketuesve iu është kërkuar që në kuadër të një amvisërie të anketojnë personin më të vjetër se 

16 vjeç i cili e ka i pari ditëlindjen pas ditës së vizitës. Në këtë mënyrë, është siguruar 

përfaqësimi i të anketuarve nga aspekti gjinor, arsimor dhe i moshës. 

 

Përshkrimi i mostrës 

Bazuar në metodologjinë e krijuar gjatë zbatimit të këtij hulumtimi, janë përfshirë kategoritë e 

mëposhtme të të anketuarve: 

Struktura gjinore e të anketuarve: 43% gra dhe 57% meshkuj; 

Struktura e moshës: 

Midis 16 dhe 24 vjeç - 25% e të anketuarve; 25 deri në 39 vjet - 24%; 40 deri në 49 vjet - 21%; 

50 deri 59 vjet - 17%; 60 vjet e më shumë 13% e të anketuarve 

Struktura arsimore e të anketuarve: 

4% e të anketuarve janë me shkollë fillore e më pak, me shkollë të mesme dyvjeçare/trevjeçare 

5% e të anketuarve, të mesme katërvjeçare 49%, shkollë të lartë/fakultet 23% e të anketuarve, 

nxënës/student 19% e të anketuarve 

 



Profesioni i të anketuarve: 

Amvise 12%, fermerë 13%, punëtorë të PK ose me KP 11%, punëtor me KP ose KL 20%, 

teknik 5%, zyrtar 16%, nxënës ose student 15%, ekspert 8%; 

 

Struktura etnike dhe rajonale:  

• Pjesëtarë të komunitetit serb në komunat me shumicë serbe 42% 

(nga të cilat veri i Kosovës 41% rajoni i Gjilanit (Anamorava e Kosovës) - 59% e 

mostrës) 

• Pjesëtarët e komunitetit serb në komunat me shumicë shqiptare 12% (Komunat Pejë, 

Istog dhe Klinë) 

• Pjesëtarët e komunitetit shqiptar në komunat me shumicë shqiptare 38% (Komuna e 

Prishtinës) 

• Pjesëtarët e komunitetit shqiptar në komunat me shumicë serbe 8% 

(Leposaviqi, Mitrovica e Veriut 60%, dhe Kllokoti, Parteshi, Novobërda 40%) 

Serbë të Kosovës 54%, shqiptarë të Kosovës 46% 

 

Është kryer një analizë krahasuese e fushave më të rëndësishme hulumtuese nga ky dokument 

sipas kriterit etnik (gjithsej shqiptarë e serbë), sipas kriterit të shumicës/pakicës etnike në 

komunë, si dhe strukturës së moshës (pika e thyerjes 24 vjeç – më të rinj dhe më të vjetër). 

Edhe pse në analizën e rezultateve është kryer edhe analiza e strukturës gjinore të mostrës, 

hulumtimi nuk ka vërejtur dallime në qëndrime në mes të qytetareve dhe qytetarëve të Kosovës 

në asnjërën prej pyetjeve të pyetësorit, kështu që konstatojmë se qëndrimet nga ky hulumtim 

nuk janë të ndjeshme në aspekt gjinor. 

Veçanërisht theksojmë se të gjitha përgjigjet janë perceptimi personal i të anketuarve, 

veçanërisht në pyetjen lidhur me njohuritë e tyre të gjuhës. Për të kuptuar këtë analizë, është e 

rëndësishme të dihet se përgjigjet e pyetjeve mbi njohjen e gjuhëve (nivelin dhe cilësinë) janë 

ekskluzivisht vetë-vlerësim personal i të anketuarve. 

 

 

 

 

 

 

 



Rezyme e hulumtimit 

Në filllim do t’i ndajmë disa nga rezultatet e fituara, edhepse për ta kuptuar këtë hulumtim 

nevojitet të merret parasysh i tërë dokumenti. 

• Serbët në Kosovë pothuajse nuk flasin shqip. Sipas vetë-vlerësimit të tyre, shqip flasin 

5%, pjesërisht e kuptojnë 31% dhe nuk flasin 64% e të anketuarve. 

Shqiptarët në përqindje më të lartë flasin gjuhën serbe: 18% e flasin, 49% e kuptojnë 

pjesërisht, dhe 31% e të anketuarve nuk e flasin. 

Ka një tendencë të dukshme të përkeqësimit të situatës në mesin e të rinjve, veçanërisht 

në mesin e të rinjve shqiptarë, 96% e të cilëve thonë se nuk flasin dhe vetëm 4% e 

kuptojnë pjesërisht gjuhën serbe. 

 

• 71.3% e serbëve do të donin të dinin shqip, trend që te të rinjtë është në rënie (62%) 

73% e shqiptarëve do të donin të dinin serbisht, por te të rinjtë shqiptarë vetëm 27%. 

 

• 46% e serbëve kanë rast/nevojë të shpeshtë për të folur shqip (çdo ditë dhe të paktën një 

herë në javë), ndërsa 36% e shqiptarëve kanë rastin të flasin shpesh serbisht. 39% e 

shqiptarëve dhe 31% e serbëve nuk kanë kontakte me komunitetin tjetër. 

 

• Kur komunikojnë, serbët dhe shqiptarët bisedat i bëjnë në gjuhën serbe (82% e 

komunikimit), në gjuhën angleze (9%), në gjuhën shqipe (7%), ose me përjashtime në 

një tjetër gjuhë (2%). 

 

• Vetëm 19% e serbëve të anketuar janë decidiv se do të komunikonin më shumë me 

shqiptarët nëse do ta dinin gjuhën shqipe. Numri më i madh i të anketuarve, megjithatë, 

lë të haur një mundësi të tillë ("me gjasë do të komunikoja më shumë" - 60%). 

37% e shqiptarëve do të komunikonin më shumë me serbët po të folnin gjuhën e tyre, 

22% nuk do ta bënin as atëherë, ndërsa 41% e konsiderojnë një mundësi të tillë si "të 

mundshme". 

 

• Gati gjysma e të anketuarve serbë (45%) janë përgjigjur se kjo nuk do të ndikonte në 

vizita të tyre më të shpeshta në mjediset me shumicë shqiptare, 12% se do të ndikonte 

dhe 31% një mundësi të tillë e konsiderojnë si të gjasshme. 

Shkuarjen më të shpeshtë në zonat me shumicë serbe, madje edhe nëse do ta dinin 

gjuhën e përjashtojnë 30% e shqiptarëve, 10% do të shkonin më shpesh dhe 42% e lënë 

të hapur një mundësi të tillë. 

 

• Në pyetjen "A jeni për përfshirjen e gjuhës shqipe si lëndë zgjedhore në shkolla" 34% 

e serbëve kanë një përgjigje pozitive ose pozitive të kushtëzuar (përgjigje "Po" dhe "Po, 

por nuk është ende koha"), diçka që e kundërshtojnë 39% me një përgjigje „Jo“ të 

vendosur, dhe 27% të atyre që nuk kanë mendime për këtë çështje. 

44% e shqiptarëve pajtohen me përfshirjen e serbishtes si lëndë zgjedhore, 45% e 

kundërshtojnë atë dhe 12% nuk kanë qëndrim. 



 

• 15% e serbëve dhe 31% e shqiptarëve konsiderojnë se tensionet etnike do të uleshin me 

njohjen e ndërsjellë të gjuhës. 

 

• 62% e serbëve i perceptojnë të drejtat e tyre gjuhësore si shumë të vogla, ndërsa 52% e 

shqiptarëve i konsiderojnë ato si shumë të mëdha. 

 

• Shumica dërrmuese e të anketuarve nga komuniteti serb kishin një përvojë negative ku 

në institucione nuk kishte zyrtarë që flisnin gjuhën e tyre (44% shpesh, 43% rrallë 13% 

asnjëherë). 

 

• Lidhje ndërmjet mosnjohjes së gjuhës dhe sigurisë personale shohin 63%  e serbëve 

(27% direkte dhe 36% të pjesshme) dhe 40% e shqiptarëve (7% direkte dhe 33% të 

pjesshme) 

 

• Qytetarët e komunitetit serb në Kosovë më së shumti komunikojnë me komunën 

(23.8%), policinë (20.3%), shërbimet publike (posta 18%, KEDS-i 10.9%, stacioni i 

autobusave 11.2%), dhe gjykatën 7, 7%. 

Nuk dallohet asnjë institucion posaqërisht sa i përket (mos)respektimit të Ligjit për 

Gjuhët në vlerësimin e tyre nga serbët e Kosovës. Nota mesatare në shkallën 1 deri në 

5 është në nivel të pakënaqshëm prej 2.42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Analiza e rezultateve të fituara 

 

Serbët nuk flasin shqip 

Rezultatet e hulumtimit tregojnë faktin shkatërrues se vetëm pesë përqind e serbëve të Kosovës 

të anketuar thonë se flasin gjuhën shqipe. Nëse kihet parasysh se vetëm 2% e të rinjve serbë të 

moshës deri në 18 vjet, thonë se flasin shqip, dhe se të tillë nga të anketuarit në veri të Kosovës 

nuk ka fare (asnjë prej të anketuarve), është e qartë se edhe ky numër i përgjithshëm i njohësve 

të gjuhës shqipe me kohë do të bie. Në anamoravë të Kosovës, përqindja e atyre që janë 

përgjigjur se flasin shqip pjesërisht është pak më e lartë se në mjediset tjera serbe (7.4%).  

E dhëna se 31% e të anketuarve thonë se pjesërisht e kuptojnë shqipen (pa analizë të nivelit të 

kësaj njohjeje) gjithsesi nuk mund të jetë e kënaqshme, por mund të inkurajojë fakti se 71% e 

të anketuarve do të preferonte të flasin shqipen, që tregon se ekziston vetëdija për nevojën e 

njohjes së gjuhës shqipe. Edhe këtu, anamorava e Kosovës prin me përqindje të atyre që do të 

donin të dinë shqipen (85.2%). 

Deklaratën e të anketuarve "Do të doja ta di gjuhën shqipe" duhet ta dallojmë nga "Do të doja 

të mësoj gjuhën shqipe". Prandaj, kjo e dhënë duhet shihet në dritën e asaj se pothuajse një e 

treta e komunitetit serb deklaron se nuk do të donin ose nuk ndjejnë nevojën për të njohur 

gjuhën shqipe. 

Ekziston një trend që në mesin e popullatës së re të komunitetit serb, përqindja e atyre që do të 

donin ta njihnin gjuhën shqipe po bie. Madje 38% e të rinjve serbë thonë se nuk do të donin të 

dinin gjuhën shqipe, me një shpërpjestim të madh midis rajoneve, ndërsa 62% e të anketuarve 

do të donin të zotëronin gjuhën shqipe. 
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A e flisni gjuhën shqipe?
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Delimično razumem



 

Madje në dy pyetjet e para mund të nxirret përfundimi se aty ku ka progres më të madh në 

integrimin e popullsisë edhe problemi gjuhësor është më i vogël. Ajo që është befasuese është 

se "enklavat e vogla" nuk janë më të integruara sesa ato të mëdha. Është logjike të pritet që në 

"enklavën e vogël", për shembull Gorazhdevc (komuna e Pejës) flasin shqip më shumë njerëz  

se në veriun e Kosovës, sepse atyre u nevojitet të komunikojnë më shumë me shqiptarët, për 

çka flet pyetja e ardhshme (47.4% e serbëve në veri kanë deklaruar se kurrë nuk kanë kontakte 

me shqiptarët, krahasuar me Gorazhdevcin me 28.6%). Megjithatë, është e qartë se sado „e 

vogël enklava“ serbe, situata në të cilën ata jetojnë nuk ka kontribuar në integrim të vërtetë. 

Shpërpjesëtimi i madh në qëndrimet brenda komunitetit serb mund të shihet në pasqyrimin e 

rezultateve sipas rajoneve.  

A do të donit të flisni gjuhën shqipe?  

 

Veriu i 

Kosovës 

Rajoni i 

Pejës Anamorava Mesatarja Të rinjtë 

Po 66,7% 61,9% 85,2% 71,3% 62,0% 

Jo 33,3% 38,1% 14,8% 28,7% 38,0% 

 

Është i dukshëm dallimi midis qëndrimit pozitiv ndaj gjuhës shqipe si një shkathtësi që 85.2% 

e serbëve të Anamoravës do të donin ta kishin, në krahasim me gati 20%  nivel më të ulët në 

veri apo në rajonin e Pejës. 

Shqiptarët së shpejti nuk do ta flasin gjuhën serbe 

Hulumtimi tregon gjendje më të mirë sa i përket njohjes së gjuhës serbe në kuadër të komunitetit 

shqiptar. Nga të gjithë të anketuarit shqiptar 18% e flasin gjuhën serbe, 49% e kuptojnë 

pjesërisht, kurse 33% deklarojnë se nuk e kuptojnë. 
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Është vërejtur dallim drastik kur pyetjen se a e flasin gjuhën serbe ua kemi bërë shqiptarëve të 

rinj në moshë (deri në 18 vjet). Madje 96% e të anketuarve është përgjigjur se nuk e flasin, 

kurse vetëm 4% që e kuptojnë pjesërisht. 

 

Shqiptarët gjithsej       Shqiptarët e moshës së re 

po 

jo 

pjesërisht 

  

Pothuajse gjysma e të rinjve shqiptarë do të donin ta dinin gjuhën serbe (56%), ndërsa pak më 

pak se gjysma e tyre deklarojnë se nuk do të donin ta dinin (44%). Ekziston një trend i rënies 

së shpejtë të interesimit për gjuhën serbe. Kjo mund të shihet nëse këto të dhëna krahasohen me 

ato të popullatës së përgjithshme që do të donte të dinte serbishten 73% dhe që nuk do të donte 

27%. 

Ky trend i rënies prej 17% të dëshirës për të njohur gjuhën serbe, si dhe fakti që shqiptarët e 

moshës së re (më të moshuarit e shkollave të mesme) pothuajse pa përjashtim nuk flasin gjuhën 

serbe (dhe vetëm 4% e kuptojnë atë pjesërisht), tregojnë qartë se perspektivat e komunikimit 

midis dy komuniteteve pa ndryshime drastike në politikat gjuhësore çojnë në një ndryshim të 

plotë të mënyrave ekzistuese të komunikimit ndërmjet komuniteteve. 

18%
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4%

ukupno Albanci mladi Albanci

A flisni serbisht?

da ne delimicno



 

Më të vjetër se 18 vjet                Më të rinj se 18 vjet 

 Po 

Jo 

 

Sa komunikojnë shqiptarët dhe serbët? 

Madje një e treta e pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë asnjëherë nuk ka pasur kontakt 

me shqiptarët, e këtu prijnë serbët nga veriu i Kosovës ku gati gjysma e qytetarëve nuk ka 

kontakte me pjesëtarët e popullatës shumicë.Këtu, ndarja e qytetit në lumin Ibër ka luajtur një 

rol të rëndësishëm (mos)përzierjen e popullatës.   

Në Anamoravë të Kosovës përqindja e atyre që asnjëherë nuk kanë pasur kontakt me shqiptarët  

është rreth 18,5%, kurse në „enklavat e vogla“ kjo përqindje është befasuese, 28,6%. Kontakt 

të shpeshtë me gjuhën shqipe kanë 46% të serbëve (çdo ditë dhe njëherë në muaj). 

Për të kuptuar të njëjtën analizë në mostrën e komunitetit shqiptar, është e nevojshme të fillojmë 

nga fakti se ai është shumë më i madh se komuniteti serbe. Duke pasur parasysh këtë, rezultatet 

e arritura në tabelën e mëposhtme duhet të interpretohen si një qëndrim më i hapur i shqiptarëve 

ndaj gjuhës serbe, e jo anasjelltas. 

Në rezultatin prej 36% të shqiptarëve që kanë rastin rregullisht të flasin serbisht, komunikim 

bindshëm më të madh kanë shqiptarët nga veriu i Kosovës - 30% përditë dhe 40% së paku një 

herë në javë. 
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Në Anamoravë të Kosovës, përqindja e atyre që asnjëherë nuk kanë pasur kontakt me shqiptarët 

është rreth 18.5%, kurse në "enklavat e vogla" kjo përqindje është befasisht 28.6%. 46% e 

serbëve kanë kontakte të shpeshta (përditshme dhe mujore) me gjuhën shqipe). 

 

Veriu i Kosovës 

Rajoni i Pejës 

Anamorava 

PËRDITË 

NJË HERË NË JAVË 

NJË HERË NË MUAJ 

ASNJËHERË 

Hulumtimi ka konfirmuar shqetësimin rreth ndarjes së madhe midis serbëve dhe shqiptarëve, 

ku çështja e gjuhës mund të jetë treguesi më i mirë. Gjegjësisht, 41% e të anketuarve 
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deklarojnë se nuk kanë asnjë mik/të njohur që flet gjuhën shqipe. Me termin "mik/të 

njohur", identifikohet një person për të cilin anketuesit i dinë së paku tri të dhëna më shumë se 

emrin (p.sh., mbiemri, prej nga vjen, i/e/martuar, profesioni). 

Gjendja në mesin e të rinjve të komunitetit serb është edhe më rigjide. Madje 71% e serbëve 

të rinj nuk kanë miq/të njohur në mesin e shqiptarëve të cilësdo moshë. 

Gjithashtu, edhe niveli i shpeshtësisë së komunikimit me një mik apo të njohur është 

jashtëzakonisht i ulët. Serbët me njerëz që kanë gjuhë amtare shqipen kryesisht takohen në 

institucione, më së shpeshti në bankë dhe postë, institucione qeveritare ose për kryerjen e 

punëve (tregti, biznes, punësim), në trafik (stacionet e autobusëve, parkingjet), përsëri në veri 

të Kosovës më së paku, kurse në Anamoravë më së shumti. 
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ANAMORAVA  
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nuk kam 
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më pak se 3  
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Njohja shumë më e mirë e gjuhës serbe në mesin e shqiptarëve krahasuar me njohjen e gjuhës 

shqipe në mesin e serbëve çon në një marrëdhënie më të hapur në komunikim. Kështu, 36% e 

shqiptarëve kanë rastin të flasin serbisht rregullisht (bindshëm, shumica e tyre shqiptarë nga 

Kosova e Veriut - 30% përditë dhe 40% të paktën një herë në javë) 

52.6%

33.3%
37.0%

41.0%

15.8%

4.8% 3.7%
8.1%10.5%

38.1%

25.6% 26.1%
21.1%

23.8%

34.6%

24.8%

SEVER KOSOVA REGION PEĆI POMORAVLJE PROSEK SRBI

Sa të njohur keni në mesin e shqiptarëve?

nemam jednog manje od 3 više od 10



 

PËRDITË 

NJË HERË NË JAVË 

NJË HERË NË MUAJ 

NJË HERË NË VIT 

ASNJËHERË 

të rinjtë serbë 
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Siç tregon edhe tabela e mësipërme, prova më e dukshme e ndarjes së shoqërisë kosovare është 

rinia dhe kontakti i tyre. 

Theksojmë se kjo nuk ka të bëjë me kontaktin e të rinjve me të rinjtë (i cili logjikisht do të 

tregonte rezultate edhe më të ulëta statistikore), por kontaktet e të rinjve me popullatën e 

përgjithshme të komunitetit tjetër. 

 

Si komunikojnë shqiptarët dhe serbët? 

Atëherë kur komunikojnë, serbët dhe shqiptarët bisedat i bëjnë në gjuhën serbe (82% e 

komunikimeve), në gjuhën angleze (9%), në shqip (7%), ose me përjashtime në një tjetër gjuhë 

(2%). 
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serbisht 

shqip 

anglisht 

ndonjë tjetër 

 

Konkludojmë se gjuha e komunikimit në Kosovë mes shqiptarëve dhe serbëve është kryesisht 

serbishtja, ose rrallë anglishtja dhe shqipja. Në mesin e të rinjëve të popullsisë serbe, vetëm 4% 

komunikojnë me shqiptarët në shqip. Kjo përqindje prej 4% ka të bëjë jo me totalin e popullatës 

serbe nën moshën 24 vjeç, por përqindjen e atyre serbëve të rinj që komunikojnë me shqiptarët 

e çfarëdo moshe. 

Ekziston një dallim i vogël në përdorimin e gjuhës angleze si gjuhë e komunikimit ndërmjet 

serbëve dhe shqiptarëve sipas strukturës së moshës (popullsia gjithsej 9%, të rinjtë 13%). 

Gjendja më pak e keqe edhe për sa i përket kësaj pyetje është në Anamoravë. Rreth 55% e të 

anketuarve që komunikojnë me shqiptarët flasin vetëm serbisht, 14.8% flasin edhe gjuhën 

shqipe dhe 22.2% komunikojnë në gjuhën angleze. E theksojmë se këto përqindje i referohen 

të anketuarve që kanë kontakte me shqiptarët. 

Megjithëse këto të dhëna nuk janë përpunuar statistikisht, është interesante se ka pasur një 

komunikim të shpeshtë midis shqiptarëve dhe serbëve të rinj me kombinim të gjuhëve serbe, 

shqipe dhe angleze. Kjo mënyrë gjithnjë e më e shpeshtë e komunikimit është përshkruar më 

së miri nga një i anketuar i ri, i cili mënyrën e komunikimit me shqiptarët e ka përshkruar si 

"pak serbisht, pak shqip, pak anglisht, pak me duar ... as vet nuk e di se a jemi kuptuar në fund, 

por shtiremi se jemi kuptuar." 

Në përfundim, konstatojmë se nëse shqiptarët nuk e flasin serbishten apo anglishten, 

komunikimi mes dy komuniteteve më të mëdha mezi ekziston. 

Trendi që mbizotëronte para vitit 1999 ku shqiptarët masivisht e dinin serbishten kurse serbët 

nuk dinin shqip duket qartë se ka vazhduar, duke ia shtuar këtu edhe mundësinë e komunikimit 

në gjuhën angleze te të rinjtë.  

82%

7%

9% 2%
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shqiptarët

srpski albanski engelski neki drugi



Gjuha – pengesë dhe tregues 

Qëndrimet e të anketuarve sa i përket mosnjohjes së gjuhës dhe komunikimit të përgjithshëm 

midis njerëzve në Kosovë flasin shumë për situatën në shoqërinë kosovare. Duke e parë vetëm 

çështjen e gjuhës si pengesë për komunikim, mund të konkludojmë se rritja e njohjes së gjuhëve 

në Kosovë do të përmirësonte vetëm pjesërisht gjendjen e komunikimit. Autorët e këtij 

dokumenti janë të mendimit se gjuha është kyçe në vendosjen e komunikimit mes qytetarëve të 

Kosovës, por rëndësia e saj nuk duhet ta vë në hije atë se përveç gjuhës, edhe marrëdhëniet e 

përgjithshme shoqëror midis shqiptarëve dhe serbëve kërkojnë ndryshime drastike dhe 

përmirësime. 

Vetëm 19% e të anketuarve serbë do të komunikonte më shumë me shqiptarët nëse do ta dinin 

gjuhën shqipe, ndërsa 21% e tyre kanë deklaruar se njohja e shqipes nuk do të rriste intensitetin 

e komunikimit me shqiptarët. Numri më i madh i të anketuarve, megjithatë, e lë të hapur 

mundësinë për këtë ("me gjasë do të komunikoja më shumë" - 60%) 

Te komuniteti shqiptar ka një raport më të qartë mes njohjes së gjuhës serbe dhe komunikimit 

me pjesëtarët e komunitetit serb. Gjegjësisht, 37% e shqiptarëve do të komunikonin më shumë 

po të dinin serbisht, 22% nuk do ta bënin as atëherë, ndërsa 41%  vlerësojnë se "me gjasë po". 

Duke qenë se te të dy komunitetet në pyetjen se a do të bisedonin më shumë nëse do t’i dinin 

gjuhët, dominon përgjigja „me gjasë“ (60% e komunitetit serb dhe 41% komunitetit shqiptar),  

konstatojmë se ka hapësirë për veprime shoqërore. 

 
Serbët gjithsej 

Të rinjtë serbë 

Shqiptarët gjithsej 

Të rinjtë shqiptarë 

po 

jo 

me gjasë 

 

Srbi ukupno Srbi mladi Albanci ukupno Albanci mladi

da 19% 18% 37% 24.0%

ne 21% 21% 22% 44.0%

verovatno 60% 61% 41% 32.0%

19% 18%

37%

24.0%21% 21% 22%

44.0%

60% 61%

41%
32.0%

A do të komunikonit më shumë me 
shqiptarët/serbët po ta dinit gjuhën e tyre

da ne verovatno



Ajo që brengos është qëndrimi i të rinjve shqiptarë për këtë çështje. Madje 44% e të rinjve 

(krahasuar me 22% të mostrës së përgjithshme të komunitetit shqiptar) deklarojnë se nuk do të 

komunikonin më shumë me serbët nëse do ta dinin gjuhën serbe. Kjo e dhënë nuk mund të 

shihet vetëm si një marrëdhënie me komunitetin serb dhe refuzim i të rinjve shqiptarë që të kenë 

komunikim me serbët në gjuhën serbe. Është e rëndësishme të kuptohet se një pjesë e madhe e 

tyre nuk e kanë as mundësinë të jenë në kontakt me serbët. 

Ndër shqiptarët në Kosovën e veriut, në komunat me shumicë serbe, ekziston një korrelacion i 

dukshëm ndërmjet heqjes së barrierave gjuhësore dhe rritjes së komunikimit. Nga të gjithë 

shqiptarët e anketuar në veri, 50% thonë se shqiptarët do të komunikonin më shumë me serbët, 

dhe 50% e vlerësojnë se me gjasë po. 

Ky fakt na bëri të mendojmë se komuniteti jo-shumicë shqiptar në komunat veriore të Kosovës 

nuk ka prirje drejt "getoizimit", gjë që nuk mund të thuhet për komunitetin serb në komunat me 

shumicë shqiptare (rajoni i Pejës), si dhe komunitetin serb në tërë Kosovën. Ky dokument nuk 

merret me shkaqet e një situate të tillë, por besojmë se shkaqet duhet kërkuar në thelbin e 

konfliktit, ndikimin e politikave, ndjenjën objektive dhe subjektive të të qenit të rrezikuar, 

frikën nga humbja e identitetit e kështu me radhë. 

 

Komunikimi në „terrenin vendas“ 

Jemi përpjekur të matim ndikimin e gjuhës në lëvizjen e njerëzve në Kosovë. Kjo është arsyeja 

pse kemi bërë pyetjen "a do të shkonit më shpesh në mjediset me shumicë shqiptare/serbe nëse 

do ta flisnit gjuhën e tyre?" 

Pothuajse gjysma e serbëve të anketuar (45%) u përgjigjën se kjo nuk do të ndikonte në vizita 

më të shpeshta të tyre në mjedise me shumicë shqiptare, 12% se do të ndikonte, kurse 31% 

vlerësojnë se „me gjasë“ do të ndikonte.  

 

 

A do të shkonit më shpesh në mjedise me shumicë shqiptare nëse do ta flisnit gjuhën e 

tyre? 

 

Veriu i 

Kosovës Rajoni i Pejës Anamorava Mesatarja Të rinjtë 

Po 15,8% 5,3% 14,8% 12% 15% 

Jo 47,4% 63,2% 25,9% 45% 49% 

Ndoshta 31,6% 21,1% 40,7% 31% 31% 

Nuk kam 

qëndrim 5,3% 10,5% 18,5% 11% 7% 

 



Nuk ka dallim të dukshëm në qëndrimet e të rinjëve serb me qëndrimin e komunitetit serb në 

përgjithësi për këtë çështje. Nga mostra e përgjithshme e komunitetit serb, të rinjtë janë për 

vetëm 2% më të gatshëm, me kusht që ta njohin gjuhën shqipe, që vizitojnë më shumë mjediset 

me shumicë shqiptare, por gjithashtu për 4% më shumë refuzojnë ta bëjnë këtë madje edhe nëse 

do ta dinin shqipen. 

Të anketuarit në komunitetin shqiptar tregojnë më pak rezistencë për të shkuar në mjedise serbe 

duke e parë atë nëpërmjet prizmit të njohjes së gjuhës. Shkuarjen më të shpeshtë në mjediset 

me shumicë serbe, madje edhe nëse do ta dinin gjuhën serbe e refuzojnë 30% e shqiptarëve, 

10% do të shkonin më shpesh kurse 42% e lënë të hapur një mundësi të tillë. 

Nga ana tjetër, në mesin e të rinjve shqiptarë nuk ka të anketuar që do të shkonin në mjediset 

me shumicë serbe madje edhe nëse do ta dinin gjuhën serbe (më pak se 1% e të anketuarve). 

Kjo mundësi kundërshtohet qartë nga 40%, ndërsa 44% e të anketuarve e lënë këtë mundësi të 

hapur. 

Vetëm 9% e serbëve do të ishin të gatshëm të paguajnë për orë private mësimi të gjuhës shqipe, 

ndërsa vetëm 7% e shqiptarëve do të paguanin për orë private mësimi të gjuhës serbe. Në 

popullatën e re, një gatishmëri të tillë e shpreh numër akoma më i vogël i të anketuarve (8% e 

të rinjve serbë dhe vetëm 4% e të rinjve shqiptarë). 

Si shkaktar kryesor për një përqindje kaq të ultë kemi detektuar: 

- Raportin ndaj komunitetit serb/shqiptar 

- Raportin e të rinjëve ndaj mësimit plotësues 

- Gjendjen financiare  

- Interesimin më të madh për gjuhët tjera (anglisht e gjermanisht) 

Arsimi formal nuk përfshin mësimin e gjuhës shqipe dhe serbe, ndërsa në anën tjetër nuk ka as 

dëshirë (e as mundësi lehtësisht të qasshme) për të përmirësuar situatën me kurse private, kështu 

që perspektivat e shumëgjuhësisë midis të rinjve nuk janë optimiste. 

Rezultatet e fituara konfirmojnë ndarjen e madhe midis serbëve dhe shqiptarëve, ku mungesa e 

njohjes së gjuhëve është vetëm një pjesë e saj dhe është arsye e pjesshme, por gjithsesi jo e 

vetmja arsye.  

 

Gjuhët e rrethinës – më shumë se lëndë shkollore 

Ekspertët përmirësimin e gjendjes së gjuhëve si pengesë serioze për integrimin e plotë e shohin 

në futjen si një prej lëndëve shkollore (gjuhën serbe dhe shqipe). Situata në terren tregon ende 

rezistencë të madhe ndaj kësaj në të dy komunitetet. 

Në pyetjen "A duhet që nxënësit në shkolla të mësojnë gjuhën shqipe si lëndë zgjedhore" 18% 

e serbëve të anketuar u përgjigjën "Po". 39% e të anketuarve e kundërshtojnë këtë, krahas 16% 

që thonë "po, por tani nuk është koha". Nëse shikojmë përqindjen e përgjithshme të përgjigjeve 

të qarta pozitive, dhe përqindjen e të anketuarve të cilët mësimin e gjuhës shqipe në shkolla (si 



lëndë zgjedhore) e shohin si të dëshirueshme, por që klimën e përgjithshme aktuale e shohin si 

të pamjaftueshme fitojmë një rezultat interesant. Përkatësisht, gjithsej 34% e përgjigjeve 

pozitive (përgjigjet "Po" dhe "Po, por ende nuk është koha") u kundërvihen 39% përgjigjeve të 

qarta "Jo". Me 27% të atyre që nuk kanë qëndrim për këtë çështje, mund të konstatojmë se 

diskursi dominant publik, formuar përmes mediave dhe politikës publike, në mënyrë të 

konsiderueshme dallon nga rezultatet e fituara në mesin e qytetarëve të komunitetit serb. 

Te të rinjtë është vërejtur një numër më i madh i atyre që janë kundër përfshirjes së shqipes në 

shkollat serbe, por edhe numri i atyre që mbështesin këtë ide midis të rinjve është më i madh se 

mesatarja e përgjithshme. Përgjigja "Po, por nuk është koha" (27% e të rinjëve dhe 16% 

mesatarja e përgjithshme) flet se të rinjtë në masë më të madhe pranojnë që të kenë mundësi 

zgjedhjeje nëse do të mësojnë gjuhën shqipe ose jo. 

Qëndrimi për perceptimet e qytetarëve të komunitetit serb sa i përket përfshirjes së gjuhës 

shqipe si lëndë zgjedhore në shkollat fillore dhe të mesme është dhënë në tabelën e mëposhtme. 

 

 

NUK KAM QËNDRIM 

PO, POR NUK ËSHTË KOHA 

JO 

PO 

Serbët, të rinjtë 

Serbët, mesatarja 

 

Nëse i kryqëzojmë disa nga pyetjet e mëparshme me këto rezultate, do të shohim shpërpjesëtim 

të dëshirave dhe nevojave, me qëndrimin publik ndaj përfshirjes së gjuhës shqipe në shkolla. 

Gjegjësisht, 5% e serbëve flasin shqip, 71% do të donin ta dinë shqipen, dhe vetëm 18% 

mendojnë se shqipen duhet përfshirë si lëndë zgjedhore. 

Në pyetjen e ngjashme, komuniteti shqiptar ka një qëndrim shumë më të saktë. Një përqindje 

më e lartë e shqiptarëve (edhe në total, dhe në kategorinë e të rinjve) e përkrahin këtë ide në 
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krahasim me serbët. Gjithashtu, numri i atyre që e kundërshtojnë është dominues (sidomos në 

mesin e të rinjëve shqiptarë - 60%). Është e qartë këtu se ekziston një nivel i ndryshëm i 

perceptimit të nevojës për njohjen e gjuhës tjetër, por gjithashtu edhe se komuniteti serb e 

percepton gjendjen në Kosovë si një proces të papërfunduar.  
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PO, POR NUK ËSHTË KOHA 

JO 

PO 

Shqiptarët, të rinjtë 

Shqiptarët, mesatarja 

Duke analizuar përgjigjet në pyetjen "Pse duhet/nuk duhet të përfshihet gjuha shqipe në shkollat 

serbe", vërehet një ndikim i fortë i klimës politike dhe diskurseve kombëtare të secilit prej 

komuniteteve. 

Në shumicën e rasteve në përgjigje mund të shihet krenaria kombëtare në shpjegimet e shpeshta 

të të anketuarve me një qëndrim negativ ndaj përfshirjes së gjuhës shqipe si "kjo është Serbi" 

(më së shpeshti në veri të Kosovës), "fëmijët mësojnë me planprogram të Republikës së 

Serbisë", „le të fillojnë së pari shqiptarët të mësojnë gjuhën serbe“, "kjo gjendje është e 

përkohshme" dhe të ngjashme. 

Si shpjegim të qëndrimit të tyre pozitiv, të anketuarit përmendën se "është e dobishme", "që do 

të punësoheshin më lehtë", "se kjo është çështje e kulturës së përgjithshme" dhe të ngjashme. 

Analiza e pyetjes së hapur "si do të shihej në mjedisin tuaj përfshirja e gjuhës shqipe në shkolla", 

flet për një shkallë të ndryshme të integrimit të Anamoravës, komunave në veri të Kosovës dhe 

"enklavave të vogla" në rajonin e Pejës. 

Serbët në veri të Kosovës besojnë se futja e shqipes si lëndë zgjedhore do të përjetohej "keq", 

"katastrofale", "do të shkaktonte protesta", por edhe "fillimisht do të shkaktonte protesta, ndërsa 

më vonë të gjithë do ta pranonin." 
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A duhet të përfshihet gjuha serbe si lëndë 
zgjedhore në shkolla?

Albanci mladi Albanci prosek



Perceptim se bashkëkombasit e tyre do të reagonin keq ndaj kësaj mundësie kanë më pak serbë 

nga Anamorava e Kosovës. Te ta dominojnë përgjigjet "jo aq dramatike", "fillimisht do të 

shprehnin pakënaqësi“, dhe të ngjashme. 

Tezën se komunitetet serbe dhe shqiptare janë "të ngjashme në dallimet e tyre", e konfirmon 

ngjashmëria te arsyetimi i përgjigjes së kundërshtarëve të përfshirjes së serbishtes si lëndë 

zgjedhore në shkollat shqipe. Këtu dominojnë përgjigjet "pse shumica të mësojë gjuhën e 

pakicave", "serbët do të duhej të flasin gjuhën e vendit në të cilin jetojnë", "kur ata të mësojnë 

shqip, edhe shqiptarët duhet të fillojnë të mësojnë gjuhën serbe." 

Nga përgjigjet e pranuara nuk vërehet se në formimin e qëndrimeve rreth gjuhës dhe të drejtave 

gjuhësore të dy komuniteteve, ka ndikim të rëndësishëm arkitektura kushtetuese e Kosovës (e 

cila garanton dygjuhësinë). 

Qëndrimet e tyre të anketuarit i nxjerrin nga marrëdhënia e dy komuniteteve, konflikti 

dhjetëravjeçar dhe ndikimi i mediave ose i rrethinës. 

Edhe pse të anketuarit nuk shohin lidhje të drejtpërdrejtë midis politikës ditore dhe qëndrimeve 

në lidhje me mësimin e gjuhës, është e qartë se shoqëria kosovare është shumë e politizuar, dhe 

kështu edhe çështja e gjuhës dhe e komunikimit është vetëm reflektim i kësaj situate. 

 

Serbët 

Shqiptarët 

shumë 

pak 

aspak 

 

Këtu duhet të vihet re roli mbizotërues i politikës dhe mediave, të cilat padyshim po ia dalin që 

me propagandë të përditshme politike të imponojnë qëndrime politike që thjeshtësojnë 

interpretimin e realitetit në Kosovë. Përgjigje të tilla si "këtu është Serbi dhe ata duhet të 

mësojnë serbisht" ose "ne shqiptarët kemi mësuar serbisht në kohën e tyre", për autorët e këtij 

dokumenti paraqesin dy polet agresive të shoqërisë së ndarë të Kosovës. 
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Sa ndikon politika në qëndrimin e publikut për mësimin e 
gjuhëve?

mnogo malo nimalo



Kur një i ri i cili jeton në një komunë ku ka vetëm 1.000 serbë dhe mbi 100. 000 shqiptarë thotë 

se jeta e tij nuk ndikohet nga mosnjohja e gjuhës, dhe se serbët nuk duhet ta dinë shqipen, dhe 

se fëmijët në shkollë nuk duhet të mësojnë shqipen (e përgjigjet e tilla janë dominuese në raport 

me tjerat), atëherë nuk mund të konkludojmë asgjë tjetër përveç se ata nuk i formojnë opinionet 

e tyre nga përvojat e veta, por e formojnë mendimin e tyre vetëm si individë shumë të politizuar 

përmes mediave. 

Për të gjitha dështimet politike, zyrtarët e Beogradit akuzojnë Prishtinën  sikurse edhe zyrtarët 

e Prishtinës Beogradin. Kur qytetarët e shikojnë dhe dëgjojnë këtë, ata marrin një pasqyrë se 

fqinjët e tyre të grupit tjetër etnik janë fajtorë për gjendjen e tyre të keqe, prandaj pse duhet të 

mësojnë "gjuhën e tyre"? 

Është e qartë se çështja e gjuhës është e ngarkuar nga konflikti politik dhe shihet më së shumti 

si instrument politik. Megjithëse është lehtë e dukshme se qytetarët shohin përfitime nga gjuhët, 

kur vendoset kjo në kontekstin e shoqërisë kosovare, fitohen rezultate të paqarta dhe shpesh të 

paarsyeshme. 

Mosnjohja e gjuhës dhe pajtimi me fatin 

Kur e kemi bërë pyetjen, "sa ua vështirëson jetën e përditshme mosnjohja e gjuhës", kemi 

pranuar, vetëm në shikim të parë, përgjigje befasuese. 

Vetëm 2% e serbëve mendojnë se mosnjohja e gjuhës ua vështirëson shumë jetën, kurse 31% 

se ua bën pjesërisht më të vështirë jetën e përditshme. 42% e të anketuarve konsiderojnë se 

mosnjohja e gjuhës shqipe nuk ua vështirëson jetën e përditshme, ndërsa 25% nuk mendojnë 

për këtë. 

Si të kuptohet atëherë se 67% e serbëve, të cilët në vazhdim të hulumtimit bëjnë vërejtje të 

mëdha për punën e institucioneve dhe respektimin e të drejtave gjuhësore kanë qëndrim të tillë, 

si dhe mosnjohja e gjuhës shqipe e shprehur në masë të madhe në mesin e komunitetit serb? 

Konkludojmë se problemi i segregacionit të shoqërisë kosovare sipas shtresave etnike është 

kaq i madh sa që këtë mosfunksionim social të anketuarit e perceptojnë si të mirëqenë, të 

pandryshueshëm dhe janë të mësuar me të.



 

e vështirëson shumë 

e vështirëson pjesërisht 

nuk e vështirëson 

nuk mendoj për këtë 

 

Nga ilustrimi i mëparshëm, mund të shihet se sa bëhet pengesë gjuha atëherë kur fillon të 

realizohet integrimi. Sa më i hapur të jetë komuniteti ndaj komunitetit tjeteër gjuhës bëhet 

problem dhe pëngesë më e dukshme (33% e vështirëson shumë dhe pjesërisht në mostrën totale 

dhe 48% në Anamoravë). 

18% e pjesëtarëve të komunitetit serb kanë hjekur dorë nga ndonjë aktivitet për shkak të 

mosnjohjes së gjuhës shqipe. Rezultati prej 7% i të rinjëve serbë të cilët për këtë arsye kanë 

hequr dorë nga ndonjë aktivitet nuk duhet të na mashtrojë. Arsyeja për këtë dallim statistikor 

është se të rinjtë rrallë komunikojnë me institucionet e Kosovës në mjediset me shumicë 

shqiptare. 

Te interpretimi i qëndrimeve të të anketuarve nga komuniteti serb në lidhje me heqjen dorë nga 

ndonjë aktivitet është e rëndësishme të merren në konsideratë rrethanat e mëposhtme reale. 

Gjegjësisht, siç është thënë, serbët më së shpeshti komunikojnë me institucionet e Kosovës. Në 

kontakt me administratën qytetarët më parë pranojnë kompromis sa i përket ushtrimit të të 

drejtave gjuhësore duke dashur që të marrin shërbimin sa më shpejt të jetë e mundur ose bëhet 

fjalë, në hapësirat tona, për frikën, e cila është pothuajse e ngulitur, nga "hakmarrja" e 

administratës.  
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15% e serbëve dhe 31% e shqiptarëve konsiderojnë se njohja e ndërsjellë e gjuhës do të ulte 

tensionet etnike. Posaqërisht interesant është opinioni i pjesëtarëve të komunitetit shqiptar në 

Kosovën e veriut që bindshëm kanë qëndrimin më pozitiv ndaj kësaj pyetjeje (50%), ndërsa në 

anën tjetër, në "enklavat e vogla" në rajonin e Pejës, serbët nuk shohin lidhje mes njohjes së 

ndërsjellë të gjuhës dhe tensioneve etnike. 

Këto përgjigje mund të jenë një tregues se serbët në Kosovë nuk e shohin gjuhën si pengesën 

më të madhe në marrëdhëniet serbo-shqiptare, por se është diçka tjetër. Serbët, më shumë se 

shqiptarët shohin lidhjen midis mosnjohjes së gjuhës dhe sigurisë personale, edhe pse përgjigjet 

"jo" dhe "pjesërisht" janë të balancuara. 
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Shqiptarët 

 

 

Perceptimi i komunikimit dhe të drejtave gjuhësore 

Mund të konkludojmë se pjesëtarët e komunitetit serb nuk kanë qëndrim ekstrem në refuzimin 

e njohjes së gjuhës shqipe. Pavarësisht mendimit mbi bashkëjetesën në Kosovë, shumica e të 

anketuarve refuzojnë qëndrimin se serbët në Kosovë nuk duhet të mësojnë gjuhën shqipe. 

Si përfitim kryesor nga njohja e gjuhëve, të anketuarit shohin mundësinë e punësimit dhe 

pozicionimin më të mirë në treg. Depërtimi i institucioneve të Kosovës në mjediset serbe shihet 

edhe në qëndrimin e dy të tretave të të anketuarve, të cilët mendojnë se do të punësoheshin më 

lehtë nëse do të njihnin shqipen. Gjithnjë e më shpesh në shpallljet e vendeve të punës, sidomos 

në institucionet shtetërore, njohja e gjuhës shqipe është përparësi e madhe ose edhe kusht, gjë 

që e vërtetojnë edhe përgjigjet në këtë pyetje tonën.  
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A ndikon mosnjohja e gjuhës në sigurinë tuaj?

Srbi Albanci



Të anketuarit kanë dhënë një përgjigje veçanërisht interesante lidhur me respektimin e Ligjit 

për respektimin e gjuhëve. Sa në asnjë pyetje tjetër këtu ka dallim në përgjigjet e serbëve dhe 

shqiptarëve. 62% e serbëve i përjetojnë të drejtat e tyre gjuhësore si shumë të vogla, ndërsa 

52% e shqiptarëve i konsiderojnë ato shumë të mëdha. Arsyet duhet të kërkohen në atë se për 

shkak të mosrespektimit të Ligjit për gjuhët (megjithëse zgjidhje progresive dhe të mira), serbët 

ndiejnë rrezikim, ndërsa shqiptarët theksin e vënë në atë se për shkak të numrit të vogël të 

qytetarëve që flasin gjuhën serbe, ekziston një "ligj i shtrenjtë, i panevojshëm dhe i 

pazbatueshëm për gjuhët". 

Të gjitha analizat e legjislacionit thonë se Kosova ka të drejta të avancuara gjuhësore. Pasi që 

pjesëtarë të shumtë të komunitetit serb perceptojnë se të drejtat e tyre gjuhësore janë të 

pamjaftueshme, është e qartë se moszbatimi i Ligjit për gjuhët në praktikë ka zhbërë një bazë 

të mirë për integrim, siç është legjislacioni pozitiv në fushën e të drejtave gjuhësore. 
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Kthejmë vëmendjen në një aspekt deri tani rrallë të shqyrtuar të funksionimit të Ligjit për 

Gjuhët, të parë nga sytë e komunitetit serb. Përkatësisht, pjesëtarët e komunitetit serb pajtohen 

pjesërisht ose tërësisht (mesatarja 2,3 në shkallën prej 1 deri në 3) me qëndrimin që nëse serbët 

do ta flisnin masivisht gjuhën shqipe, do t’u rrezikoheshin edhe të drejtat ekzistuese gjuhësore. 

Konstatojmë se perceptimi në mesin e komunitetit serb është se institucionet e Kosovës ofrojnë 

shërbime në gjuhën serbe (krahas shumë vërejtjeve që do të diskutohen më poshtë) pikë së pari 

sepse ndryshe është e pamundur të merren vesh me serbët. 
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Çfarë janë të drejtat gjuhësore të komuniteteve 
joshumicë në Kosovë?

Srbi Albanci



 

 

Institucionet të pasukseshme në ofrimin e shërbimeve në gjuhët tjera zyrtare 

Shumica dërrmuese e të anketuarve nga komuniteti serb kanë pasur përvojë negative ku në 

institucione nuk ka pasur zyrtarë që flisnin gjuhën e tyre (44% shpesh, 43% rrallë 13% 

asnjëherë). Prandaj, sipas këtyre përgjigjeve, është më se e qartë se institucionet nuk janë të 

gatshme të ofrojnë shërbim në gjuhën serbe, sepse kjo përqindje është e papranueshme.  

 
shpesh 

rrallë 

asnjëherë 

 

Këto të dhëna plotësohen edhe nga rezultati i shqyrtuar në nivel rajonal. Në Anamoravë, ku 

pjesëtarët e komunitetit serb komunikojnë më së shumti me institucionet e Kosovës, vetëm 

3.7% deklarojnë se kurrë nuk kanë pasur përvojë me mungesën e zyrtarëve që flasin serbisht. 

Kur bëhet fjalë për arsyet e dukurisë së qartë që institucionet nuk ofrojnë shërbime në gjuhën e 

tyre amtare, pjesëtarët e komunitetit serb kanë dhënë përgjigje mjaft koherente. 

Si arsye kryesore pse shërbimet e tyre nuk mund t’i marrin në mënyrë cilësore në gjuhën serbe, 

të anketuarit nga komuniteti serb theksojnë se nuk ka mjaft zyrtarë të punësuar që flasin gjuhën 

serbe (ose ndonjërën nga gjuhët e ngjashme). Është e qartë se perceptimi i qytetarëve nga 

komuniteti serb në lidhje me rrezikimin e të drejtave të tyre gjuhësore në masë të madhe nuk 

varet vetëm nga mosrespektimi i Ligjit për Gjuhët, por edhe si pasqyrim i mosrespektimit të një 

ligji tjetër. Në pyetje është mosrespektimi i Ligjit për Shërbimin Civil që përcakton se 10% e të 

punësuarve në administratën publike duhet të jenë pjesëtarë të ndonjërit nga komunitetet pakicë. 

Meqenëse në praktikë as ky ligj nuk zbatohet, nuk ka zyrtarë të mjaftueshëm për të ofruar 

shërbime për bashkëkombasit e tyre në një gjuhë që e kuptojnë. Ky dokument nuk merret me 

arsyet pse Ligji për shërbimin civil nuk zbatohet plotësisht. 
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Interesant është edhe perceptimi se më shumë të anketuar në komunitetin serb janë pajtuar me 

qëndrimin se shqiptarët të cilët janë zyrtarë në institucionet e Kosovës dinë por nuk duan të 

flasin serbisht, e jo se nuk e flasin gjuhën serbe.  

Për ta kuptuar më mirë perceptimin e qytetarëve për shërbimet gjuhësore në institucione, është 

e rëndësishme të merret parasysh qëndrimi i përgjithshëm ndaj institucioneve. Qytetarët në 

shumicë nuk kanë mendim të mirë për punën e institucioneve kështu që vlerësimi i keq për 

shërbimet gjuhësore shpesh është vetëm një pjesë e qëndrimit të përgjithshëm negativ. 

Përvojë me mosrespektimin e të drejtave gjuhësore dhe pamundësinë për të kryer shërbimet e 

tyre në gjuhën shqipe kishin edhe 30% e shqiptarëve nga veriu i Kosovës. Gjatë hulumtimit, ky 

grup i të anketuarve (shqiptarë të cilët jetojnë në komunat me shumicë serbe) natyrisht ka 

treguar një lloj të caktuar të konfuzionit, sepse në shumë institucione në veri të Kosovës 

aktualisht vazhdon procesi i implementimit të Marrëveshjes së Brukselit dhe funksionohet në 

përputhje me këtë proces të papërfunduar. 

Kontakti me institucionet – shpeshtësia dhe problemet 

Jemi përpjekur që me kryqëzimin e tri pyetjeve të arrijmë deri te top lista e institucioneve në të 

cilat bashkësia serbe së pari do të dëshironte të shihte përmirësime në shërbimet gjuhësore. 

Prandaj, kemi pyetur të anketuarit që (1) të zgjedhin tre institucione me të cilat komunikojnë 

më së shpeshti, (2) të zgjedhin tre institucione në të cilat kanë pasur problem me gjuhën, dhe 

(3) të vlerësojnë respektimin e të drejtave të tyre gjuhësore në secilin nga institucionet e listuara. 

Qytetarët e komunitetit serb në Kosovë, më së shumti komunikojnë me komunën (23.8%), 

policinë (20.3%), shërbimet publike (posta 18%, KEDS-i 10.9%, stacioni i autobusit 11.2%), 

si dhe gjykatat 7.7 %. 
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Institucionet të cilat anketuesit i kanë zgjedhur si vende ku nuk u janë ofruar shërbime në 

gjuhën e tyre amtare (serbisht) janë komunat (për të anketuarit serbë nga komunat me 

shumicë shqiptare ose ata që shkojnë për shërbime në komunat me shumicë shqiptare) me 

21.8%,  pasojnë ofruesit e shërbimeve publike (zyrat postare me operatorët e teefonisë mobile 

17.2%, stacioni i autobusëve 12.8%, KEDS-i 5.8%), gjykatat 13.6%, si dhe shërbimet 

qeveritare 10.8%, policia 10.3%...

 

TJERA, STACIONI I AUTOBUSËVE, AEROPORTI, KEDS-i, POSTA, QEVERIA, POLICIA, GJYKATA, KOMUNA 

Serbët, të rinjtë 

Serbët gjithsej 

 

Gjatë vlerësimit të institucioneve në bazë të përvojës personale, qytetarët e komunitetit serb 

nuk e veçuan posaçërisht asnjë institucion. Pakënaqësia me institucionet lidhur me respektimin 

e Ligjit për gjuhët është e pranishme gjithandej me luhatje të vogla ndërmjet institucioneve. 

Rezultati mesatar i të gjitha institucioneve publike të Kosovës, të cilat ofrojnë shërbime për 

qytetarët e komunitetit serb është vlerësuar me notën 2.42 në një shkallë nga 1 deri në 5. 

Me kryqëzimin e të dhënave mbi shpeshtësinë, nevojat e qytetarëve, problemet në ofrimin e 

shërbimeve nga institucionet, mendojmë se më e rëndësishmja është të rriten kapacitetet e (1) 

komunave, (2) kompanive për ofrimin e shërbimeve publike (posta, telekomunikimi, transporti, 

bankat, ujësjellësi, KEDS-i ..) (3) policisë dhe (4) gjykatave. 

Është e rëndësishme të theksohet se institucionet e Kosovës, përveç problemit të 

mosrespektimit të Ligjit për Gjuhët, kanë edhe shumë probleme të tjera. Këto janë 

mosefikasiteti i shpeshtë, strukturat joadekuate të personelit, resurset e pamjaftueshme, 

problemi i korrupsionit sistematik, kushtet e punës etj. Në dritën e kësaj, por jo si një justifikim, 

duhet të kuptojmë se përjetohet edhe raporti ndaj shërbimeve gjuhësore. 

Për këtë arsye, do të nevojitet shumë punë sistematike, ndryshim i qëndrimit ndaj gjuhës, 

politika të ndryshme të punësimit, promovim dhe stimulim i mësimit të gjuhës. 
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Institucionet në të cilat qytetarët kanë 
probleme të merren vesh

Srbi mladi ukupno Srbi



Problem akut i shoqërisë kosovare në tërësi është zbatimi i ligjit. Në këtë kuptim, as Ligji për 

Gjuhët nuk është dhe as nuk mund të jetë përjashtim. Angazhimi më i madh i institucioneve 

dhe të gjithë atyre që kujdesen për përmirësimin e situatës në këtë sferë të jetës sigurisht do të 

përmirësonin jetën e të gjithë qytetarëve të Kosovës, bashkëjetesa me siguri do të ishte në nivel 

më të lartë, por njohja e gjuhës dhe respektimi i të drejtave gjuhësore nuk do të ndryshonte 

gjendjen aktuale të keqe që mbizëtorën. 

Ligji për gjuhët shkelet çdo ditë me arsyetim pothuajse publikisht të pranuar se "nuk kanë 

burime të mjaftueshme, njerëz, kapacitete ..." Rrënues është fakti se këto pengesa nuk po hiqen. 

Përfundimi kryesor i këtij hulumtimi mund të jetë se ka nevojë për të bërë përpjekje shtesë në 

bashkëpunim me institucionet për t’i quar në një nivel më të lartë të drejtat gjuhësore dhe 

zbatimin e ligjit, por në të njëjtën kohë duhet të punohet në sensibilizimin e shoqërisë dhe 

vendosjen e lidhjeve ndërmjet njerëzve. 

Në vijim të këtij dokumenti do të japim rekomandime për përmirësimin e gjendjes së 

shumëgjuhësisë në Kosovë. 

REKOMANDIME 

Edhe pse çështja e respektimit të gjuhëve nuk mund të izolohet nga gjendja e përgjithshme në 

shoqëri kur bëhet fjalë për marrëdhëniet ndëretnike, megjithatë i veçojmë disa rekomandime. 

• Në zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura politike ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, si 

dhe Serbisë dhe Kosovës të përfshihet tema e respektimit të të drejtave gjuhësore dhe 

masave konkrete për mësimin në masë të gjuhëve të rrethinës. 

 

• Pavarësisht ekzistencës së dy sistemeve arsimore të ndara dhe reciprokisht të panjohura,  

të punohet për të promovuar shembujt e mirë të bashkëjetesës në shkolla. Të merren 

parasysh mundësitë e përfshirjes së gjuhës joamtare nga rrethina si lëndë fakultative. Në 

këtë drejtim, në objektet ku aktualisht ndjekin shkollën edhe fëmijët shqiptar edhe ata 

serbë të përfshihet mësimi eksperimental i gjuhës joamtare si lëndë zgjedhore. Me 

kujdes dhe ndjeshmëri të veçantë, të fillohen përgatitjet për këtë dhe të përfshihen të 

gjitha palët e interesuara (nxënësit, prindërit, administratat shkollore, punonjësit, 

ministritë...) 

 

• Si përgatitje e rekomandimit të mësipërm, të inkurajohen shkollat që të organizojnë 

kurse të gjuhës jo-amtare për studentët e interesuar në klasat e tyre, pas përfundimit të 

orëve të rregullta. 

 

• Në këtë moment të mos përfshihet mësimi i detyrueshëm në shkolla për shkak se 

rezistenca do të ishte e madhe dhe kundërefekti do të reflektohej negativisht në të drejtat 

gjuhësore, por përmes fushatave dhe përgatitjeve të mira të bëhen përpjekje që kjo të 

ndryshohet. 

 

• Qeveria e kosovës duhet të miratojë dhe të zbatojë një strategji gjithëpërfshirëse për 

mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave gjuhësore, në përputhje me detrimet që i ka 

marrë Kosova kundrejt Bashkimit Evropian në mënyrën e parashikuar me Marrëveshjen 

e Stabilizim-Asociimit dhe raportin e progresit të BE-së për Kosovën. 



 

• Të forcohet roli i Zyrës së Komisionerit për Gjuhët nëpërmjet rritjes së pavarësisë së 

këtij institucioni. Me ndryshimin e akteve nënligjore të mundësohet shqiptimi dhe 

pagesa e dënimeve për institucionet dhe personat përgjegjës për mosrespektim të 

dispozitave të Ligjit për gjuhët. 

 

• Të kryhet një analizë e respektimit të Ligjit për Shërbimin Civil dhe respektimin e nenit 

11, paragrafi 3, për përfaqësimin e zyrtarëve nga komunitetet joshumicë. Të punohet 

për zbatim më mirë të këtij ligji. 

 

• Në programin e trajnimit për nëpunësit civilë të përfshihen module mësimore për gjuhët 

e tjera zyrtare, si dhe gjuhët në përdorim zyrtar në komuna.  

 

• Inkurajimi i profesionistëve gjuhësorë të gjuhës shqipe, serbe, turke, boshnjake, rome 

dhe të gjitha gjuhëve tjera për të bashkëpunuar dhe botuar literaturë profesionale. Është 

veçanërisht e domosdoshme të fillohet me botime kapitale si të fjalorëve të përgjithshëm 

dhe profesionalë, ashtu edhe botime për drejtshkrimin dhe gramatikën. 

 

• Të koordinohen të gjitha përpjekjet e sektorit qeveritar dhe joqeveritar, si dhe të 

organizatave ndërkombëtare që merren me të drejtat gjuhësore dhe komunikimin 

ndërmjet komuniteteve. 

 

• Të stimulohet promovimi i shumëgjuhësisë në Kosovë. Vëmendje e veçantë t'i 

kushtohet edhe gjuhëve tjera në Kosovë, qofshin ato gjuhë zyrtare, gjuhë në përdorim 

zyrtar në komuna ose gjuhë të tjera të folura në Kosovë. 

 

• Të afirmohet puna e institucioneve, organizatave dhe individëve që përmes punës së 

tyre kontribuojnë në zhvillimin e shumëgjuhësisë në Kosovë, nëpërmjet njohjeve 

publike, vëmendjes dhe promovimit mediatik. 

 



 


