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Fjala e hapjes
Të nderuar zonja dhe zotërinjë,
Të nderuar kolegë,

zhvillimeve, por nuk e kanë një Forum, në të
cilin mund të shprehin pikëpamjet e tyre për
politikën tonë të jashtme, për zhvillimet
ndërkombëatre dhe për diplomacinë.
Dhe, kështu, së bashku me disa kolege dhe
kolegë, profesorë dhe studiues të politikës së
jashtme, më 5 Mars 2019, e krijuam Institutin
për Politikë të Jashtme të Kosovës. Më 10 maj
2019 Instituti është regjistruar në regjistrin
shtetëror. Qëllimi i Institutit është nxitja dhe
thellimi, në rrafshin shkencor, të interesimit
dhe të kuptuarit të politikës së jashtme; nxitja e
bashkëpunimit të Kosovës në rrafshin evropian
dhe ndërkombëtar; ofrimi për personalitetet
publike dhe shkencore të një forumi
diskutimesh dhe shkëmbimi mendimesh me
anëtarët dhe mysafirët e Institutit në lidhje me
politikën e jashtme, integrimet evropiane dhe
ato ndërkombëtare; hulumtimi shkencor i
zhvillimeve ndërkombëtare.
Dhe ja, sot, si ekspertë të politikës së
jashtme, jemi mbledhur që të analizojmë
politikën tonë të jashtme, interesat, qëllimet,
mjetet, taktikat dhe strategjinë e politikës së
jashtme; të analizojmë rolin e aktorëve tanë të
politikës së jashtme, të njohim motivet,
logjikën vepruese dhe të metat e tyre dhe të
vlerësojmë paanshëm në lidhje me veprimet e

Më lejoni, fillimisht, që në cilësinë e Drejtorit
Ekzekutiv të Institutit për Politikë të Jashtme të
Kosovës t'ju falenderoj sinçerisht për
pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj.
Jam kthyer me shumë vullnet nga Kanbera,
pas dhjetë vitesh shërbimi si Ambasador i
Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së
Kosovës në Austri dhe Australi, për të dhënë
kontributin tim modest në shtetin dhe shoqërinë
tonë. Pas disa kohë vëzhgimesh të zhvillimeve
politike, shoqërore, kulturore dhe shkencore,
pata ardhur në përfundimin se politika jonë e
jashtme është në defansivë të plotë, statusi i
vendit tonë në Marrëdhëniet Ndërkombëtare po
dobësohet në mënyrë të ndjeshme. Më nuk
diskutohet për njohje të reja, por për tërheqje të
njohjes. Nuk diskutohet për pranim të Kosovës
në një organizatë ndërkombëtare, por për
dështim. Nuk diskutohet për liberalizim vizash,
por për shtyrje. Marrëdhëniet tona me vendet e
tjera janë reduktuar në takime rreth taksës
100% dhe dialogut me Serbinë.
Duke e parë këtë gjendje, pata ardhur në
përfundimin se politikës sonë të jashtme i
mungon analiza shkencore. Ekspertët e
politikës së jashtme janë vëzhgues të
9

tyre. Në të njëjtën kohë të ofrojmë mendime,
pikëpamje, plane dhe strategji se në cilin
drejtim duhet lëvizur politika jonë e jashtme.

marrëdhënieve ndërkombëatre, na ka dhënë një
këshillë të jashtëzakonshme edhe Hans
Morgenthau: „Të kërkosh çelësin e politikës së
jashtme vetëm në motivet e shtetarit është një
gjë e kotë dhe utopike,“ – shkruan ai. Motivet e
mira, në fakt, nuk garantojnë sjelljen etike dhe
suksesin në veprim. Burrshtetasit që merren me
politikën e jashtme duhet të jenë të pajisur me
aftësi intelektuale për të kuptuar bazat e
politikë së jashtme dhe të kenë aftësi për të
materializuar idetë politike në veprime
konkrete në interes të shtetit dhe kombit.
Andaj, besoj shumë se Konferenca e sotme
do të jetë një kontribut i rëndësishëm i Institutit
tonë, i ne studiuesve të politikës së jashtme, për
të dhënë sinjalet e duhura teorike për aktorët
vendimmarrës në lidhje me shkarjet, drejtimet
dhe nevojat e veprimit në politikën e jashtme të
Kosovës.
I falenderoj sinçerisht anëtarët e Kryesisë së
Institutit për kontributin e tyre në përgatitjen e
Konferencës, ekspertët, që i kanë lexuar
abstraktet dhe kanë dhënë vlerësimet e tyre të
vlefshme (dy prej të cilëve punojnë në
institucione shkencore jashtë vendit), të gjithë
kolegët, që do të paraqiten sot me kumtesa, në
mënyrë të veçantë Prof. Asoc. Dr. Enis
Sulstarovën, që ka ardhur nga Shqipëria.
Ju faleminderit!

Të nderuar miqë,
të gjitha abstraktet e Konferencës së sotme i
janë nënshtruar leximit anonim nga dy
ekspertë. Vetëm pas marrjes së aprovimit të të
dy ekspertëve, autorëve u është dhënë aprovimi
i pjesëmarrjes. Për fat të keq, tri kumtesa nuk e
kanë kaluar provimin e pranimit dhe janë
kthyer për rishikim ose refuzuar. Shpresojmë
në mirëkuptimin e kolegeve dhe kolegëve, që
janë refuzuar dhe urojmë që vendimi ynë të
mos ndikojë në demotivimin e tyre për të
vazhduar të merren me politikën e jashtme.
Nevoja është shumë e madhe për të
analizuar politikën tonë të jashtme. Ka përplot
konceptime të gabuara, gabime në sjellje dhe
hapa, deficite dijesh dhe mangësi taktike e
strategjike të politikës së jashtme në Kosovë.
Një përimtim i kujdesshëm i saj është nevojë
imanente.
Një nga studiuesit e njohur të
Marrëdhënieve Ndërkombëtare Karl Deutsch e
ka definuar në këtë mënyrë politikën e jashtme:
„Së pari, politika e jashtme e çdo vendi merret
me ruajtjen dhe sigurimin e pavarësisë së
vendit dhe, së dyti, me ndjekjen dhe mbrojtjen
e interesave të tij ekonomike.“ Ky formulim i
tij, i shkruar në gjysmën e dytë të shekullit të
kaluar, i përgjigjet gjendjes sonë në dekadën e
dytë të shekullit 21. Por, ne studiuesve të
politikës së jashtme, diplomacisë dhe

Prof. Ass. Dr. Sabri Kiçmari
Drejtor Ekzekutiv i Institutit për Politikë të
Jashtme të Kosovës

10

Anëtarësimi i Kosovës në Organizatën e
Kombeve të Bashkuara - Sfidat dhe mundësitë?
Bekim BALIQI
_______________________________________________________
ABSTRAKT
Njëra nga atributet kryesore të sovranitetit shtetëror, përveç territorit, popullatës dhe qeverisë, është edhe njohja
ndërkombëtare, apo siç e cilëson Deklarata e Montevideos nga viti 1933, aftësia e shteteve për të hyrë në marrëdhënie
ndërkombëtare me shtete tjera. Në praktikë shtetet mund të njihen përmes krijimit të marrëdhënieve bilaterale, pra
njohjes diplomatike nga shtetet individualisht, por de facto edhe përmes njohjes kolektive, respektivisht anëtarësimit në
mekanizma ndërkombëtarë, siç është Organizata e Kombeve të Bashkuara. Në këtë aspekt shtrohen pyetjet thelbësore, se
çfarë rëndësie ka sot anëtarësimi në OKB për sovranitetin e shteteve dhe njohjen ndërkombëtare, dhe si është qasur
politika e jashtme e Kosovës në përpjekjen për anëtarësimin në OKB.
Duke ngritur kështu hipotezën, se procesi i njohjeve, forcimi i politikës së jashtme dhe konsolidimi i plotë i shtetësisë
mund të arrihet vetëm atëherë kur Kosova bëhet anëtare e rregullt e OKB-së. Prandaj, politika e jashtme kosovare më
shumë sesa në njohjet individuale nga shtetet, tani duhet të fokusohet në anëtarësim në organizata ndërkombëtare,
respektivisht në agjencitë e OKB-së.
Punimi do të bazohet në metodën krahasuese, duke analizuar procedurat dhe kriteret e pranimit, sikurse edhe duke
krahasuar procesin e anëtarësimin të disa shteteve të ngjashme me atë Kosovës, nga trajtimi i rrethanave gjeopolitike.
Meqenëse njohja e shteteve mbi të gjitha është një akt politik, mund të konsiderohet se edhe anëtarësimi është rezultat i
konstelacioneve dhe vendimeve politike. Së këndejmi, më shumë sesa nga parimet e së drejtës ndërkombëtare, ky punim
do të trajtojë rrethanat dhe kushtet politike, që mund të qojnë në anëtarësim në organizata ndërkombëtare, e veçmas në
atë të OKB-së. Gjithashtu, punimi synon që përmes rekomandimeve të dala nga hulumtimi të kontribuoj në avancimin e
politikës së jashtme dhe të Kosovës.
Fjalët kyçe
Politika e Jashtme, Organizatat ndërkombëtare, Anëtarësimi, Kosova, Njohjet ndërkombëtare.
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Hyrje
nuk është i përmbyllur, flet më së miri për
shterpësinë aktuale të politikës së jashtme
kosovare. Njohjet diplomatike, apo siç njihen
ndryshe edhe si njohja ndërkombëtare e shtetit,
është hapi i parë i legjitimitetit dhe sovranitetit
të jashtëm. Prandaj, politika e jashtme kosovare
duhet të krijojë strategji më efikase dhe të
bashkërendojë veprimet, që njohjet dhe
anëtarësimin në mekanizmat ndërkombëtarë,
para së gjithash në organizatën më të
rëndësishme botërore, siç është OKB-ja, të
përmbyllet sa më parë dhe sa më suksesshëm.
Anëtarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara,
jo vetëm që do të rrumbullaksonte shtetësinë,
por do të fuqizonte pozicionin e saj në
marrëdhëniet ndërkombëtare. Sigurisht që
anëtarësimi në OKB, marrë parasysh qëndrimet
e disa shteteve të fuqishme karshi Kosovës dhe
ndikimin e tyre brenda mekanizmave
vendimmarrës në OKB, nuk është aspak i lehtë,
por nuk është krejtësisht edhe i pamundur. Në
vijim do të shtjellojmë procedurat legale dhe
kriteret e anëtarësimit të shteteve në
Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Më pas
do të krahasohen proceset e anëtarësimit të disa
shteteve, që kishin kontestime, si dhe do të
diskutohen nga trajtimi i rrethanave
gjeopolitike dhe veprimeve diplomatike, që
quan në anëtarësimin e tyre. Në fund do të
përmblidhen të gjeturat dhe ofrohen disa
rekomandime se si mund të krijoheshin
prioritet dhe cilat masa e veprime do të duhej
t’i ndërmerrte politika e jashtme kosovare me
qëllim të anëtarësimit të saj në OKB.

Politika në Kosovë viteve të fundit ka qenë në
parim improvizuese, me një gjuhë dhe sjellje
më shumë taktike, sesa me qëndrime e veprime
strategjike. Rrjedhimisht edhe politika e
jashtme e Kosovës është rezultat i gjendjes dhe
rrethanave mbizotëruese gjatë kësaj periudhe
kohore. Ajo çka deri para luftës si interes
nacional në planin ndërkombëtar përshkruhej
me frazën “sensibilizim të opinionit botëror”
për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, tani
përkthehet dhe promovohet me termin “lobim”
për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Në të dyja
rastet, formësimi dhe fuqizimi i politikës së
jashtme nuk perceptohet si një sferë e veçantë
politike dhe e një rëndësie jetike për afirmimin
e
interesave
nacionale
në
sistemin
ndërkombëtar të shteteve sovrane. Politika e
jashtme është pjesë përbërëse e politikës së
përgjithshme dhe interesave të shtetit, por
reduktimi i saj në “pritje-përcjellje” të
diplomatëve të huaj dhe në aktivitete lobuese,
pamundëson zhvillimin e mirëfilltë të
kapaciteteve,
strategjive
vepruese
dhe
angazhimit diplomatik në funksion të politikës
së jashtme afatgjate dhe të duhur. Sa për
ilustrim, Departamenti Amerikan i Shtetit në
kohën e themelimit para më shumë se dy
shekuj kishte vetëm pesë bashkëpunëtorë,
megjithatë e kishte të hartuar strategjinë efikase
të politikës së saj të jashtme.
Fakti që, pas më shumë se një dekade nga
pavarësimi, çështja e njohjes së Kosovës si dhe
anëtarësimi në organizata ndërkombëtare ende
12

Punimi do të bazohet në metodën
krahasuese, gjegjësisht në qasjen analitike të
Politikës së Jashtme Krahasuese (Comparative
Foreign Policy approach). Kjo metodë gjen
zbatim të gjërë në studime dhe analiza të
ndryshme mbi politikat e jashtme (Smith,
Hadfield & Dunne, 2012). Duke analizuar
procedurat dhe kriteret e pranimit, sikurse edhe
duke krahasuar procesin e anëtarësimin të disa
shteteve me rrethana të ngjashme legale e
gjeopolitike me atë Kosovës, synohet që të
vihen në pah analogjitë dhe nxjerrjen e
leksioneve për rastin tonë. Sigurisht që keto
raste nuk janë identike dhe nuk duhet trajtuar si
mundësi imitimi, por si pikë referuese për të
hartuar strategji veprimi sa më efikase.
Meqenëse, njohja e shteteve para së gjithash
është një akt politik, mund të konsiderohet se
edhe
anëtarësimi
është
rezultat
i
konstelacioneve dhe vendimeve politike. Së
këndejmi, më shumë sesa nga parimet e së
drejtës ndërkombëtare, ky punim do të trajtojë
rrethanat dhe veprimet politike, që mund të
qojnë në anëtarësimin në organizata
ndërkombëtare, e veçmas në atë të OKB-së.
Gjithashtu, punimi synon që përmes
rekomandimeve të dalura nga hulumtimi të
kontribuoj në avancimin e politikës së jashtme
dhe të Kosovës. Ky punim ka për qëllim të
ofrojë disa alternativa të mundshme veprimi, të
cilat do të mund të merren parasysh në
aktivitetet dhe sjelljet e politikes së jashtme dhe
diplomacisë kosovare, si dhe të inkorporohen
në strategjitë për njohje dhe anëtarësim të
Kosovës në mekanizmat ndërkombëtarë.

njohja ndërkombëtare, apo siç e cilëson
Deklarata e Montevideos, aftësia e shteteve për
të hyrë në marrëdhënie ndërkombëtare me
shtete tjera. Në praktik shtetet mund të njihen
përmes krijimit të marrëdhënieve bilaterale, pra
njohjes diplomatike nga shtetet individualisht,
por de facto edhe përmes njohjes kolektive,
respektivisht anëtarësimit në mekanizma
ndërkombëtarë siç është Organizata e Kombeve
të Bashkuara. Në këtë aspekt shtrohen pyetjet
thelbësore se çfarë rëndësie ka sot anëtarësimi
në OKB për sovranitetin e shteteve dhe njohjen
ndërkombëtare, dhe si i është qasur politika e
jashtme e Kosovës në përpjekjen për
anëtarësimin në OKB. Duke ngritur kështu
hipotezën se procesi i njohjeve, forcimi i
politikës së jashtme dhe konsolidimi i plotë i
shtetësisë mund të arrihet vetëm atëherë kur
Kosova bëhet anëtare e rregullt e OKB-së.
Në politikën ndërkombëtare nuk ekziston
një sovran, kështu marrëdhëniet ndërkombëtare
karakterizohen nga "anarkia" - jo në kuptimin e
kaosit, por në kuptimin e mungesës së qeverisë
botërore (Morgenthau, 2008). Marrëdhëniet
ndërkombëtare janë të organizuara nga një
shumëllojshmëri e rregullave dhe normave
legale, si dhe institucioneve e organizatave të
ndryshme. Numri i organizatave ndërkombëtare
erdhi duke u shtuar që nga shekulli i kaluar dhe
bashkë me këtë edhe aktivitetet dhe rëndësia e
tyre. Ekzistojnë së paku tre lloj përshkrimesh të
organizatave ndërkombëtare nga aspekti i
funksionalitetit të tyre: E para, Organizatat
Ndërkombëtare shërbejnë si mjet apo
instrument i diplomacisë dhe politikes së
jashtme të shteteve anëtare, apo së paku të
shteteve anëtare më të fuqishme. Së dyti, ato
janë arenë, si një pikëtakim i interesave dhe
forum i kompromiseve e të negocimeve
ndërqeveritare, me qellim te përafrimit te tyre

Anëtarësimi në OKB
Një nga atributet kryesore të shtetësisë, përveç
territorit, popullatës dhe qeverisë është edhe
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dhe zgjidhjes se çështjeve kontestuese, apo
atyre me interes te përbashkët. Dhe së fundi,
Organizatat Ndërkombëtare përshkruhen si
aktorë në marrëdhëniet ndërkombëtare, ku
shtetet i delegojnë autorizimet dhe kompetencat
përmes përfaqësuesve te tyre shtetëror, të cilët
krijojnë politika te caktuara, që miratohen dhe
zbatohen nga Organizata Ndërkombëtare
përkatëse (Rittberger & Zangl, 2003).
Pranimi i shteteve në familjen e madhe të
kombeve, siç cilësohen shpesh Kombet e
Bashkuara, është qenësor në njohjen e
shtetësisë dhe përfshirjen e tyre në marrëdhënie
me shtetet tjera. Por vet anëtarësimi nuk është i
garantuar për çdo shtet aspirues, sepse është një
proces që varet si nga përmbushja e kritereve
ashtu edhe nga vullneti e interesat politike të
anëtarëve tjerë. Në studimin e hershëm me
titull shumë domethënës ’Recognition and the
United Nations’ profesori i së drejtës
ndërkombëtare
John
Dugard
(1987)
konsideronte se njohja e shteteve veçohej prej
dy trendëve thelbësore: prej kolektivizimit të
njohjes, e cila arrihet kryesisht përmes
anëtarësimit në organizata të rëndësishme
ndërkombëtare, dhe forcimit të kritereve
normative si përkushtimi ndaj paqes,
respektimit të të drejtave të njeriut dhe
pakicave, parime që u bënë përcaktuese në
njohjen e shteteve të reja. Anëtarësimi i
Kosovës në OKB paraqet një sfidë të vërtetë
dhe thelbësore për politiken e saj të jashtme,
ngase pranimi në të nuk varet vetëm, siç
supozohet gabimisht, nga numri i shteteve që e
pranojnë atë si shtet, por edhe nga miratimi i
anëtarëve të Këshillit të Sigurimit dhe të
Asamblesë
së
Përgjithshme.
Animet
respektivisht qëndrimet politike më shumë sesa
vet procedurat dhe kërkesat legale janë
vendimtare për anëtarësimin e një shteti të ri në

këtë organizatë. Neni i katërt i Kartës së
Kombeve të Bashkuara e rregullon dhe
përcakton çështjen e pranimit të anëtarëve të ri
në këtë Organizatë botërore, gjë që e legjitimon
atë si shtet sovran dhe të pranuar
ndërkombëtarisht. Siç sqaron Thomas Grant
(2009) anëtarësimi përfshin dy dimensione
qenësore: mekanizmat procedural, mbi bazën e
së cilave aplikacionet merren në konsideratë, si
dhe mbi bazën e kritereve legale që duhen
përmbushur gjatë shqyrtimit të aplikacionit.
Kriteret bazë dalin nga paragrafi i parë i nenit
të katërt, i cili thekson; ‘Anëtarësimi në Kombet
e Bashkuara është i hapur për të gjitha shtetet
paqedashëse, të cilat i pranojnë obligimet e
përfshira në Kartën e tanishme dhe, sipas
gjykimit të Organizatës, janë në gjendje dhe të
gatshme t'i përmbushin këto detyrime.’ (Neni 4,
para. 1). Sipas paragrafit të dytë të këtij neni,
anëtar të ri të OKB-së mund të bëhen ato
shtete, të cilat pas aplikimit formal te zyra e
Sekretarit të Përgjithshëm, propozohen nga
Këshilli i Sigurimit dhe miratohet me shumicë
votash nga 2/3 e anëtarëve nga Asambleja e
Përgjithshme.
Çështja
thelbësore
për
anëtarësim me këtë rast është se pranimi bëhet
vetëm nëse të pesë anëtarët e përhershëm
pajtohen dhe së paku nëntë nga 15 anëtarët e
Këshillit të Sigurimit votojnë për një
rekomandim të tillë (Neni 27, Paragrafi 3). Me
fjalë tjera, pa u miratuar në Këshillin e
Sigurimit aplikimi nuk kalon fare për miratim
në Asamblenë e Përgjithshme.
Kështu që anëtarësimi i Kosovës në këtë
organizatë është sfidë jo vetëm në rrafshin e të
drejtës ndërkombëtare. Për më tepër sfida
shfaqet në dimensionin e konstelacioneve
gjeopolitike, duke marrë parasysh faktin, se në
Këshillin e Sigurimit janë të përfaqësuara
përveç Federatës Ruse dhe Kinës (me të drejtë
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vetoje) edhe shtete tjera, të cilat nuk e kanë
pranuar Kosovën si shtet. Prandaj, llogaritjet e
shpeshta që bëhen në „analizat ditore politike“,
nuk e kanë të qartë se as 2/3 e shteteve sa duhet
në Asamblenë e Përgjithshme për pranimin e
një shteti të ri, nuk mund të hyjnë në punë, nëse
paraprakisht nuk rekomandohet nga Këshilli i
Sigurimit. Në anën tjetër propozimi nga KS
edhe mund të bllokohet nga vetoja e njerës prej
anëtarëve të përhershëm, apo edhe në rast se
nuk votohet nga shumica e saj e thjeshtë.
Përbërja e KS-së jo vetëm nga shtetet anëtare
të përherëshme, por edhe ato që zevendësohen
me rotacion ka ndikim të drejtpërdrejtë në
vendimmarrje dhe me këtë në fatin e
anëtarësimit të Kosovës. Megjithatë, sfida
kryesore qëndron te qëndrimi i dy shteteve
anëtare të rregullta me të drejtë vetoje si
Federata Ruse dhe Kina, të cilat deri më tani
edhe e kanë kundërshtuar kategorikisht
shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Edhe pse
qëndrimi i tyre ka pësuar një evoluim që nga
koha e pavarësimit, duke u bërë më elastik dhe
konform realpolitikës, është vështirë të pritet në
një afat të shkurt ndryshim i kursit karshi
çështjes së Kosovës. Në fakt, që nga invazioni
ushtarak i Rusisë në Krime, diskursi zyrtar ka
pësuar ndryshime të dukshme. Tonet e ashpra
ruse kundër „shkeljes se të drejtës
ndërkombëtare“, siç propagandoheshin me
rastin e Kosovës, tash ndërlidhen me interesat e
tyre edhe në Osetinë Jugore dhe Abkhazinë.
Përkundër mosnjohjes, Moska vazhdon të ketë
përfaqësim diplomatik në Prishtinë, edhe pse jo
në nivel ambasade, prania e saj nënkupton se
Prishtina zyrtare është megjithatë një pikë
referuese për Rusinë. Kështu që një abstenim
eventual i Rusisë në KS të OKB-së nuk është
krejtsisht i pamundur, por varet nga raporti i
shteteve perëndimore, veçmas SHBA-së me

Rusinë, por nga konsensusi gjeopolitik rreth
NATO-s dhe çështjeve tjera. Në anën tjetër
Kina, e cila e kundërshtonte ashpër shtetësinë e
Kosovës duke e ndërlidhur me rrezikun nga
shkëputja e provincës së Tibetit, e ka kuptuar
tashmë se Kosova s´është Tibet e as që Kina
s´është Jugosllavi. Mirëpo pozicionimi i Kinës
për Kosovën do të varet në masë të madhe nga
interesat e saj ekonomike dhe gjeostrategjike,
sidomos në relacion me Bashkimin Evropian
dhe ShBA-të. Në dy rastet fati i anëtarësimit të
Kosovës ndërlidhet me zhvillimet e rendit
botëror dhe interesat e lojtarëve global. Fakti që
pavarësia e Kosovës nuk solli përplasje të
dukshme mes fuqive botërore dhe se opinioni i
Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësise hoqi
dilemat rreth legalitetit të saj, krijon kanale
komunikimi dhe hapësirë veprimi për
diplomacinë kosovare edhe me këto shtete.
Megjithëse, njohja e pavarësisë nga këto
shtete të fuqishme, vështirë mund të pritet në
një të ardhme të afërt, lëvizja nga qëndrimet e
tyre
kundërshtuese
dhe
potencialisht
pozicionimi abstenues karshi anëtarësimit të
Kosovës nuk duhet përjashtuar krejtësisht. Kjo
do të mbetet diçka hipotetike nëse politika e
jashtme kosovare nuk lufton fuqishëm në
betejën e pambaruar diplomatike, ku Serbia
tashmë është jashtëzakonisht aktive dhe
agresive. Prandaj, politika e jashtme kosovare
më shumë sesa në njohjet individuale nga
shtetet tani duhet të fokusohet në anëtarësim në
organizata ndërkombëtare, respektivisht në
agjencitë e specializuar të OKB-së dhe
përfundimisht edhe në vetë Organizatën e
Kombeve të Bashkuara. Mbetet detyrë e të
gjitha institucioneve relevante të vendit, që sa
më parë të ndërmarrin masat e nevojshme dhe
të bashkërendohen, në mënyrë që diplomacia
kosovare të kryejnë veprimet e duhura për
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aplikime të sukseshme në këto agjencione dhe
institucione ndërkombëtare. Politika e jashtme
këtë duhet pasur parasysh pa humbur kohë e
energji në çështje periferike dhe jo aq te
domososhme për momentin.

stabilitetit dhe qëndrueshmërisë dhe se do
ndihmonte në gjetjen e zgjidhjes së konfliktit;
se anëtarësimi do të mundësonte barazinë e
Izraelit përballë palës negociuese për të arritur
marrëveshje paqësore dhe së treti që OKB me
parimin e Universalizmit në rast të mos
pranimit të Izraelit do të humbiste prestigjin e
besueshmërinë për gjithëpërfshirje dhe trajtim
të barabartë të të gjithë kombeve. Përkundër
fushatës dhe përkrahjes nga dy superfuqitë, më
15 dhjetor 1948 nuk u miratua kërkesa për
anëtarësim të Izraelit nga Këshilli i Sigurimit,
pas kundërshtimeve sidomos nga Britania e
Madhe dhe Franca dhe me 5 vota për, 5
abstenime dhe një votë kundër pranimit nga ana
e Sirisë. Përkundër kësaj, Izraeli nuk u dorëzua,
por aplikoi prapë për anëtarësim me 24 Shkurt
1949. Kësaj here ishin shumë më të
kujdesshëm, që do të siguronin votat në
Këshillin e Sigurimit të anëtareve të rinj dhe që
asnjë nga anëtarët e përhershëm nuk do të
përdorte veton. Ndërkohë ata u siguruan që
marrëveshjen e arritur me Egjiptin ta paraqesin
si dëshmi për përkushtimin e tyre paqedashës
dhe që presioni diplomatik ndaj Britanisë e
Francës të ishte në anën e tyre kësaj here. Pas
aprovimit të Këshillit të Sigurimit, kërkesa u
rekomandua në Asamble, e cila me 37 vota për,
12 kundër dhe një abstenim pranoi me 11 Maj
1949 Izraelin si anëtarin e 59 të Kombeve të
Bashkuara (Heian-Engdal et.al., 2013).
Përparësitë që i kishte anëtarësimi i Izraelit
krahasuar me Kosovën janë se arriti që
Holokaustin dhe krimet ndaj hebrenjve pas
Luftës së Dytë Botërore t`i kapitalizonte shumë
më mirë sesa Kosova që arriti krimet dhe dëmet
nga Serbia t`i sjellë në favor të vetin; pastaj që
numri i anëtarëve në OKB në atëbotë ka qenë
shumë më i vogël dhe Izraeli në fillim të Luftës
së Ftohtë ia doli të fitojë njohjen dhe

Rastet studimore krahasuese: Izraeli
dhe Timori Lindor
Izraeli shpalli pavarësinë me 14 Maj 1948 pas
konfliktit të brendshëm me palestinezët dhe
dështimit të një misioni ndërkombëtar nga
OKB (UNSCOP), që me Planin dhe rezolutën
181 propozonte ndarjen në dy shtete: një çifut
me rreth 56 % dhe një arab me 43 % të
territorit, kurse Jerusalemi të vendosej në
mbikëqyrje dhe administrim të Kombeve të
Bashkuara si corpus separatum. Shteti izraelit
u njoh de facto nga ShBA dhe de jure nga
Bashkimi Sovjetik, por lufta me fqinjët arabë
shpërtheu brenda pak ditësh gjë që qoi te një
konflikt me përmasa të gjera ndërkombëtare.
Kjo nuk e ndali Izraelin, që të aplikojë për
ulëse në OKB në Nëntor të atij viti, aplikim, i
cili u përkrah jozyrtarisht edhe nga Sekretari i
Përgjithshëm, norvegjezi Trygve Lie, i cili
ndihmoi delegacionin edhe me këshilla dhe
kontakte të shumta në fushatën e tyre lobuese
për anëtarësim (Heian-Engdal et.al., 2013).
Një ndër shqetësimet dhe kundërshtimet
kryesore që kishte në atë kohë rreth
anëtarësimit të Izraelit ishte çështja e paqes, se
a duhet të anëtarësohet një shtet para se të
arrihet paqja në atë vend? Politika e Jashtme
izraelite u bazua në tre argumente kryesore: në
atë të paqes, barazisë dhe kredibilitetit të OKBsë. Pra delegacioni që lobonte fuqishëm
theksonte se anëtarësimi do të ishte faktor i
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përkrahjen e dyja superfuqive që ndërlidhnin
anëtarësimin e shteteve të tyre mike me
përkrahjen ndaj pranimit të Izraelit në OKB.
Sigurisht që një rol qenësor në këto dhe faktori
tjetër ka luajtur edhe politika e jashtme dhe
diplomacia izraelite e cila ka vepruar mençur
dhe strategjikisht në arritjen e këtyre
objektivave, gjë që nuk mund të thuhet edhe
për politikën e jashtme dhe diplomacinë
kosovare.
Timori Lindor në anën tjetër si rast
studimor, ka një paralele interesante dhe mjaft
të ngjashme me Kosovën. Më 10 qershor 1999,
Këshilli i Sigurimit miratoi rezolutën mbi të
cilën u krijua mandati i misionit të Kombeve të
Bashkuara në Kosovë (UNMIK), për të kryer
detyrat e legjislativit, ekzekutivit dhe
gjyqësorit. Vetëm pak muaj më vonë misioni i
ngjashëm u pasua edhe në Timorin Lindor
(UNTAET), i cili mori përsipër pushtetin
legjislativ edhe atë ekzekutiv, pra e administroi.
Mirëpo, krahasuar me Kosovën, Timori Lindor
(Timor Leste) u pavarësua në Maj të vitit 2002
dhe në shtator të po atij viti u bë anëtari i 191 i
Kombeve të Bashkuara. Meqenëse nuk kishte
kontestime të theksuara nga Indonezia, prej së
cilës
u pavarësua dhe po ashtu kishte
përkrahjen nga vendet fqinjë, sidomos
Australia, anëtarësimi i Timorit Lindor në OKB
nuk ishte edhe aq i kontestuar, pasi që Kombet
e Bashkuara me misione tjera do të vazhdonin
të ishin prezent dhe ta ndihmonin
shtetndërtimin. Sidoqoftë anëtarësimi i Timorit
lindor në ASEAN (Association of Southeast
Asian Nations) ishte pak më i ndërlikuar, po
ashtu ftohja e mëvonshme e marrëdhënieve me
Australinë dhe deri diku me Indonezinë, bëri që
Politika e Jashtme e saj, si kundërpërgjigje të
lidhë marrëdhënie të ngushta bilaterale edhe me
shtete tjera, sidomos me Kinën (Sahin, 2014).

Përkundër njohjes formale dhe anëtarësimit të
plotë në OKB, në G77 e njohur edhe si
Organizata e vendeve të painkuadruara si dhe
agjenci të tjera të OKB-së, elementet normative
të njohjes- të elaboruara nga Dugard, si
stabiliteti dhe funksionaliteti i shtetit kanë
zbehur tej mase pozitën dhe ndikimin e këtij
shteti të vogël në arenën ndërkombëtare.
Përparësia e Timorit Lindor në anëtarësim
ishte se pavarësia e saj kishte ardhur edhe nga
Indonezia, prej së cilës shpalli pavarësinë, si
dhe nga përkrahja e vet misionit të Kombeve të
Bashkuara duke mos pasur kundërshtime të
hapura nga ndonjë anëtar i Këshillit të
Sigurimit dhe përkrahje të nevojshme të
shteteve edhe në Asamblenë e Përgjithshme.
Kështu që më shumë se meritë e politikës së saj
të jashtme dhe diplomacisë ishte përmbushja
formale e kritereve pas aplikimit, që ia
mundësoi pranimin në OKB.
Sigurisht, rastet e lartcekura kanë dallime të
shumta me atë të Kosovës, si në kontekstin
historik dhe politik ashtu edhe në
konstelacionin
e
forcave
në
arenën
ndërkombëtare. Por, mësimet që mund t`i
nxjerrë Kosova nga këto dhe raste tjera të
ngjashme, padyshim se mund të ndihmojnë
shumë
në
forcimin
e
subjektivitetin
ndërkombëtar. Më shumë sesa me rastet e
ilustruara më sipër Kosova aktualisht ka
ngjashmëri me rastin e Tajvanit, apo edhe
Palestinës, sa i përket njohjes dhe anëtarësimit.
Arsyeja se pse nuk është krahasuar me këto të
fundit qëndron në faktin, se po provojmë të
nxjerrim mësime nga anëtarësimet e
suksesshme me qëllimin që këto të shërbejnë
edhe për anëtarësimin e mundshëm të Kosovës.

Sfidat dhe mundësitë e Kosovës për
anëtarësim në OKB
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përcaktojnë pranimin si anëtare të re në OKBsë. Së këndejmi ajo çka politika e jashtme e
Kosovës mund dhe duhet të e synojë është që
shtetësinë e saj ta konsolidojë duke vepruar
njëkohësisht në shumë dimensione rreth
njohjeve dhe anëtarësimeve në organizata të
ndryshme. Dështimet e anëtarësimit në
UNESCO dhe në INTERPOL, do të duhej të
analizoheshin me shumë vëmendje dhe kujdes
në mënyrë që aplikimet e radhës dhe të tjera të
jenë të suksesshme. Kjo mund të arrihet duke
punuar si përmes kanaleve diplomatike, ashtu
edhe ekonomike, kulturore dhe tjera.
Argumente të fuqishme dhe bindëse duhet të
prezantohen me qëllim që të fitohet përkrahja,
sidomos për anëtarësim në organizata të
ndryshme ndërkombëtare. Duke qenë e
pranishme në forume të tilla, diplomacia duhet
të forcojë mbështetjen nga vendet e ndryshme
për anëtarësim në agjencitë e specializuara të
OKB-së. Në koordinim me aleatët tonë dhe me
një plan veprimi të duhur, pozita e Kosovës në
politikë të jashtme do të forcohej duke rritur
njohjet, por edhe duke u anëtarësuar në
institucione ndërkombëtare, rrjedhimisht edhe
anëtarësimi në OKB nuk do të ishte më i
pamundshëm.
Përderisa epilogu i negociatave me Serbinë
mbetet çështje e hapur dhe një prej atyre
ekuacioneve me shumë të panjohura, si për
stabilitetin, ashtu edhe për mundësitë e
njohjeve të reja edhe anëtarësimi i Kosovës në
OKB është thuaja i bllokuar. Por, kjo kurrsesi
nuk do të thotë që politika e jashtme duhet të
pasivizohet. Përkundrazi, ajo duhet të jetë
shumë më aktive dhe më këmbëngulëse në
forcimin e sovranitetit duke punuar në njohje
kolektive përmes anëtarësimit në organizata e
mekanizma tjera ndërkombëtare dhe me
synimin që brenda një afati kohor të caktuar të

Cilat janë objektivat e Politikës së Jashtme të
Kosovës dhe nga burojnë ato? Njëra ndër
qëllimet kyçe të politikës së jashtme është
sigurimi i sovranitetit dhe integritetit territorial,
të cilat perveç me mjete ushtarake, politike dhe
ekonomike, arrihen edhe me krijimin e
aleancave dhe anëtarësime në organizata
ndërkombëatere (Legg & Morrison, 1991).
Kështu edhe politika e jashtme e Kosovës, që
nga themelimi i Ministrisë së Punëve të
Jashtme, ndër objektivat kryesore të saj kishte
përshpejtimin e njohjeve ndërkombetare dhe
anëtarësimin në organizata ndërkombëtare
(Krasniqi 2014, 204). Edhe pas 20 vitesh këto
qëllime mbeten ende të papërmbushura
krejtsisht. Çështja kruciale që shtrohet në rastin
tonë është, cilat janë sfidat kryesore të
anëtarësimit dhe si mund të tejkalohen ato? Siç
kemi cekur më sipër, kundërshtimi i tanishëm i
shtetësisë së Kosovës nga shtetet anëtare të
përhershme të Këshillit të Sigurimit si Rusia
dhe Kina, por edhe të disa anëtarëve tjerë do të
pamundësonte aprovimin e kërkesës eventuale
dhe rekomandimin për pranim në Asamblenë e
Përgjithshme. Ashtu siç e sqaron edhe Thomas
Grant (2009, 186-187) ‘A candidature for
admission of Kosovo, after the unilateral
declaration of independence, would in all
likelihood attract Security Council veto,
assuming that the matter reached the Council.
The prior question would be whether such an
application would be sent to the Council at all.’
Përkundër numrit të konsiderueshëm të
njohjeve dhe të opinionit afirmativ të Gjykatës
Ndërkombëtare të Drejtësisë rreth legalitetit të
shpalljes së pavarësisë së Kosovës, janë
qëndrimet e animet politike dhe jo përmbushja
e normave të dala nga e drejta ndërkombëtare,
ose edhe kriteret e Kartës së OKB-së, ato që
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krijohen kushtet e volitshme për anëtarësim
edhe në familjen e kombeve si shtet me të
drejta të barabartë, si krejt shtetet tjera të botës.
Rasti i Izraelit, por edhe i Timorit Lindor, na
dëshmojnë që as kontestimet nga vendet tjera,
por as madhësia e fuqia ushtarake e ekonomike,
nuk janë vendimtare në këtë orvatje.
Përcaktuese në këtë aspekt është roli dhe
ndikimi i politikës së jashtme përmes
veprimeve të mençura dhe strategjike. Kosova
padyshim i plotëson edhe kriteret formale edhe
elementet normative të kërkuara për
anëtarësim, mbetet pjesa e argumentimit dhe
mbështetjes politike, ajo që politika e jashtme
duhet të punojë intensivisht. Fushëveprimi
duhet të fokusohet si në krijim të
marrëdhënieve bilaterale me shtetet që nuk e
njohin Kosovën, ashtu edhe në fuqizim të
aktiviteteve multilaterale në samite, forume dhe
organizata ndërkombëtare. Këto dyja janë
komplementare, pra nuk ka suksese në
marrëdhënie shumëpalëshe pa përmirësim të
atyre dypalëshe.
Ashtu siç është e interesit nacional
integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropianin
dhe në Paktin Veri-Atlantik (NATO) edhe
anëtarësimi në Kombet e Bashkuara duhet të
bëhet përkushtim qeveritar dhe prioritet madhor
i Politikës së Jashtme dhe diplomacisë sonë. Në
një konfigurim gjeopolitik gjithnjë e më shumë
në ndryshim, Kosova nuk e ka luksin e pritjes
dhe pasivitetit në politikën e jashtme. Forcimi i
ndikimit të Rusisë, Kinës dhe vendeve tjera të
rëndësishme edhe në rajonin e Ballkanit, duhet
të merret seriozisht dhe të na nxisin që të
veprohet sa më parë dhe sa më mençur në
mënyrë që kjo të mos dëmtojë interesat
nacionale dhe angazhimin për njohje e
anëtarësime të reja. Hap tjetër, që duhet të
ndërmerret rreth anëtarësimit në OKB, është

insistimi i Kosovës që të përmbyllet misioni i
UNMIK-ut dhe kështu të zhvlerësohet Rezoluta
1244, mbi të cilën thirret zakonisht pala serbe
(Krasniqi, 2014). Ndër argumente të shumta që
mund të sjellë Kosova, është edhe respektimi i
plotë i të drejtave të pakicave, numri i pakët i
incidenteve ndër-etnike, gjendja stabile e
sigurisë, përkushtimi që me dialog të zgjidhë
mosmarrëveshjet, angazhime të cilat e bëjnë të
panevojshëm vazhdimin e mandatit. Sigurisht
që kjo edhe veprimet tjera duhet të jenë në
bashkërendim me shtetet tona aleate.
Veçanërisht përzgjedhja e kohës së duhur dhe
mbështetjes së anëtarëve hezitues duhet të
bëhet me kujdes të shtuar gjatë procesit të
aplikimit për anëtarësim. Për këtë dhe për
strategji tjera Ministria e Punëve të Jashtme do
të duhej të bashkëpunonte si me shtetet mike,
ashtu edhe me institutet kërkimore shkencore
dhe me akademikët dhe ekspertët vendorë e
ndërkombëtarë. Ministria e Punëve të Jashtme
ka
Departamentin
për
Organizata
Ndërkombëtare, e cila në përshkrimin e
detyrave thekson: ‘Zhvillon marrëdhënie të
ngushtë me universitetet e Kosovës dhe
institucionet e tjera të arsimit të lartë, si dhe
me akademi përkatëse të Kosovës, me qellim të
krijimit të eksperiencave me të mira të MPJ-s
ne çështje specifike, në veçanti në avancimin e
prezantimit në organizata ndërkombëtare’.
Nga përvoja ime shumëvjeçare në
Departamentin e Shkencës Politike në
Universitetin e Prishtinës si staf akademik, nuk
e mbaj mend që ndonjëherë dikush nga MPJ ka
krijuar ‘marrëdhënie të ngushta’ me ne rreth
anëtarësimit dhe prezantimin në organizata
ndërkombëtare. Madje as në tryeza të rralla
rreth politikës së jashtme, që organizohen nga
ekzekutivi apo shoqëria civile, as unë e as
dikush nga kolegët e mi nga Departamenti, që
19

janë studiues të Marrëdhënieve Ndërkombëtare,
nuk ftohen për të diskutuar e aq më pak për t`u
këshilluar. Ngjashëm me këtë përshkrim të
mësipërm, formale mbetet edhe Strategjia për
njohje të plotë ndërkombëtare të Republikës së
Kosovës e miratuar nga qeveria në Qershor të
vitit 2011 (Krasniqi, 2014).
Meqënëse dialogu mes Prishtinës dhe
Beogradit ka humbur shumë kohë dhe energji
të vlefshme pa sjellë rezultate të duhura, çdo
pritje dhe pasivizim i mëtejshëm sjell vetëm
dëme
të
pariparueshme
në
arenën
ndërkombëtare dhe rrezikon legjitimitetin dhe
subjektivitetin ndërkombëtar të vendit. Kështu
që aktivizimi i shtuar i politikës së jashtme
kërkon konsolidim të politikës së brendshëm, si
dhe anasjelltas. Me fjalë tjera, betejat e
Kosovës për konsolidim të shtetësisë, aq sa
kërkojnë bashkërendim dhe veprim më të duhur
karshi Serbisë, po aq kërkojnë që edhe në
planin ndërkombëtar të zhvillohen aktivitete
diplomatike e politike në mënyrë që të
fuqizohet shtetësia. Anëtarësimi në organizata
ndërkombëtare dhe veçanërisht në OKB është
më se e domosdoshme për të fituar
legjitimitetin e duhur ndërkombëtar dhe forcuar
sovranitetin. Kjo duhet të jetë edhe alfa e
omega e qëllimit të Politikës së Jashtme dhe
diplomacisë sonë. Me këtë dinamizëm të shtuar
global kjo më nuk është vetëm çështje e
dëshirës për t`u bërë pjesë e strukturave
ndërkombëtare, por e domosdoshmërisë për t`i
mbrojtur dhe promovuar interesat dhe vlerat
vetanake.

organizata ndërkombëtare. Për më tepër,
normat juridike, aktet e së drejtës
ndërkombëtare dhe kriteret tjera janë zakonisht
parakushte, por jo edhe garantuese e pranimit të
shteteve të reja në institucione ndërkombëtare.
Ashtu siç u shtjellua edhe më sipër, janë raporti
i forcave reale, interesat gjeopolitike e
gjeostrategjike të fuqive botërore, si dhe aftësia
e politikës së jashtme të shteteve për përkrahje
disa nga faktorët vendimtar në pranimin e tyre
në arenën globale si anëtar me të drejta dhe
detyrime të barabarta.
Historiku i anëtarësimit të shteteve në
OKB, na dëshmon se secili rast i kishte
specifikat e veta dhe se varej shumë nga
rrethanat historike e politike të kohës. Ndërkaq
krahasimi me rastet e lartcekura, tregon se rasti
i Kosovës është gjithashtu me specifika të
caktuara dhe mjaft i ndërlikuar, pasi që e drejta
e saj për anëtarësim ndërlidhet me interesat e
caktuara të dy superfuqive me të drejtë vetoje
siç janë Rusia dhe Kina, por edhe me hezitimin
e disa shteteve tjera se njohja ose aprovimi i
anëtarësimit do të kishin pasoja të brendshme të
shkëputjeve eventuale të rajoneve të caktuara.
Gjithashtu fushata dhe propaganda e
vazhdueshme e Serbisë kundër njohjes së
Kosovës, ka ndikim në qëndrimet e shteteve që
nuk e kanë njohur Kosovën. Krahasuar me
rastin e Izraelit, i cili në kohën e aplikimit për
anëtarësim në OKB ishte në konflikt të
përshkallëzuar me vendet arabe, kishte kryer
spastrim etnik ndaj palestinezëve dhe ishte e
kontestuar nga vendet fqinje, gjendja në
Kosovë është paqësore, pa tensione të
theksuara ndëretnike, është njohur nga shumica
e vendeve fqinje si dhe ka kushtetutë dhe
institucione demokratike. Mirëpo, ajo çka i
dallon të dyja rastet, është përkrahja de facto e
dy superfuqive të kohës si dhe zhdërvjelltësia e

Përfundim
Nuk ekziston ndonjë rregull ose mënyrë e
caktuar sesi shtetet mund të njihen
ndërkombëtarisht, apo të anëtarësohen në
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diplomacisë izraelite të bindte palët që ta
miratojnë kërkesën e saj për anëtarësim,
përkundër hezitimeve të shumta. Nëse e
krahasojmë me Timorin Lindor, i cili sikurse
Kosova ishte në administrim ndërkombëtar,
atje gjendja e sigurisë pas pavarësisë ishte e
brishtë me trazira të shpeshta, varësia
ekonomike dhe hezitimi i vendeve fqinje ndaj
politikave të saj ishte i lartë. Por, edhe në këtë
rast arritja e përkrahjes nga OKB-ja dhe
shteteve aziatike përfshirë Kinën kishte ndikim
pozitiv në njohje dhe anëtarësim në OKB. Më
shumë se meritë e politikës së saj të jashtme
ishte bindja e një dekolonizimi të vonuar, ajo
që ia mundësoi këtij vendi të vogël në Paqësor
të njihet nga shtetet dhe anëtarësohet në OKB.
Argumenti i dekolonizimit në rastin e Kosovës
nuk mund të jetë edhe aq bindës, pasi që vetë
shpërbërja e Jugosllavisë, lufta në Kosovë si
dhe ndërhyrja e NATO-se e hedhin poshtë këtë

pretendim. Sidoqoftë, fakti i administrimit të
Kosovës nga OKB-ja dhe mundësia që mandati
i këtij misioni të përmbyllet de jure në
Këshillin e Sigurimit do të mund të tërhiqej si
një paralele e duhur me pranimin e Timorit
Lindor. Kështu që Kosova ka mundësi të
ndërtojë argumente të bazuara nga përvojat dhe
veprimet e rasteve tjera gjatë krijimit të
strategjisë për anëtarësim në OKB. Por,
pikësëpari politika në Kosovë duhet të ngritë
kapacitetet dhe të fuqizojë aktorët e duhur që të
hartojë strategji veprimi shumë më efikase në
përpjekjet për anëtarësim të Kosovës në
organizata ndërkombëtare. Kjo nuk duhet të
shërbej si retorikë e politikave ditore, por
nevojë imediate në afirmim të interesave
shtetërore.
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Shkolonizimi në politikën e jashtme të Kosovës
dhe Shqipërisë
Enis SULSTAROVA
_______________________________________________________
Abstrakt
Megjithëse pavarësia e Kosovës u shpall si një rast sui generis, në këtë kumtesë do të argumentojmë se politika e jashtme
e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë në përpjekjet për të siguruar njohje nga shtetet anëtare të OKB mund të përdorin teorinë
paskoloniale (angl. postcolonial theory) për ta paraqitur shtetësinë e Kosovës si produkt i një procesi shkolonizimi nga
Serbia. Dihet se Serbia dhe Mbretëria e Jugosllavisë kanë ndjekur politika kolonizuese në Kosovë dhe se këto u ripërdorën
sërish në periudhën e parë të Jugosllavisë socialiste. Duke filluar me gjysmën e dytë të viteve 1960, këto politika pësuan
tërheqje dhe shqiptarëve iu lejua autonomia, megjithatë pozita e përgjithshme e Kosovës i përshtatet modelit të
“kolonializmit të brendshëm”, sipas të cilit shanset e zhvillimit dhe të shpërndarjes së të ardhurave përcaktohen në
mënyrë asimetrike nga metropoli (Serbia) për periferinë (Kosova). Gjithsesi, të pakënaqur nga niveli i kontrollit mbi
krahinën dhe nga dështimi i ndryshimit të demografisë në favor të serbëve, elitat kulturore e politike serbe me
Memorandumin e vitit 1986 kërkuan rikthimin e metodave klasike koloniale, të cilat u zbatuan nga Millosheviçi në
dekadën 1989-1999.
Argumentimi i përpjekjes për shtetësi të shqiptarëve të Kosovës në kuadër të dekolonizimit mundësohet nga
zhvillimet teorike të dhjetëvjeçarëve të fundit, të cilat e shtrijnë aplikimin e shkolonizimit edhe brenda Evropës, sidomos
në lidhje me shpërbërjen e perandorisë komuniste në Evropën Lindore dhe Bashkimin Sovjetik. Përdorimi i qasjes teorike
të shkolonizimit mund të jetë produktiv për të justifikuar pavarësinë e Kosovës pranë vendeve paskoloniale dhe për të
dëshmuar asimetrinë e qasjes së “normalizimit” te bisedimet e deritanishme Beograd-Prishtinë.
Fjalët kyçe
Kosovë, Serbi, shkolonizim, politikë e jashtme, kolonializëm i brendshëm
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menduar dy herë përpara revokimit nëse do të
mësonin se Kosova është trajtuar si një koloni
për pjesën më të madhe të ekzistencës së
Jugosllavisë, dhe se pavarësimi i saj nga Serbia
është faktikisht një akt shkolonizimi. Në këtë
kumtesë do të argumentojmë se politika e
jashtme e Republikës së Kosovës, e mbështetur
edhe nga politika e jashtme e Republikës së
Shqipërisë,
duhet
ta
paraqesin
ndërkombëtarisht pavarësimin e Kosovës jo
vetëm si një akt sui generis, që erdhi si pasojë e
abuzimeve të jashtëzakonshme të të drejtave të
njeriut nga regjimi i Millosheviçit, por edhe si
një akt i drejtë moralisht që i dha fund
politikave koloniale një-shekullore të Serbisë.
Një hap në këtë drejtim e bëri ambasadorja
Vlora Çitaku, e cila në mbledhjen e Këshillit të
Sigurimit të OKB-së më 10 qershor 2019,
deklaroi se “pavarësia e Kosovës nuk është
rezultat i një lëvizjeje për shkëputje... pavarësia
e Kosovës është rezultat i shkolonizimit”.2 Teza
e shkolonizimit të Kosovës nga Serbia duhet
mbështetur në mënyra të ndryshme, përfshirë
diplomacinë publike, në mënyrë që të bëhet
diçka
e
ditur
botërisht
në
arenën
ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, Kosova (dhe
Shqipëria) do të kenë mundësi jo vetëm për të
neutralizuar
jugonostalgjinë
e
shteteve
paskoloniale, që përbëjnë një masë të madhe të
anëtarëve të tanishëm të OKB-së, por edhe për
ta paraqitur refuzimin e Serbisë të sovranitetit

Hyrje
Në prill të vitit 2017, ministri i jashtëm i
Serbisë, Daçiç falenderoi Burundin për
tërheqjen e njohjes së Kosovës. Ministri i
jashtëm i Burundit, Nyamitwe, në takimin me
Daçiçin, theksoi se marrëdhëniet midis dy
vendeve kanë qenë të mira që nga koha e
Jugosllavisë dhe se Jugosllavia ishte një nga
vendet e para që e njohu Burundin. Ai tha:
“Republika Federale Socialiste e Jugosllavisë
kishte një rol nismëtar në procesin e
shkolonizimit, në luftën kundër aparteidit, duke
fuqizuar bashkimin afrikan, dhe ne e nderojmë
Titon për ndihmën që i ka dhënë Afrikës”.1
Serbia në politikën e jashtme po korr frytet e
trashëgimisë jugosllave e të jugonostalgjisë,
ndërkohë që ishin pikërisht elitat politike e
kulturore serbe ato që në vitet 80 nisën procesin
e shkatërrimit të federatës, sepse ato gjykonin
se ajo po pengonte realizimin e interesave
kombëtare serbe. Rasti i revokimit të njohjes së
Kosovës nga Burundi na tregon se Jugosllavia e
Titos ende gëzon njëfarë reputacioni te shtetet
paskoloniale, për shkak se ishte një nga
udhëheqëset e vendeve të paangazhuara dhe
përkrahëse e procesit të shkolonizimit. Nuk e
dimë se si Kosova e ka arsyetuar kërkesën e saj
për njohje drejtuar Burundit, por ndoshta
drejtuesit e këtij vendi afrikan do të ishin

1

2

“The SFRY had an initiator role in the decolonization
process, the fight against apartheid, strengthening the
African Union, and we pay tribute to Tito for providing
assistance to Africa”. Nga artikulli “Minister Dacic thanks
Burundi for revoking recognition of Kosovo”, në faqen
virtuale të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë,
http://mfa.gov.rs/en/press-service/statements/17631minister-dacic-thanked-burundi-for-revokingrecognition-of-kosovo (vizituar më 13.05.2019).

“Kosovo’s independence is not a product of a
secessionist movement... Kosovo’s independence is a
product of decolonization”. Nga artikulli “Situation in
Kosovo Fragile after Police Raid on Organized Crime
Leads to Arrest, Injury of Peacekeeping Personnel, Top
Political Official Tells Security Council” (10 June 2019),
në faqen virtuale të OKB-së,
https://www.un.org/press/en/2019/sc13833.doc.htm
(vizituar më 24.06.2019).
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të Kosovës si një strategji për vijimin e një
marrëdhënie asimetrike koloniale apo neokoloniale midis dy shteteve. Argumenti ynë
vijon më poshtë i ndarë në tri pjesë. Në të parën
paraqesim evoluimin e koncepteve të
kolonizimit dhe shkolonizimit në shkencat
shoqërore në dekadat e fundit. Në pjesën e dytë
paraqesim rastin e Kosovës si një koloni e
Serbisë brenda Jugosllavisë. Pjesa e tretë janë
përfundimet dhe sugjerimet për angazhimin e
argumenteve të shkolonizimit në kërkesat për
njohje ndërkombëtare dhe në bisedimet e
Kosovës me Serbinë të ndërmjetësuara nga
Bashkimi Evropian.

vendosen për të jetuar përgjithmonë në koloni,
duke e kthyer atë në “vendin e tyre”, por duke
ruajtur lidhjet kulturore me metropolin.
Ekziston edhe kolonializmi pa kolonizim. Në
këtë rast, kolonializëm do të thotë pushtim
ushtarak dhe shfrytëzim i burimeve natyrore të
territorit të varur. Personeli ushtarak dhe civil
metropolitan që administron koloninë nuk
parashikohet që të qëndrojë përgjithmonë në të.
Kolonizimi me kolonë ka ndodhur në kolonitë
britanike të Amerikës së Veriut, ndërsa një
shembull i kolonializmit pa kolonë është Raxhi
Britanik në Indi.
Në kolonializëm sundimi politik lidhet me
hegjemoninë kulturore. Marrja e tokës nga
kolonizatorët justifikohet me stereotipizimet
mbi inferioritetin e të kolonizuarve, nga të cilat
marrin shkas edhe praktikat administrative e të
policimit që i kthejnë vendasit në qytetarë të
rangut të dytë, me të drejta të kufizuara
politike, ekonomike dhe sociale. E thënë
ndryshe, pa largësi kulturore nuk ka situatë
koloniale. Siç është dëshmuar në perandoritë e
përtej-detit të shteteve perëndimore, klasifikimi
racor është një mënyrë për ta krijuar dhe ruajtur
distancën kulturore, ndërsa aty ku nuk mund të
përdoret (vetëm) ngjyra e lëkurës, theksohen
dallime të tjera, si gjuha, feja, niveli i
qytetërimit etj. Bazuar mbi largësinë kulturore
kolonizatorët përcaktojnë edhe shkallën e
vetëqeverisjes që i lejohet një populli.
Antropologia Ann Laura Stoler përdor
terminologjinë e “gradacionit të sovranitetit
perandorak”, për të emërtuar rrethanën ku
banorët në një territor gëzojnë gradë të
ndryshme e të ndryshueshme të të drejtave
civile e politike, të pronësisë mbi tokën dhe
sendet, të qasjes te burimet ekonomike etj., dhe
këto grada përkojnë me kategorizime kulturore,
që ua ka përcaktuar pushteti. Ajo që synohet

Kolonializmi dhe shkolonizimi
Kur flasim për koloni dhe kolonizim mendojmë
për sistemin politik të perandorisë. Me
“perandori” kuptohet një sistem ndërveprimi
midis së paku dy njësive politike, prej të cilëve
njëri ushtron kontroll mbi politikën e
brendshme dhe të jashtme të tjetrit. I pari është
qendra e sistemit ose metropoli, ndërsa i dyti
është periferia ose kolonia. Perandoria, ndryshe
nga shteti kombëtar, nuk ka kufij të fiksuar e të
qartë, sepse ajo përbëhet nga një sërë
rregullimesh hierarkike, diku formale, diku
joformale. Një perandori mund të zotërojë
njëherazi koloni, protektorate, territore të
mandatuara, apo edhe shtete formalisht
sovrane, por që në fakt kontrollohen nga
metropoli. Varësia e kolonive nga metropoli
quhet kolonializëm, ndërsa shtysa ideologjike
në metropol për të krijuar, mbajtur apo zgjeruar
perandorinë quhet imperializëm. Kolonializmi
mund të përfshijë kolonizimin, me të cilin
kuptohet zhvendosja e njerëzve nga metropoli
për të jetuar në territoret e varura. Kolonët
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nga pushteti është krijimi i sa më shumë
përjashtimeve nga standardet universale,
krijimi i ambiguiteteve territoriale dhe i
rendeve të qytetarisë (Stoler 2016: 177).
Shkolonizimi është çmontimi i varësisë
koloniale, që plotësohet me pavarësimin formal
të
periferisë
nga
metropoli.
Sipas
këndvështrimit konvencional, procesi i
shkolonizimit ka përfunduar në vitet 1970,
kohë kur kolonitë e fundit të shteteve të
Evropës Perëndimore shpallën pavarësinë dhe u
pranuan si anëtarë të Organizatës së Kombeve
të Bashkuara (OKB). Tashmë perandoria
(formale) konsiderohet si një sistem politik i
padrejtë,
që
është
zëvendësuar
nga
marrëdhëniet (formalisht) të barabarta midis
shteteve sovrane. Ekzistenca edhe sot e disa
territoreve të varura (shumica e tyre ishullore)
nga metropolet perëndimore shihet si anomali e
trashëguar nga epoka koloniale. Ndërsa termi
“neokolonializëm” emërton vijimin e varësive
joformale – ekonomike, kulturore e politike –
midis metropolit dhe kolonive të dikurshme.
Studimet paskoloniale përbëjnë një qasje
teorike që është zhvilluar ndër shkencat
shoqërore për të studiuar trashëgiminë
kulturore të kolonializmit klasik në botën e
sotme, si edhe pabarazitë strukturore që
ekzistojnë midis metropolit global perëndimor
dhe vendeve në zhvillim, shumica e këtyre të
fundit ish-koloni. Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit
ka ndodhur një zgjerim kohor-hapësinor i
fokusit të studimeve koloniale e paskoloniale.
Në studimet për kolonializmin janë përfshirë
ato që quhen “perandori kontinentale” në
Evropën Qendrore dhe Lindore dhe që
historikisht janë zhvilluar paralelisht me
zgjerimin e perandorive detare të Evropës
Perëndimore.
Vijimësia
territoriale
e
perandorive habsburgase, cariste dhe osmane i

kishte
përjashtuar
nga
studimet,
që
përqendroheshin te kolonializmi i territoreve të
largëta jashtë kontinentit evropian. Mirëpo, deri
në shpikjen e hekurudhës, komunikimi detar
midis metropolit dhe kolonive ka qenë më i
lehtë se sa ai tokësor midis qendrës dhe
periferisë së “perandorisë kontinentale”.
Kështu, udhëtimi nga Marseja në Algjeri apo
nga Londra në Kajro, ishte më komod se sa
udhëtimi nga Moska në Tashkent përpara
ndërtimit të hekurudhave në Azinë Qendrore
(Moore 2006: 23). Procese të ngjashme
kolonizimi vërehen si në të dy tipat e
perandorive, sidomos në gjysmën e dytë të
shek. XIX kur “perandoritë kontinentale”
huazuan terminologjinë kolonialiste prej atyre
perëndimore.
Një pengesë tjetër konceptuale për të
gjurmuar kolonializmin brenda Evropës ka
qenë ndarja midis, në njërën anë, procesit të
formimit shtetit kombëtar, dhe, në anën tjetër,
procesit të zgjerimit të tij përtej detit. Në fakt
kemi të bëjmë me procese të ndërvarura.
Shtetet e sotme kombëtare janë krijuar, sikurse
edhe perandoritë, me anë të pushtimeve dhe
kolonizimeve të territoreve gjatë shekujve, si
p.sh. Rusia. Perandoritë moderne në shek.
XVIII-XX janë jotipike në krahasim me
perandoritë paramoderne, sepse secila kanë në
qendër një komb dhe ato zhvillojnë
“nacionalizmin imperialist”. Në rastin e Italisë
dhe Gjermanisë ka një vijimësi të drejtpërdrejtë
nga etapa e bashkimit kombëtar, te etapa
perandorake e sigurimit të kolonive në
kontinente të tjera. Kolonizimi gjerman i
Polonisë dhe i vendeve baltike nisi në Mesjetë
dhe vijonte ende në Prusinë e Bismarkut,
“Piemontit” të kombit gjerman. Kombi rus
është formuar brenda suazës së perandorisë së
carëve dhe kjo e fundit, për sa i përket zgjerimit
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territorial të përvitshëm, ka qenë më e madhja
dhe më e qëndrueshmja se sa perandori të tjera.
Komb-ndërtimi në Francë e Holandë ka
ndodhur
njëkohësisht
me
pushtimet
perandorake të këtyre shteteve, që do të thotë se
kemi transferime të vazhdueshme e dydrejtimëshe të praktikave qeverisëse dhe të
institucioneve midis kolonive dhe shtetit
kombëtar (Breuilly 2017; Etkind 2011; Kolsto
2019; Kumar 2010; Malešević 2017).
Një ndihmesë teorike për studimin e
kolonializmit në Evropë është terminologjia e
“kolonializmit të brendshëm”. Sipas Majkëll
Hektërit [Michael Hechter], kolonializmi është
“i brendshëm” atëherë kur metropoli dhe
periferia ndodhen në të njëjtin shtet, apo
hapësirë gjeografike, por i kolonizuari është i
ndryshëm etnikisht dhe i nënshtrohet
shfrytëzimit ekonomik dhe asimilimit kulturor
nga kolonizatori. Kolonializmi i brendshëm
prodhon ndarje rajonale e kulturore të punës,
sepse nxjerrja e lëndëve të para ndodh në
periferi, kurse përpunimi i tyre në qendër.
Vendet e punës me status të lartë rezervohen
për ata që i përkasin kulturës së qendrës.
Dominimi ekonomik i kolonisë së brendshme
përforcohet me anë të masave juridike, politike
dhe ushtarake (Hechter 1975: 30-33). Sipas
Aleksandër Etkindit [Alexander Etkind],
zhvillimi i Perandorisë Ruse dhe më pas i
Bashkimit
Sovjetik
klasifikohet
si
“kolonializëm i brendshëm”. Historikisht,
Rusia ka qenë edhe subjekt edhe objekt i
kolonizimit, sepse shteti ka kolonizuar jo vetëm
territore të huaja të fituara me luftë, por edhe
bërthamën e territoreve ruse (Etkind 2011).
Nga një këndvështrim i tillë teorik, regjimi
bolshevik ka vijuar, me mënyra të tjera,
kolonializmin e elitave filoperëndimore ruse, si
ndaj popujve jorusë, po ashtu edhe ndaj

fshatarësisë ruse. Gjatë ekzistencës së
Bashkimit Sovjetik, rusët konsideroheshin si
“vëllai i madh” që bartte kulturën e re
socialiste, në luftë me dekadencën borgjeze të
popujve baltikë, apo me prapambetjen feudale
të atyre të Azisë Qendrore e Kaukaz (Annus
2012). Pjesë e kolonializmit të brendshëm kanë
qenë edhe shpërnguljet me dhunë të popujve
“të pabindur” dhe vendosjet masive të rusëve
në republikat e tjera sovjetike. Gjatë
ekzistencës së Bashkimit Sovjetik identitetet
kombëtare u kolonizuan nga ideologjia
socialiste, sepse vetëm në terma socialiste
lejohej shfaqja e ndjenjës kombëtare. Te termi
“popujt sovjetikë” fjala e parë nënkuptonte
traditën e shëndoshë të së shkuarës, kurse fjala
e dytë shënonte modernitetin dhe të ardhmen
(Annus 2016). Revolucionet e vitit 1989 në
Evropën Lindore dhe Qendrore mund të shihen
si fillimi i një etape të re shkolonizimi, që
përfshiu perandorinë e jashtme e informale të
Bashkimit Sovjetik dhe që më pas u shtri edhe
te perandoria e brendshme sovjetike (Daniels
2000).
Nga sa më sipër, bëhet e qartë se argumenti
për një marrëdhënie koloniale midis Serbisë
(Jugosllavisë) dhe Kosovës nuk vlen vetëm për
periudhën e viteve 1912-1939, kur ndaj
shqiptarëve të Kosovës u ushtruan politika
formale kolonizuese. Argumenti mund të
shtrihet edhe për vazhdimin e shek. XX.
Kosova si koloni e brendshme e Serbisë është
tema e pjesës vijuese të artikullit, për të cilën
jemi mbështetur edhe në studime të kohëve të
fundit (Avdic & Vllasi 2013; Berisha 2016) që
e paraqesin formimin e shtetit të Kosovës si
kurorëzimin e përpjekjes kundërkolonialiste të
shqiptarëve.
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“lëkurëkuqtë e Evropës” dhe se kanë bishta e
jetojnë në pemë (Avdic & Vllasi 2013: 40-41).
Rrjedhimisht, shqiptarët nuk ishin aq të
qytetëruar sa të kuptonin idenë e shtetit dhe në
këtë mënyrë justifikohej pezullimi i zbatimit të
kushtetutës së Serbisë për Kosovën dhe rajonet
e tjera me popullatë shqiptare. Qeverisja e
krahinës bëhej me masa të gjendjes së
jashtëzakonshme (po aty: 54). Shqiptarët
masakroheshin, torturoheshin, grabiteshin e
përziheshin nga pronat e tyre. Pas Luftës së
Parë Botërore, Mbretëria e sapokrijuar e
Serbëve, Kroatëve dhe Sllovenëve në traktatet
ndërkombëtare që nënshkroi për mbrojtjen e
pakicave vendosi klauzolën që ato të mos
kishin fuqi në territoret që i ishin bashkuar
Serbisë para vitit 1913. Kjo do të thoshte që
shqiptarët të mos kishin as mbrojtjen minimale
nga sjellja arbitrare e shtetit ndaj tyre (po aty:
64). Me zbatimin e projektit të kolonizimit të
Kosovës, kolonët serbë e malazezë merrnin
falas tokën, bagëtinë, mjetet e prodhimit dhe
arsimoheshin në shkolla serbe. Vendbanimet e
tyre ishin në zona strategjike, pranë rrugëve
kryesore e hekurudhave dhe në ara me
rendimentin më të lartë bujqësor. Ata
punësoheshin
në
administratë,
ushtri,
xhandarmëri. Pozita e tyre e privilegjuar i bënte
të ndjeheshin sipërorë ndaj shqiptarëve, të cilët
duhej të dëboheshin prej Kosovës (Berisha
2016: 4, 58). Në fund të viteve 30 intelektualë
të njohur, si Vasa Çubrilloviçi dhe Ivo Andriç,
hartuan projekte për dëbimin e shpejtë të
shqiptarëve në Turqi dhe për kolonizimin e
mëtejshëm të Kosovës. Shpërthimi i Luftës së
Dytë Botërore dhe shpërbërja e Jugosllavisë
pengoi realizimin e këtyre planeve.
Çlirimi i Jugosllavisë nga pushtimi gjerman
u shoqërua me masakra të partizanëve ndaj
shqiptarëve, që konsideroheshin masivisht si

Kosova si koloni e brendshme e
Serbisë
Qysh në fillimet e shtetit serb, elitat e tij
zhvilluan një nacionalizëm imperialist, sipas të
cilit serbët janë një popull hyjnor, që duhet të
sundojë mbi sllavët e jugut dhe mbi popujt e
tjerë të Ballkanit. Sundimtarët serbë i bënin
thirrje trashëgimisë se perandorisë serbe të
mesjetës dhe kjo retorikë përcillej në shtypin
dhe sistemin arsimor të Serbisë. Planet për
zgjerimin territorial, siç është “Naçertania” e
Ilia Garashaninit, synonin jo vetëm bashkimin e
sllavëve të jugut nën hegjemoninë serbe, por
edhe krijimin e një perandorie, e cila do të
sfidonte dhe zëvendësonte ato osmane e
habsburge (shih Malešević 2019). Krijimi i
shteteve të krishtera në Ballkan kishte edhe
përkrahjen e Fuqive të Mëdha evropiane, të
cilat ishin të mendimit se këto shtete kishin
detyrë të mbikqyrnin myslimanët e mbetur në
gadishull pas tërheqjes së Perandorisë Osmane
(Rexhepi 2017). Në një libër të botuar në vitin
1867 e të ribotuar më 1877, autoret britanike
Adeline Irby dhe Georgiana Mackenzie
shkruanin se shqiptarët myslimanë të Kosovës
duhet “të qytetëroheshin” nga Serbia e
krishterë: “Po të lëvizte kufiri jugor i
principatës [serbe], në mënyrë që ta përfshinte
edhe Serbinë e vjetër [Kosovën], së shpejti do
të shihnim shuarjen e kusarisë dhe të gjitha
klanet e klasat do të ishin të barabarta para
ligjit” (cit. te Tanner 2017: 44).
Me pushtimin e Kosovës më 1912,
shqiptarët iu nënshtruan një regjimi kolonial.
Serbët ata i konsideronin një popull fisnor,
primitiv e barbar, p.sh. Vladan Gjorgjeviç,
anëtar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve
me anë të matjes së kafkave “argumentonte” se
shqiptarët i takojnë racave të ulëta, se ata ishin
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kolaboracionistë.
Kundërshtime
ndaj
partizanëve dhe pushtetit të tyre kishte pasur
edhe në vende të tjera të Jugosllavisë, madje
edhe brenda Serbisë, mirëpo vetëm në Kosovë
dhe në krahinat shqiptare në Mal të Zi e
Maqedoni u ndërmorën masa drastike për të
shuar “kundërrevolucionin” (po aty: 106).
Situata dukej aq e favorshme për një “zgjidhje
përfundimtare” të problemit të pakicave në
Jugosllavi sa Çubrilloviçi e gjeti të arsyeshme
t’ia paraqiste edhe njëherë projektin e tij
udhëheqjes së re të Jugosllavisë në vitin 1944.
Duke ia përshtatur idenë e vjetër serbe
nevojave të pushtetit të ri, ai i sugjeronte
udhëheqjes së re komuniste që fshatrat e
zbrazura nga shqiptarët të kolonizoheshin me
fshatarë sllavë, që kishin humbur shtëpitë e
pasuritë e tyre gjatë luftës dhe midis tyre në
radhë të parë duhet të vinin luftëtarët partizanë
dhe anëtarët e Lëvizjes Naconalçlirimtare
(Avdic & Vllasi 2013: 163-164). Tito fillimisht
ua ndaloi kolonëve serbë të paraluftës që të
ktheheshin në Kosovë, por shumë shpejt e
tërhoqi këtë vendim dhe situatën ia la në dorë
komisionit për reformën agrare. Ky i fundit
konfirmoi pjesën më të madhe të titujve të
pronësisë së kolonëve mbi ngastrat familjare,
ose mbi një pjesë të tyre, që ishin dhuruar nga
pushteti i paraluftës. Rreth 4 mijë familje
kolonësh u zhvendosën nga Kosova për në
rajone të tjera të Jugosllavisë, gjysma e tyre në
Vojvodinë (Malcolm 1998: 317-318).
Siç e vëren historiani Oliver Shmit [Oliver
J. Schmitt], deri në vitin 1966 “politika e shtetit
jugosllav ndaj shqiptarëve u karakterizua nga
koncesionet në fushën teorike... dhe represioni
në praktikën administrative” (2012: 177).
Pushtetin real në Kosovë e kishte policia
sekrete, UDB-ja, e cila përndiqte edhe zyrtarët
shtetërorë e anëtarët e Lidhjes Komuniste.

Qëllimi ishte pengimi i zhvillimit të vetëdijes
kombëtare te shqiptarët, ngaqë UDB-ja
përndiqte mësuesit e gjuhës, letërsisë dhe
historisë shqiptare, edhe pse ata punonin me
programet shkollore të miratuara nga regjimi.
Mbikëqyreshin të gjithë ata që blinin gazetën
Rilindja dhe organe të tjera të shtypit zyrtar në
gjuhën shqipe. Dhjetëra intelektualë dhe
anëtarë partie shqiptarë janë torturuar dhe janë
vrarë gjatë kësaj periudhe nga UDB-ja, e cila
ushtronte trysni mbi gjykatat për të mos i
hetuar këto raste. Këto fakte u bënë të njohura
pas rënies së Rankoviçit, mirëpo ndaj
abuzuesve u dhanë veç disa dënime të lehta e
simbolike (Avdic & Vllasi 2013: 186-195).
Emblematike për periudhën ishte operacioni
për mbledhjen e armëve, i menduar për të
terrorizuar popullatën shqiptare. Ata që nuk
kishin armë për të dorëzuar merreshin në pyetje
e torturoheshin. Qendrat e torturës u vendosën
në odat e shtëpive të familjeve të mëdha e të
respektuara dhe në godinat e shkollave. Kjo
bëhej në mënyrë që në kujtesën kolektive këto
pika referimi për jetesën shoqërore të lidheshin
me tmerrin dhe vuajtjet e pësuara (Berisha
2016: 158). U riaktivizua marrëveshja me
Turqinë për shpërnguljen e “turqve” të
Jugosllavisë dhe qindra mijëra shqiptarë u
detyruan të deklaroheshin si turq e të
largoheshin nga Kosova e trojet e tjera amtare.
Pas vitit 1974 filloi një procesi i
përmirësimit të kushteve politike e kulturore të
shqiptarëve, në pajtim me kursin liberal që
Titoja ndoqi për administrimin e federatës.
Edhe pse Kosova fitoi një autonomi të gjerë
politike me kushtetutën e vitit 1974, në
aspektin ekonomik ajo vijoi të ishte një koloni
e brendshme e Serbisë dhe e Jugosllavisë.
Kosova në ekonominë e planifikuar jugosllave
kishte rolin e prodhuesit të energjisë së lirë dhe
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të lëndës së parë për industritë në veri të shtetit.
Zhvillimi industrial u bë me hapa më të
ngadalta se tjetërkund dhe realisht hendeku
socio-ekonomik me rajonet e tjera u zgjerua
edhe më shumë. Përmbledhtazi, kjo dëshmohet
nga të dhënat që sjell Ibrahim Berisha:

80% e të papunëve të Kosovës ishin shqiptarë.
Ndërkohë që serbët e malazezët josheshin të
emigronin në Kosovë me anë të sigurimit nga
shteti të tokës, kredive dhe punësimit në
administratë, migrimi i shqiptarëve në qytete
kufizohej me masa administrative dhe kjo
ndikonte në mundësitë e tyre për t’u punësuar,
arsimuar apo për të marrë shërbime më cilësore
shëndetësore (Berisha 2016: 170-171).
Burgosjet dhe dënimet e ndryshme të
shqiptarëve që kërkonin ngritjen e statusit të
Kosovës vijuan edhe pas vitit 1974, p.sh. Adem
Demaçi u dënua në vitin 1976 për shpërndarjen
e
“propagandës
armiqësore”.
Pas
demonstratave të vitit 1981 niveli i dhunës u
rrit dhe sërish u përhap në shtresa të gjera të
popullatës. Numri të vrarëve nga armë zjarri
dhe të vdekurve në tortura varion nga 11 veta,
sipas raportimit zyrtar deri në disa qindra sipas
Internacionales së Amnistisë (Bellamy 2007:
110).
Memorandumi famëkeq i vitit 1986 nga
Akademia Serbe e Shkencave dhe e Arteve
fillimin e krizës së Jugosllavisë e caktonte në
gjysmën e dytë të viteve 60, që do të thotë se
shqetësimi i hartuesve memorandumit ishte
pakësimi i shanseve që serbët të dominojnë në
federatë mbi kombet e tjerë. Për ta, treguesit
kryesorë të dobësimit të pushtetit të serbëve
ishin ndryshimet e statusit juridik të Kosovës
dhe mbizotërimi demografik i shqiptarëve në
krahinë. Autonomia e krahinës dhe përfaqësimi
i saj në nivel federativ u interpretua prej
intelektualëve dhe politikanëve serbë në vitet
80 si minim nga brenda i Republikës Socialiste
të Serbisë, ndërsa “bomba demografike” e
shqiptarëve në Kosovë shihej prej tyre si një
gjenocid i heshtur ndaj serbëve. Të dyja këto
tema lidheshin me paranojën ndaj përdhunimit
të grave serbe nga meshkujt shqiptarë. Në

Kosova shënon rënie konstante dhe kjo
shihet me përqindjen që banori i
Kosovës merr pjesë në mesataren e
produktit shoqëror për një banor në
Jugosllavi: në vitin 1947 me 49.3%, në
vitin 1953 me 45.8%, në vitin 1961 me
35.8%, në vitin 1971 me 33.8%, në vitin
1981 me 29.5% dhe në vitin 1988 me
27.6%.
Domethënë
mesatarja
e
pjesëmarrjes është përgjysmuar gjatë
regjimit
komunist... Kjo ngecje
krahasuar me vitin 1947 me 1988 u
shtua për 3.6 herë. Në krahasim me
Slloveninë madje 7.8 herë. Prodhimin
bruto-shoqëror për një banor, të cilin
Kosova e arriti në vitin 1981, Mali i Zi e
kishte arritur më 1961, ndërsa
Maqedonia më 1964 (2016: 139).
Berisha shkruan se në vitet 1950
Jugosllavia në tërësi përfitoi qindra milionë
dollarë ndihma ndërkombëtare, prej të cilave
Kosova nuk përfitoi thuajse asgjë, sepse ato
administroheshin në rangun e republikave dhe
pjesa që i takonte Kosovës ndalohej në Serbi
(po aty: 129). Dallimi etnik vijoi të përcaktonte
shanset e jetesës në Kosovë. Me gjithë vajtimin
e elitave serbe për gjoja “albanizimin e
Kosovës” pas vitit 1966, pjesa më e madhe e
punëve në sektorin publik mbeti në duart e
serbëve të krahinës: në vitin 1980 një në pesë
serbë ishte i punësuar në shtet, përkundër një në
11 shqiptarë (Malcolm 1998: 326). Më 1981,
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situata koloniale ku të kolonizuarit fitojnë disa
të drejta qytetarie dhe fillojnë të kërkojnë
barazi e të përzihen në të njëjtat mjedise
publike me kolonizatorët, te këta të fundit
humbja e privilegjeve të deriatëhershme dhe i
hapësirave ekskluzive për të bardhët, si edhe
ankthi se të kolonizuarit po guxojnë ta mbajnë
veten të barabartë me kolonizatorët e të
kërkojnë të njëjtin status, shprehen në
paranojën masive të përdhunimeve të grave të
bardha nga meshkujt “me ngjyrë”. Një pjesë e
mirë e serbëve të Kosovës dhe shumë serbë në
Serbi, të mësuar me imazhet e shqiptarit
“indigjen” e druvar, nuk mund ta përfytyronin
se shqiptarët një ditë do të ishin në gjendje të
përziheshin me serbët në të njëjtën hapësirë
publike të shoqërisë socialiste; se shqiptarët do
të ishin mjekë, pedagogë, diplomatë etj., edhe
pse shoqëria shqiptare vijonte të ishte më e
prapambetura në Jugosllavi. Lindshmëria e
lartë në Kosovë për ta ishte një provë e sjelljes
shtazarake
dhe
agresive
seksuale
të
shqiptarëve, e strategjisë së tyre tinzare për t’i
mposhtur serbët në paqe dhe jo rrjedhojë të
varfërisë dhe kushteve të vështira të jetesës në
krahinë, kushte të njëjta që po i shtynin serbët
e Kosovës të emigronin në rajone të tjera të
shtetit. Paranoja ndaj kërcënimit prej
përdhunuesve shqiptarë u fry aq shumë në
mediat serbe sa në një rast thuhej se aty ku
shqiptarët janë shumicë, “ata terrorizojnë dhe
mbjellin ndjenjën e pasigurisë... Ata
përdhunojnë këdo që munden, gra të martuara
dhe vajza, gra të moshuara dhe fëmijë
dhjetëvjeçarë. Ata i përdhunojnë kudo, në
vende publike, në stacione autobusi, në makinat
e urgjencës” (cit. te Biserko 2012: 210-211).
Historiani britanik Noel Malcolm (1998:
352) vëren se politikat dhe retorika serbe e
viteve 1990 të kujtonte politikat koloniale të

ndjekura në vitet 20-30 për serbizimin e
krahinës. Për pasojë, lëvizja shqiptare për
pavarësinë e Kosovës duhet parë si një lëvizje
shkolonizuese, e ngjashme me procese që
ndodhën në të njëjtën kohë në ish-Bashkimin
Sovjetik, Afrikën e Jugut, apo Timorin Lindor.
Në vitet 1989-1999 Kosova ishte në një gjendje
të jashtëzakonshme, ku autonomia dhe të
drejtat e liritë e qytetarisë u pezulluan. Policia
dhe ushtria vepronin në mënyrë arbitrare dhe
deri edhe drejtuesve të ndërmarrjeve iu dhanë
fuqi për të pushuar masivisht nga puna
shqiptarët në bazë të dyshimeve politike. U
mbyllën ose u pezulluan të gjitha institucionet
qeverisëse, arsimore e kulturore dhe u pushuan
shumica e shqiptarëve që kishin punë
shtetërore. Masat e Beogradit përbënin një
aparteid ekonomik, për të varfëruar edhe më
shqiptarët e Kosovës dhe për t’i detyruar që të
iknin nga vendi. Në ato shkolla publike ku
shqiptarët u lejuan t’i frekuentonin, edhe pse
mësuesit e tyre nuk paguheshin më nga shteti, u
zbatua një ndarje e rreptë fizike mes tyre dhe
nxënësve serbë, përfshirë edhe banjat.
Kolonizimi rinisi në Kosovë me serbët e
shpërngulur nga lufta në Kroaci. Më 11 janar
1995 Parlamenti i Serbisë miratoi Ligjin për
kolonizimin e Kosovës së Republikës Federale
të Jugosllavisë”, që të kujton ligjet e ngjashme
të miratuara në Jugosllavinë mbretërore. Atyre
serbëve që vendoseshin në Kosovë shteti u
ofronte para për ngritjen e shtëpive dhe u falte
tokë bujqësore. Shqiptarëve u nxirreshin
pengesa juridike për blerjen e pronave dhe u
nxitën me mënyra të ndryshme që të
largoheshin. U kthye emërtimi zyrtar “Kosova
dhe Metohija”, për të treguar se krahina u
përkiste serbëve (Bellamy 2007: 115-116;
Malcolm 1998: 346-349).
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Pas vitit 1999, Serbia ka vijuar ta
konsiderojë Kosovën si pjesë integrale të
shtetit. Serbia tani hiqet si viktimë e
imperializmit amerikan për të maskuar sjelljen
e vet imperialiste në shek. XIX-XX.
Jugosllavia e parë u krijua në emër të
dominimit serb në Ballkan dhe e dyta u
shkatërrua sepse për shumë serbë po e pengonte
dominimin serb mbi popujt e tjerë, në radhë të
parë mbi shqiptarët e Kosovës. Serbia edhe tani
po vazhdon nacionalizmin perandorak, duke
ndikuar në qeverisjen e shteteve të pavarura
fqinje: Bosnjë-Hercegovinë, Mal i Zi,
Maqedoni e Veriut dhe Kosovë. Në kushtetutën
e saj, Republika e Serbisë e konsideron
Kosovën si pjesë përbërëse të shtetit dhe herë
pas here lë të kuptohet se midis tyre nuk ka një
kufi shtetëror. Serbia e ka përqendruar politikën
e vet në ndarjen etnike të Kosovës, duke synuar
që të ketë diferencime midis qytetarëve të
Kosovës. Politika e saj është se serbët duhet të
kenë qeverisje ekskluzive në pjesë të territorit
të Kosovës. Muri në Mitrovicë pengon
integrimin e qytetarëve dhe i ndan ata sipas
kombësisë, njëjtë si muret izraelite në
Palestinë, apo muret që dikur rrethonin lagjet
evropiane në qytetet koloniale. Në komunat
veriore ajo financon ndërtime të reja, po ashtu
edhe në territoret “ekstra-territoriale” rreth
manastireve, si forma të reja të kolonizimit
etnik. Serbia po krijon në Kosovë sisteme të
ndara të arsimimit, telekomunikacionit dhe
energjisë për serbët. Ajo ngulmon që serbët e
Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet politike të
Serbisë dhe të bllokojnë e bojkotojnë
institucionet e Republikës së Kosovës.
Serbia është vazhdimisht në kërkim të
formulave politike, e përbashkëta e të cilave
është pengimi i sovranitetit të Republikës së
Kosovës në të gjithë territorin e saj. Si

alternativë e planit të ndarjes së Kosovës midis
Serbisë dhe Shqipërisë, që është diskutuar në
qarqet intelektuale serbe qysh në vitet 80,
Serbia synon kontrollin e
pasurive të
rëndësishme natyrore, të veprave publike dhe të
zonave të caktuara me vlerë historike e
kulturore. Në prill të vitit 2019 Serbia dhe
Rusia kanë diskutuar formulën e “sovranitetit të
dyfishtë” mbi Kosovën, sipas së cilës Serbia do
të ketë sovranitet mbi komunat veriore dhe mbi
manastiret e kishat ortodokse. Kjo formulë i
njeh Serbisë garantimin e sigurisë në këto
territore, që nënkupton rikthimin e forcave
policore në Kosovë (Murati 2019). Në agjendën
e dialogut, të ndërmjetësuar nga Bashkimi
Evropian, Serbia po tenton të përfshijë edhe
statusin e kompleksit mineral-industrial të
Trepçes. Ajo po ndërmerr një bllokadë
ndërkombëtare të Kosovës dhe ndërkaq dialogu
i ndërmjetësuar nga Brukseli po e ruan
asimetrisë midis Serbisë dhe Kosovës, sepse
nuk po bisedohet për problemet që kanë dy
shtete me njëri-tjetrin, por për rregullimet e
brendshme të Kosovës, që duhet të jenë atribut
i sovranitetit.
Shkolonizimi nuk ka të bëjë vetëm me
arritjen e shtetësisë, por edhe me përpjekjen e
të kolonizuarve të dikurshëm për të pasur
marrëdhënie të ridimensionuara ekonomike,
politike dhe kulturore me ish-kolonizatorët.
Varësia koloniale e Kosovës ndaj Serbisë nuk
ka përfunduar me shpalljen e pavarësisë dhe ka
gjasa të vijojë edhe pas njohjes reciproke, sepse
Serbia ndërkohë po instalon mekanizmat e
nevojshëm për të bërë të mundur, që Republika
i Kosovës të jetë një satelit i saj. Për këtë arsye,
duhet që Kosova të shkëpusë sa mundet lidhjet
asimetrike me Serbinë. Procesi i shkolonizimit i
Kosovës duhet të drejtohet edhe kundër
dominimit ekonomik serb në Kosovë, që do të
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thotë edhe ndaj parisë kompradore shqiptare, e
cila po tregohet e gatshme që, për interesat e
veta, të bëjë kompromise me ish-kolonizatorin
për një formë të re varësie. Meqenëse në
Kosovë po dominon tregtia dhe jo prodhimi,
borgjezia vendase është kryesisht tregtare, që
do të thotë ndërmjetësuese midis prodhuesve e
shitësve të mallrave në Serbi me konsumatorët
në shumicë shqiptarë në Kosovë. Kapja e
shtetit e thellon edhe më shumë problemin,
sepse orientimi i qeveritarëve është te fitimi i
menjëhershëm përmes privatizimeve korruptive
të pronës publike dhe abuzimit me investimet
nga buxheti i shtetit. Shkolonizimi i Kosovës
duhet të jetë edhe social, në mënyrë që
zhvillimi të bazohet në prodhim dhe hulumtime
e shpikje, sikurse ndodh me vendet e zhvilluara
perëndimore. Kështu do të ndalet emigrimi i
punëtorëve, fshatarëve dhe intelektualëve.
Fjalët që Franc Fanoni [Frantz Fanon] i
shkruante për shkolonizimin e Afrikës janë
aktuale sot për Kosovën:

mësohet të jetojë pa Kosovën dhe ta pranojë se
projektet e veta imperialiste i kanë sjellë vuajtje
dhe mjerim shqiptarëve dhe popujve të tjerë
(shih Chen 2010 për konceptin dhe teorinë e
çimperializimit në kohën tonë). Disa
intelektualë serbë e kanë kuptuar tashmë se
demokratizimi i Serbisë është i lidhur me
procesin e çimperializimit, që do të thotë heqje
dorë nga Kosova dhe politikat për dominim
mbi shtetet fqinje.

Përfundim: Shkolonizimi në politikën
e jashtme
Bisedimet Beograd-Prishtinë të ndërmjetësuara
nga BE-ja, po sillen rreth “normalizimit”.
Normalizimi i marrëdhënieve midis dy shteteve
nënkupton së pari njohjen e ndërsjellë,
shkëmbimin e diplomatëve dhe vijimin e
procedurave të njohura ligjore për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve dhe për krijimin e
mirëbesimit të ndërsjellë. Kështu ia kanë
paraqitur “normalizimin” popullit negociatorët
e Kosovës. Mirëpo Serbia me “normalizim”
nënkupton kthimin e sovranitetit të saj mbi
Kosovën, edhe pse jo domosdoshmërisht të
autonomisë që Kosova ka pasur deri në vitin
1989. Serbia është krijuese në formula: “më
shumë se autonomi, më pak se pavarësi”,
“sovranitet i dyfishtë”, “anëtarësim në OKB pa
njohje si shtet”, “korrigjim i kufijve” etj. E
përbashkëta e tyre është mohimi i sovranitetit të
shtetit të Kosovës në të gjithë territorin e vet
dhe ruajtja e asimetrisë në marrëdhëniet SerbiKosovë. BE-ja me qëndrimin neutral ia ka
pranuar këtë interpretim dhe shtetet që kanë
deklaruar se tërheqin njohjen e Kosovës e kanë
lexuar “normalizimin” si një pezullim të
pavarësisë për sa kohë që palët janë në kërkim

Populli kupton se ka vendas të cilët jo
vetëm nuk e kanë humbur sensin e
adaptimit, por se kanë përfituar nga
lufta [kundërkoloniale] për të përforcuar
pozitën e vet materiale dhe sociale...
Populli zbulon se dukuria e hidhur e
shfrytëzimit mund të marrë edhe trajtë
të zezë apo arabe. Ai bërtet “poshtë
tradhtari”, por kjo klithje duhet
korrigjuar. Meqenëse tradhtia nuk është
kombëtare, por sociale, populli duhet të
mësohet të bërtasë “kapeni hajnin”
(1984: 131).
Çimperializimi (deimperializimi) i Serbisë
duhet të jetë procesi paralel që shoqëron
shkolonizimin e Kosovës. Serbia duhet të
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të një formule të pranueshme për statusin e
Kosovës. Afërmendsh që bisedimet për
normalizim
kanë
dëmtuar
statusin
ndërkombëtar të Kosovës dhe kanë hapur
diskutimin për kufijtë e saj. Kosova duhet të
forcojë paraqitjen e argumenteve të saj në
politikën e jashtme dhe shkolonizimi është
orientimi i duhur.
Shkolonizimi e paraqet krijimin e shtetit të
pavarur të Kosovës si kulmin e një procesi
historik, edhe pse formalisht Perëndimi e
klasifikoi si sui generis. Shkolonizimi e vë
theksin te diskriminimi i Serbisë ndaj
shqiptarëve jo vetëm në vitet 90 të shekullit të
kaluar, por si një politikë e vazhdueshme
kolonizimi, brenda së cilës përfshiheshin
dëbimi me dhunë i shqiptarëve, shfrytëzimi i
pasurive natyrore dhe mbajtja e Kosovës në një
varfëri të përhershme për të detyruar emigrimin
e shqiptarëve. Kërkesat e Kosovës për njohje
ndërkombëtare nuk duhet të mjaftohen te
vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të
Drejtësisë, por duhet të bëjnë të njohur kalvarin
e shqiptarëve të Kosovës, për të cilët pavarësia
nga Serbia ishte e vetmja mundësi për të
mbijetuar si popull. Këtu mund të luajë rol
diplomacia publike e Kosovës dhe e Shqipërisë,
sidomos për ta bërë të pranueshme idenë e
Kosovës si koloni te publiku i gjerë dhe
politikë-bërësit në ato shtete paskoloniale që
ngurojnë ta njohin shtetin e Kosovës. Përballë
nostalgjisë për Jugosllavinë titiste si bashkëdrejtuese e vendeve të paangazhuara, duhen
vendosur faktet dhe të dhënat që tregojnë për
vuajtjet dhe mjerimin që ka karakterizuar
Kosovën. Nuk mund të ngurrohet për ta
krahasuar rastin e shqiptarëve të Kosovës dhe
më gjerë në ish-Jugosllavi me raste
bashkëkohore të kolonializmit (dhe që shkojnë
përtej
periudhës
konvencionale
të

shkolonizimit) në Afrikë të Jugut dhe Palestinë.
Politikë aparteidi dhe diferencim racist-kolonial
ka pasur edhe në Kosovë dhe termat
“hegjemonia” apo “shovinizmi” nuk e japin sa
duhet këtë dimension të sundimit serb mbi
shqiptarët.
Shkolonizimi, për më tepër, e drejton
gishtin për nga asimetria e deritanishme e
marrëdhënieve dypalëshe dhe synon të arrijë
reciprocitetin. Nga këndvështrimi i Kosovës,
nuk duhet pranuar normalizim pa kërkuar falje
Serbia për krimet e kryera që nga anulimi i
autonomisë, pa marrë Serbia masa kompensimi
dhe pa pranuar fajësinë historike të saj për
trajtimin kolonial të shqiptarëve të Kosovës që
nga viti 1912. Këto janë tema tabu për Serbinë,
por Kosova ka detyrë t’i ngrejë sa herë që i
jepet rasti, së bashku me kërkesën që shqiptarët
e Luginës së Preshevës të gëzojnë të njëjtat të
drejta me serbët e Kosovës. Ky është kuptimi i
simetrisë në marrëdhëniet ndërkombëtare, siç
po tenton Kosova t’i trajtojë bisedimet
Beograd-Prishtinë; gjithçka më poshtë i kthen
bisedimet në Bruksel në ato midis metropolit
dhe kolonisë. Kosova duhet të ndjekë
shembullin e shteteve baltike, që në vitin 2015 i
kanë paraqitur Rusisë kërkesën për reparacione
për periudhën kur Estonia, Letonia dhe Lituania
kanë qenë nën pushtimin sovjetik. Shqipëria ka
pasur dëmtime njerëzore e materiale nga minat
e hedhura nga Jugosllavia në territorin e saj
gjatë vitit 1999, por nuk ka kërkuar
reparacione, gjë që përbën një shenjë
inferioriteti në politikën e jashtme që duhet
korrigjuar sa më parë (shih Murati 2016: 424428).
Shqipëria duhet të marrë një rol më aktiv në
përkrahje të Kosovës, sidomos në organizata
dhe forume ndërkombëtare, ku Kosova nuk
mund të jetë e pranishme. Shqipëria duhet t’i
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kushtëzojë marrëdhëniet dypalëshe me Serbinë
dhe ato rajonale me ndryshimin e sjelljes së
Serbisë ndaj Kosovës. Politika e deritanishme e
afrimit të Shqipërisë me Serbinë, i ka shërbyer
vetëm Serbisë, për ta pastruar imazhin e saj dhe
për të krijuar pritshmëri të kota te strategjistët
perëndimorë se një “Jugosllavi” e re në
Ballkanin Perëndimor, me qendër Beogradin,
është e pranueshme për shqiptarët dhe se ajo
mund të krijohet e të funksionojë si paradhomë
e integrimit në BE e NATO të shteteve të
rajonit. Përkundrazi, institucioneve të BE-së,
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perandorake mbetet një rrezik për paqen dhe
stabilitetin në Ballkan dhe Evropë.
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Kultura politike dhe shtetndërtimi
Rasti i Kosovës
Ibrahim GASHI
_______________________________________________________
Abstrakt
Kultura politike është një emër i ri dhe pak i debatueshëm në ambientin socio-kulturor, politik dhe akademik të Kosovës.
Koncepti i kultures politike të çdo shoqërie i referohet egzistimit, përkatësisht jetëgjatësisë se shtetit dhe institucioneve
shtetërore kombëtare. Natyrisht në formësimin dhe nivelin e kulturës politike ushtrojnë ndikim edhe faktor tjerë që
lidhen më emancipimin e terësishem të shoqërisë.
Përderisa roli dhe rendësia e institucioneve publike në performancën ekonomike, politike dhe kulturore të një vendi
tashmë është etabluar dhe njohur, Kosova si një shtet i ri dhe në proces të shtetndërtimit përbën pikërisht një rast të tillë
ku është e nevojshme që të njëjtat të zënë vend në fokusin e analizës drejt realizimit sa më të drejtë të përgjegjësisë
publike që bartin.
Por si vlerësohen institucionet në Kosovë? Prej nga buron formimi i tyre dhe sa autentike janë ato me kulturën
politike të vendit? A janë një pjesë e tyre thjeshtë modele të transplatuara dhe a mund të performojnë të njëjtat sipas
pritjeve dhe kërkesave qytetare? Duke shtruar nevojën për analiza të tilla, shtuar faktin se studimet e fushës së
institucioneve dhe performancës së tyre janë ende të papërfillshme në rastin në fjalë, ky studim përpiqet të shtrojë një
debat të kësaj natyre duke u bazuar në karakteristikat socio-politike të Kosovës parë nga retrospektiva e afërt si dhe
periudha aktuale.
Fjalët kyçe
Institucionet, kultura politike, autoriteti, burokracia, tradita, shtetndërtimi



Pofesor i rregullt, Departamenti i Historisë, Universiteti i Prishtinës. Email: ibrahim.gashi@uni-pr.edu

37

Për më shumë, sipas Stephan Chilton, nga
Universiteti i Minesotes në të studiuarit e
kulturës politike ka probleme teorike. (Chilton,
1988, 419-445).
Pa dashur të vazhdoj më tej me persiatjët
teorike mbi kulturën politike t`i rikthehemi
rastit tone të studimit.
Procesi i shtetndërtimit në Kosovë ka
ndjekur një trajektore të ndryshme nga rrjedha,
që ky proces pati në njësitë tjera federale të ish
Jugosllavisë. Mjafton të kujtojmë, se pikërisht
kur republikat tjera të federatës jugosllave
kishin deklaruar pavarësinë dhe ndërtonin
shtetet e tyre, Kosova u përball më suprimimin
e autonomisë së vitit 1974 dhe me mohimin e
çfardo subjektiviteti politik në kuadër të
konfederatës Serbi-Mali i Zi. Për pasojë lëvizja
politike për pavarësi, që nisi në fillim të 90tave, në vitet 1998-1999 u shndërrua në levizje
të armatosur, duke shkaktuar një konfrontim
më madhin në historinë e armiqësisë shqiptaroserbe. Fundi i luftës me largimin e forcave
serbe dhe vendosjen e administrimit
ndërkombëtar të OKB-së i hapi rrugë krijimit të
rrethanave për deklarimin e pavarësisë së
Kosovës më 17 shkurt 2008.
Për arsyet e sipërcekura kultura politike
është një emër i ri dhe pak i debatueshëm në
ambientin socio-kulturor, politik dhe akademik
të Kosovës. Koncepti i kulturës politike të çdo
shoqërie i referohet egzistimit, përkatësisht
jetëgjatësisë së shtetit dhe institucioneve
shtetërore kombëtare. Natyrisht në formësimin
dhe nivelin e kulturës politike ushtrojnë ndikim

Kultura politike dhe shtetndërtimi Rasti i Kosovës
Kultura politike është potencialisht një koncept
i fuqishëm unifikues i shkencave politike. U
përmend për herë të parë nga Gabriel Almond
(1956) si termi i premtuar për të zgjidhur në një
mënyrë shkencore, ndër kulturalisht të
vlefshme, problemin klasik të përcaktimit, se si
njerëzit ndikojnë në sistemin e tyre politik dhe
anasjelltas. (Almond and Verba, 1963). Kultura
(dhe kultura politike gjithashtu) është kuptuar
si përpjekje që të kapërcejë individin, por jo në
atë masë që mohoi plotësisht veprimin
individual. Vërtetë, individët u shoqëruan në
kulturën e tyre, por gjithashtu e prodhuan dhe
riprodhonin atë. Kultura gjithashtu kuptohet si
tendencë që kufizonte sistemin politik duke
mos qenë identik me të (vetëm sisteme të
caktuara mund të "përshtatnin" një kulturë të
caktuar), por një tendencë e vazhdueshme e
institucioneve është që të ndryshojë kulturën,
që i krijoi ato deri në masën që ta përshtas atë.
Suksesi i antropologëve në studimin e kulturës i
siguroi fillmisht shkencëtarët politikë, se
kultura politike e përcaktuar siç duhet mund të
studiohej në të gjitha shoqëritë. Edhe pse
formalizimi dhe operacionalizimi i konceptit
mund të kërkonte metoda të reja, të dhëna të
reja dhe teori të reja, vetë koncepti dukej jo
problematik. Por befasisht të studiuarit e
kulturës politike në shoqëritë e ndryshme filloi
të shfaqet si problem konceptualisht kompleks.
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edhe faktorë të tjerë që lidhen më emancipimin
e terësishem të shoqërisë.
Ajo çfarë e karakterizon shtetin aktual të
Kosovës, është ballafaqimi i kulturës politike
mes idealeve të demokracisë, traditës së
fuqishme të organizimit në baza fisnore, dhe
legacisë socialiste. Të tre këto elemente janë të
pranishme edhe sot e kësaj dite në mënyrën se
si qytetarët i qasën marrdhënies me
shtetin.(Montanaro, 2009, f. 6). Për më tepër,
që nga paslufta, Kosova ndodhet në të
ashtuquajturën “fazë të tranzicionit”, që
teorikisht njihet të jetë duke vazhduar edhe në
momentin kur po flasim, fazë e cila është
treguar mjaft e vështirë në shumë drejtime, dhe
që ka sjellë në sipërfaqe këto elemente të
kulturës politike. Një nga problemet më të
mëdha pas pavarësisë mbetet ekonomia, pasi që
Kosova vazhdon të jetë një shtet me të ardhura
relativisht të ulta. Duhet theksuar se pikërisht
për shkak të mendësisë politike dhe kulturës
politike që kërkonte bërjen e shtetit, populli i
Kosovës në një mënyrë ishte mësuar të
legjitimojë varfërinë dhe gjëndjen e rëndë
ekonomike në emër të kauzës politike
kombëtare. Megjithatë, sot këto raporte janë
përditë e më të pavlefshme. Periudha e
administrimit ndërkombëtar ishte e para që theu
tabutë e idealeve. Siç thotë edhe Schmitt, “nën
sundimin e Kombeve të Bashkuara u krijua një
konjunkturë e rrejshme ekonomike përmes
vendeve të reja të punës në administratën e
fryrë”. (Schmitt, 2012, f. 278) Në fazën pas
pavarësisë, shteti i ri, u zhvesh shpejt nga
atributet idealiste dhe u bë një adresë e
kritikave për gjendjen e përgjithshme
ekonomike e sociale. Elita politike që
materializoi shtetin e pavarur nuk pati mundësi
që të fshihet për shumë kohë pas atributeve dhe
nevojave shtet-ndërtuese, si përgjigjie ndaj

kërkesave ekonomike e sociale në rritje e sipër.
Mbamëndja nga ish sistemi socialist i
organizimit të ekonomisë, i cili edhe pse nuk
kishte efikasitet, megjithatë siguronte vende
pune, (Rexhepi & Ademi, 2012, f. 618)
paraqiste një nga sfidat e komplementimit të
masës me sistemin e ri liberal të ekonomisë së
lirë të tregut, të bazuar kryesisht në sektorin
privat. Është pikërisht kultura politike e tillë që
e pamundëson ndërtimin e një vizioni optimist
në kapitalizmin liberal dhe si e tillë, ajo
vazhdon të provokojë kërkesat në emër të
varësisë nga sfera publike.
Një aspekt tjetër i rëndësishëm që e sjell
kulturën politike si forcë ndikuese mbi natyrën
e shtetit aktual të Kosovës, është edhe kalimi
nga një vetëdije kolektive në një vetëdije
personale, të prirur nga interesat individuale.
Në fazën e formimit të shoqërisë politike si
pasojë e rrethanave të dhëna më lartë, kultura
politike e shoqërisë kosovare ishte kulturë e
masës, e drejtuar nga masa dhe e orientuar drejt
qëllimeve të masës. Në një situatë të tillë, çdo
individ që dilte kundrejt vullnetit të masës lehtë
do të ishte anatemuar. Kjo kulturë u formua në
frymën e përzier të traditës fisnore në njërën
anë, ku tiparet elitare duhej të korrespondonin
me moralin dhe forcën, pastaj nën tryesninë
intelektuale, që synonte të braktiste mendësinë
e vjetër të organizimit patriarkal për t’i lënë
hapsirë ideve të reja përparimtare, si dhe
botëkuptimeve socialiste që siç thotë Delsol,
synonin të unifikonin mendimet e individëve
për t’i nënshtruar ata ndaj një kërkese
makroshoqërore. (Millon-Delsol, 2006, f. 49)
Megjithatë, evoluimi politik solli edhe
evoluimin shoqëror. Gjithmonë e më shumë
vërehen tendencat për të parë marrdhënien në
mes të sferës publike dhe asaj private mbi
bazën e ngushtë të interesit individual. Si
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rrjedhojë, parimet me të cilat ka funksionuar
kultura politike e masës, tashmë pothuajse janë
të pavlefshme dhe po zëvendësohen dita-ditës
me parime të reja që në sfond kanë “identitetin
dhe mirëqenjën personale” të individit kosovar.
Në këto rrethana, kultura politike dhe identitare
në Kosovë është duke ndryshuar nga ideja
abstrakte e “një të ardhmje të sigurtë dhe të
ndritur” në një trajtë që korrespondon me
maksimën e njohur të Popperit se “e ardhmja
nuk ekziston ende dhe se pikërisht këtu gjendet
përgjegjësia jonë e madhe: që ne të ndikojmë
mbi të ardhmën dhe ta bëjmë atë më të mirë”.
(Popper, 2001, f. 196) Por sa janë të gatshëm
kosovarët të kuptojnë rolet e reja, për të cilat
janë duke kontribuar edhe pavetëdijshëm në
përditshmëri? Natyrisht se në demokraci,
ambicjet individuale dhe grupore më së miri
realizohen përmes pjesëmarrjes aktive në jetën
politike, kryesisht përmes partive politike, që
marrin, ndajnë dhe ushtrojnë pushtetin
shtetëror. Në rastin e Kosovës, partitë politike
lirisht mund të konsiderohen si përfitueset më
të mëdha nga demokracia, për shkak se përmes
kontrollimit të levave të pushtetit, kanë
shpërndarë dhe rishpërndarë poste qeveritare
për përkrahësit e tyre duke e ndërtuar një
fizionomi politike të “shtetit të partive”. Kjo
duket të ketë ngjarë bazuar në traditën arkaike
të popullit të Kosovës, ku ndarja në fise dhe
mishërimi me fisin si opozitë ndaj fiseve të
tjera, ka ndikuar në krijimin e partive politike
që operojnë jo mbi bazën e ideologjisë, por mbi
bazën e pragmatizmit politik. Shteti i partive si
strukturë karakteristike e demokracisë,
(Schmidt, 2012, f. 359) në rastin e Kosovës,
pritet të evoluojë përgjatë proceseve integruese
në Bashkimin Evropian, gjatë të cilave procese,
edhe vetë kultua politike do të subordinohet
deri në atë shkallë sa të marrë edhe trajtë të re.

Thënë në përgjithësi, kultura politike e
Kosovës ka lindur dhe është shtresuar në
momente të krizave politike përgjatë historisë,
kriza të cilat duke pasur për bazë frikën e
shkatërrimit të formave politike e shoqërore
kanë qenë të orientuara drejt kërkimit të një
shteti të fortë, karakteristikë kjo e shoqërive
paraindustriale evropiane në periudhën e
absolutizmit. (Goulemot, 2008, f. 17)
Megjithatë, të qenit pjesë e një “shteti të fortë”
siç ishte Jugosllavia, doli të jetë sfidë për
shoqërinë kosovare, e cila përballë një shteti
më të fortë se që mund ta përballonte, u
orientua drejt ngritjes së një sfere private, si një
formë qëndrese.
Debati rreth ndikimit të kulturës politike të
Kosovës në formatin e shtetit tashmë të pavarur
dhe demokratik të saj, duhet të bëhet pikërisht
në mes të këtyre dy trajektoreve, pra në njërën
anë kërkesës për një shtet të fortë siç ishte
idealizuar, dhe në anën tjetër, tendencës për të
kufizuar atë, siç është dëshmuar nga përvoja e
hidhur. Megjithatë, ky debat duhet të mbajë
pozicionin siç është shtruar më lartë, se ka ende
shumë sfera në të cilat kultura politike e
Kosovës duhet të evoluojë në mënyrë që të
korrespondojë me traditën demokratike, siç
ishte pretenduar në fillet e formimit të kësaj
kulture.
Individualizmi kundrejt kolektivizmit dhe
hierarkia kundrejt barazisë janë dy pozicione,
që përgjithësisht ndajnë natyrën e kombeve dhe
shteteve nëpër botë. Në rastin e Kosovës, nuk
ka ende një format të mirëfilltë identifikimi
përmes së cilit do të mund të vlerësohej nëse
kultura politike e vendit ka premisa kolektive
apo individuale, dhe nëse e njëjta është kulturë
e elitës apo masës. Ideja mbrapa këtij punimi
nuk ka pasur për qëllim paraqitjen e të
arriturave shkencore mbi temën në fjalë, aq sa
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ka pasur për qëllim të ftojë hapjen e një debati
të tillë të nevojshëm.
Pas protestave të Marsit 2004, që u
shndërruan në trazira, shumë kritikë të
Bashkësisë Ndërkombëtare e “akuzuan” atë se
kishte dështuar të mbjellë shoqërinë multietnike
në Kosovë. Por këtyre kritikëve ju kishte ikur
me shkas fakti se ngjarjet e 2004-tës, nuk mund
të përmblidhen në pyetjen e thjeshtë nëse ka
dështuar apo jo BN-ja për të menaxhuar
shoqërinë multietnike. (Gashi, 2012, f. 20).
Ato, si edhe shumë ngjarje të tjera politike që
karakterizuan këto 20 vitet e pasluftës, janë
parasëgjithash refleksione të mendësisë politike
të shtresuar nga tradita historike dhe politike e
popullit të Kosovës.
Kjo traditë dhe kjo kulturë politike, është e
nevojshme që të shqyrtohet edhe më tej, në
formën e interpretimit të marrëdhënjeve
shoqërore në kushtet e një shteti tashmë të
pavarur.
Ideja e “Republikës së Kosovës” si shtet i
pavarur dhe demokratik, paraqet më shumë një
koncept të dëshiruar, që vazhdon të sfidohet
ende nga një traditë patriarkale fisnore, nga një
e kaluar socialiste dhe nga përsiatjet
intelektuale për vendosjen e saj brenda linjave
të duhura. Si rrjedhojë, shumë mekanizma
institucionalë, që janë transplantuar, nuk pritet
të funksionojnë mirëfilltazi pa një evoluim
edhe të kulturës politike, bazë për të cilin,
padyshim se është arsimimi i vazhdueshëm me
trende të reja, që në fokus ka ndërtimin e një
shoqërie të emancipuar dhe me një profil të
qartë për të ardhmën e saj politike.
Do të përmendja këtu edhe disa konstatime
që kanë dalë nga një debat më disa studentë të
shkencave politike, sipas të cilëve:
Sa i përket kulturës politike dhe përshtatjes
së saj me kulturën politike evropiane, Kosova

ndodhet në kushte krejt të pafavorshme. Sot, në
Kosovë ka një qytetar fanatik partiak dhe
votues ekskluziv të partive politike dhe jo një
zgjedhës racional të alternativës politike
përmbajtësore.
Ka një mosndjeshmëri ndaj sferës publike,
shpesh edhe keqpërdorim e neglizhencë ndaj
saj dhe nga ana tjetër një fokusim dhe mbrojtje
fanatike të privates. Kjo është rezultat i faktit
që shteti është parë si diçka e ndarë nga
qytetari, për shkak se historikisht për shqiptarët
e Kosovës, shteti ka qenë pushtuesi dhe prandaj
kemi qenë të predispozuar për ta keqpërdorur e
keqtrajtuar gjithçka publike, gjithçka të shtetit
dhe si produkt i gjithë kësaj kemi një qytetar
tërësisht indiferent dhe skajshmërisht skeptik
ndaj institucioneve shtetërore.
Konflikti dhe klanizimi i politikës ka çuar
edhe në ngecjen e shumë proceseve jetike për
Kosovën. Sot, kemi një klasë politike të përçarë
dhe këtë e dëshmon edhe mosdakordanca dhe
mospërfshirja e të gjitha partive politike të
vendit në formimin e ekipit negociator për
dialogun me Serbinë, si një proces thelbësisht
vendimtar dhe përcaktues për të ardhmen e
vendit. Dhe, pikërisht për këtë moskompromis
mes elitës politike edhe për çështje të
rëndësishme ka qenë një nga kritikat që i është
adresuar Kosovës në Raportin e fundit të
Progresit.
Dhe së fundmi një nga mangësitë që ka
Kosova sa i përket kulturës politike është
qarkullimi i të njëjtave figura politike, të njëjtit
vendimarrës, ndikues dhe protagonist të të
gjitha proceseve historike. Kjo ka çuar në një
vetësiguri të tyre për mbajtjen dhe
monopolizimin e pushtetit e “bojkotimin” e
llogaridhënies e si rrjedhojë e kësaj kemi një
sjellje krejt të papërgjegjshme politike e
institucionale.
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E për të ndërtuar bazë institucionale
evropiane,
të
përgjegjshme,
stabile,
llogaridhënëse e funksionale duhet të ketë
organe mbikqyrëse. Për të pasur organe
mbikqyrëse duhet të ketë njerëz të
përgjegjshëm e korrekt. E për të pasur njerëz të
përgjegjshëm duhet të kemi arsim cilësor e të
papolitizuar. Për të pasur arsim cilësor e të
papolitizuar, duhet të kemi një klasë politike të
ndërgjegjshme për rëndësinë thelbësore të këtij
të fundit.
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Reflektimi i zhvillimeve ndërkombëtare në
realizimin e interesave nacionale të
Republikës së Kosovës
Sabri Kiçmari
_______________________________________________________
Abstrakt
Konteksti politik ndërkombëtar nga koha e përfundimit të Luftës së Kosovës (qershor 1999) ka ndryshuar. Presidenti i
SHBA ka lansuar platformën “Amerika së pari” (America first), Republika Popullore e Kinës zë vendin e dytë në botë për
nga fuqia ekonomike, Federata Ruse është rikthyer me agresivitetin e saj në politikën ndërkombëtare, kurse BE po
ndeshet me procesin e iliberalizmit në Hungari, Poloni dhe Rumani, me largimin e Mbretërisë së Bashkuar nga BE
(Brexitin) dhe trendin në rritje të së djathtës ekstreme.
Këto zhvillime ndërkombëtare kanë pasur një reflektim të drejtpërdrejtë në procesin e realizimit të interesave
nacionale dhe shtetërore të Republikës së Kosovës, gjë që e kanë vënë vendin tonë para një numri të madh sfidash, që
nga shpallja e pavarësisë më 17 shkurt 2008: bllokimi nga Federata Ruse dhe RP e Kinës për pranimin e Republikës së
Kosovës në OKB, procesi i ngadalshëm i njohjes së Republikës së Kosovës, dështimi për pranim në UNESCO dhe Interpol,
rruga sui generis e integrimit në BE dhe NATO, raportet e ndera bilaterale me Serbinë etj.
Në kontekst të zhvillimeve ndërkombëtare dhe statusit të Republikës së Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare, do
të shtrohet pyetja themelore: çka është e realizueshme në politikën tonë të jashtme? Cilat qëllime dhe cilat interesa
gjejnë mbështetje të qytetarëve dhe akterëve ndërkombëtarë? Në përgjigjie të këtyre dy pyetjeve do të analizohen
mundësitë, interesat, qëllimet dhe mjetet e politikës së jashtme të Kosovës: mundësia e pranimit të Kosovës në Kombet e
Bashkuara, rrugët më efektive për shtimin e njohjes së Republikës së Kosovës, mundësitë e pranimit në BE, NATO,
UNESCO, Interpol dhe organizata tjera në kontekstin aktual ndërkombëtar dhe raportet me Serbinë etj.
Teza themelore që do të mbrohet është se në kontekstin aktual ndërkombëtar subjektiviteti shtetëror i Kosovës nuk
mund të rrezikohet, por do të vazhdojë të sfidohet. Politika e jashtme e Republikës së Kosovës duhet të tregohet e
vëmendshme në ruajtjen e orientimit properëndimor, ruajtjen dhe forcimin e lidhjeve miqësore e të veçanta me SHBA,
rritjen e angazhimeve në procesin e integrimit në BE dhe NATO, rritjen e prezencës diplomatike në të gjitha pjesët e globit
dhe investime më të mëdha kadrovike, financiare dhe diplomatike në procesin e njohjes së Republikës së Kosovës.
Dialogu me Serbinë duhet të vazhdojë vetëm mbi parimin e barazisë dhe në respekt të principit të reciprocitetit.
Me qëllim të analizimit dhe vlerësimit të kontekstit ndërkombëtar, në të cilin është duke u sfiduar statusi i Republikës
së Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare, do të ndiqet metoda analitike, duke shqyrtuar pozitën gjeografike, interesin
kombëtar, mjetet dhe qëllimet e politikës së jashtme të Kosovës.
Fjalët kyçe
Marrëdhëniet ndërkombëtare, Politika e jashtme, Njohja, Integrimi
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e Kinës e ka të drejtën e vetos në Këshillin e
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Konteksti ndërkombëtar

Pas bankrotimit financiar të gushtit të vitit
1998 dhe dorëheqjes së Boris Jelcinit më 31.
Dhjetor 1999, në krye të Federatës Ruse erdhi
Vladimir Putin. Ai arriti në masë të
konsiderueshme të rikthejë fuqinë e Rusisë në
rrafshin global (Oliker 2018: 52). Lufta
pushtuese kundër Çeçenisë, lufta kundër
Gjeorgjisë (në mbështetje të Abhazisë dhe
Osetisë Jugore), pushtimi i Krimesë në vitin
2014, lufta kundër Ukrainës në Lindje të
Ukrainës dhe konflikti në Transnistri
dëshmojnë për një agresivitet në rritje të
Federatës Ruse në raport me vendet fqinje. Por,
ajo ka demonstruar influencën e saj globale
edhe në ndërhyrjen e drejtpërdrejtë në
konfliktin në Siri dhe me prezencën e saj në
Serbi. Duke qenë se e ka të drejtën e vetos në
Këshillin e Sigurimit të OKB, qëndrimi i
Federatës Ruse kundër pavarësisë së
Republikës së Kosovës ka një reflektim serioz
negativ në pozitën e Republikës së Kosovës në
Marrëdhëniet Ndërkombëtare.

Konteksti politik ndërkombëtar nga koha e
përfundimit të Luftës së Kosovës (qershor
1999) ka ndryshuar. Presidenti i SHBA ka
lansuar platformën “Amerika së pari” (angl.
America first), e cila paraqet një paradigmë
izolacioniste
dhe
antiintervencioniste
(Ikenberry 2017: 6). Me këtë vëmendja e
politikës së jashtme të SHBA përqëndrohet në
interesin ekonomik dhe tregtar në marrëdhëniet
me vendet e tjera. Duke pasur parasysh një
raport të zhdrejtë të bilancit tregtar me
Republikën Popullore të Kinës (Paulson 2017:
11), SHBA kanë filluar një lloj „lufte të re të
ftohtë“ me Kinën. Ky riorientim programatik i
politikës së SHBA-së ka bërë që Kosova nuk
është më në vëmendjen e politikës së jashtme të
SHBA-së.
Në vitin 2010 Republika Popullore e Kinës
arriti të zë vendin e dytë në botë për nga fuqia
ekonomike. Nëse trendi i tillë i rritjes
ekonomike vazhdon, supozohet se deri në vitin
2030 Republika Popullore e Kinës do të
tejkalojë SHBA-të dhe do të zë vendin e parë
si ekonomia më e madhe botërore dhe tregtare
(Shirk 2017: 20). Projekti kinez „Një rrip, një
rrugë“ (engl. One belt, one road), përmes të
cilit synohet krijimi i rrjetit ndërkontinental
infrastrukturor dhe tregtar në mes të Kinës dhe
rreth 60 vendeve tjera të Evropës, Azisë dhe
Afrikës, dëshmon për një investim strategjik të
Kinës në nivel global, i cili do ta forcojë
ndjeshëm pozitën e saj në marrëdhëniet
ndërkombëtare (Worldbank 2018). Në kuadrin
e projekteve të saj infrastrukturore, Republika
Popullore e Kinës e ka përfshirë edhe Evropën
Juglindore. Por, Kosova nuk hyn në zonën e saj
të interesimit. Qëndrimi i saj ndaj pavarësisë së
Republikës së Kosovës është një sfidë serioze
për politikën e jashtme të Kosovës, pasi që RP

Fillimi i shekullit të 21-të është
karakterizuar me lindjen e njërit nga variantet
më të egra të fundamentalizmit islamik, i cili
paraqitet në një formë të veçantë dhe shumë
agresive të luftimit të demokracisë liberale dhe
ekonomisë së tregut të lirë (Cohen 2015: 52).
Al Kaida dhe ISIS janë dy organizata terroriste
islamike që simbolizojnë jo vetëm format
brutale të veprimit, por edhe synimin për të
imponuar në gjithë botën sistemin e sharias, si
mënyrë për të vendosur religjionin e profetit
Muhamet në botë. Fakti se rreth 300 vetë nga
Kosova kanë marrë pjesë në krah të ISIS në
Irak dhe Siri (Shabani 2019), e vë Republikën e
Kosovës në pozitë të pavolitshme.
Zhvillimet në BE kanë një ndikim të
drejtpërdrejtë në politikën e jashtme të
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Kosovës. Iliberalizmi si mendësi dhe linjë
ideologjike (Zakaria 1997: 22), e transmetuar
në opinionin publik nga kryeministi i
Hungarisë Viktor Orban (Orban 2014), dhe i
realizuar nga ai dhe disa kolegë të tij në Poloni,
Rumani, Austri, Francë dhe Itali, dëshmojnë se
një linjë radikale antiliberale po e pushton
gradualisht ambientin politik dhe shoqëror në
vendet e BE. Karakteri i saj ekstremist dhe
radikal e vë politikën tonë të jashtme
detyrueshëm në konfrontim me të. Rritja e
ekstremizmit të djathtë në BE do të ketë pasoja
të pariparueshme për procesin e integrimit të
vendeve të Evropës Juglindore. Fakti që partia
e Vuçiçit ka një afërsi me partitë e ekstremit të
djathtë dhe të gjitha ato me Vladimir Putinin në
Rusi, e bënë situatën mjaft të komplikuar edhe
për politikën tonë të jashtme. Hapërimi me
kujdes dhe vendosmëri në këtë ambient, që me
gjasë do të kontaminohet edhe me tutje me
ideologji kundër të huajve dhe iliberalizëm, do
të jetë mjaft i vështirë.

ndërkombëtar, përmes të cilit do të vëmë
theksin te ndërveprimi i politikës sonë të
jashtme në marrëdhëniet ndërkombëtare, b)
rrafshi vendor, përmes të cilit do të analizojmë
ndërveprimin e aktorëve brenda shtetit dhe
shoqërisë së Kosovës dhe c) rrafshi individual,
përmes të cilit do të analizojmë disa nga
karakteristikat individuale, përceptimet dhe
botëkuptimet
e
aktorëve
të
veçantë
vendimmarrës (Harnisch 2012: 3).

Rrafshi ndërkombëtar
Në qoftë se e analizojmë politikën e jashtme të
Kosovës në rrafshin ndërkombëtar, shohim se
struktura e sistemit ndërkombëtar ka pasur një
influencë të ndjeshme në zhvillimet politike
dhe shoqërore në Kosovë në tridhjetë vitet e
fundit. Poashtu, raportet në mes të pesë fuqive
të mëdha në Këshillin e Sigurimit të Kombeve
të Bashkuara dhe trendi në rritje i shkallës së
institucionalizimit të Kombeve të Bashkuara,
kanë pasur një ndikim të drejtpërdrejtë në
zhvillimet në Kosovë. Ndërhyrja ushtarake në
vitin 1999 është bërë pa koncenzusin e pesë
vendeve me të drejtë të vetos në KS të OKB,
Rezoluta 1244 është një variant kompromisi
për të legalizuar vendosjen e Misionit të
UNMIK-ut dhe KFOR-it në Kosovë, kurse
bllokimi i pranimit të Kosovës në OKB nga dy
vende anëtare të përhershme në Këshillin e
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (Republika
Popullore e Kinës dhe Federata Ruse) flet për
vendosmërinë e këtyre dy vendeve për të ndalur
rritën e shtetit të ri.

Të gjitha këto zhvillime ndërkombëtare
kanë një reflektim të drejtpërdrejtë në procesin
e realizimit të interesave nacionale dhe
shtetërore të Republikës së Kosovës, gjë që e
kanë vënë vendin tonë para një numri të madh
sfidash, që nga shpallja e pavarësisë më 17
shkurt 2008: bllokimi nga Federata Ruse dhe
Republika Popullore e Kinës e pranimit të
Republikës së Kosovës në OKB, procesi i
ngadalshëm i njohjes së Republikës së
Kosovës, dështimi për pranim në UNESCO dhe
Interpol, rruga sui generis e integrimit në BE
dhe NATO, raportet e ndera bilaterale me
Serbinë etj.

Tri rrafshe analitike të politikës sonë
të jashtme

Sistemi anarkik ndërkombëtar, i cili është
përshkruar në mënyrë të jashtëzakonshme nga
Kenneth Waltz (Waltz 1979: 32-33), ka luajtur
një rol socializues në politikën e jashtme të
Kosovës. Strategji e interesit nacional është
përcaktuar identifikimi me shtetet perëndimore,

Me qëllim të analizimit të politikës së jashtme
të Republikës së Kosovës do të përqëndrohemi
në tri rrafshe analitike të sjelljes: a) rrafshi
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madje duke mos hezituar për të dalluar raportet
me SHBA-të si „raporte të një miqësie të
përhershme“ (Ministria e Punëve të Jashtme
2013). Republika e Kosovës është orientuar
drejt SHBA, BE dhe Perëndimit, me qëllim të
sigurimit të egzistencës si shtet. Në fakt ky
rreshtim a priori properëndimor është në linjë të
kundërt me pretendimin e shumë shteteve të
tjera të pavarura për më shumë autonomi dhe
reduktim maksimal të fuqisë ndikuese të
shteteve tjera. Republika e Kosovës nuk ka
hapësirë të mjaftueshme veprimi, pasi që nuk
ka resurse të tilla si Izraeli, ose nuk ka një
zhvillim të tillë ekonomik dhe teknologjik si
Singapori.

lojaliteti, por përfitimet nga ky orientim në
fushën e sigurisë janë të pëzëvendësueshme.
Ndryshe nga pikëpamja e Waltzit, sipas të cilit
"shtetet sekondare, në rast se janë të lira të
zgjedhin, bashkangjiten në anën e dobët; pasi
që është pala më e fortë që i kërcënon ato"
(Waltz 1979: 127), politika e jashtme e
Kosovës i është bashkangjitur palës së fortë NATO-s si subjekt, që garanton një shkallë të
lartë sigurie. Procesin e bashkangjitjes aleancës
së fuqishme nga ana e shteteve të vogla e ka
shpjeguar politikologu amerikan Stephen Walt
përmes hipotezës së tij të bashkangjitjes "bandwagoning" (Walt 1987: 29).
Orientimi në unison pro NATO-s, BE dhe
perëndimit shpesh shpjegohet gabimisht vetëm
si rrjedhim logjik i mbështetjes, që Kosova pati
gjatë vitit 1999. Në fakt, kjo paraqet vetëm një
element qenësor të së vërtetës, por jo gjithë të
vërtetën. Në rastin e Kosovës dhe të Shqipërisë
kemi të bëjmë më shumë me atë që Walt e quan
Balanca e Teorisë së Rrezikut, engl. Balanceof-threat Theorie –BOT (Walt 1985: 3), sipas të
cilës shtetet orientohen jo kundër aksit më të
fuqishëm, por kundër aksit më të rrezikshëm
për sigurinë e tyre nacionale. Në qoftë se,
përceptimi i politikës dhe publikut në Kosovë
është se aleanca e Serbisë me Rusinë paraqet
aksin më të rrezikshëm për interesat nacionale
të Kosovës, atëherë lidhja me NATO-n si aks i
kundërt në fushën e sigurisë është rrjedhim
logjik.

Por, Kosova ka një mundësi të sillet si
Serbia. Serbia ka krijuar një raport dual
bashkëpunimi: në rrafshin ekonomik, financiar
dhe zhvillimor me BE dhe SHBA, kurse
politikisht dhe ushtarakisht me Federatën Ruse.
Opcioni i Kosovës në këtë kontekst është të
krijojë një raport dual politik, ushtarak,
financiar dhe ekonomik në mes të Turqisë dhe
Perëndimit. Një raport koalicioni ushtarak,
financiar dhe tregtar me Turqinë do të ishte një
opcion i mundshëm, me qëllim të sigurimit të
mbijetesës. Megjithatë, subjektet politike të
Kosovës, të mbështetura në mënyrë pothuajse
plebiscitare nga qytetarët, kanë zgjedhur
orientimin pro SHBA, BE, NATO dhe
Perëndimit, kundër një varianti të tillë
dualizmi. Ky orientim strategjik është në linjë
me traditën politike dhe kulturore, që nga koha
e Gjergj Kastriotit – Skënderbeut (1405-1468)
dhe Rilindjes Kombëtare Shqiptare (18511912), gjë që mund të arsyetohet me interesin e
asaj, që quhet dobi relative në marrëdhëniet
ndërkombëtare (Powell 1991: 1303).

Mësyrja e politikës së jashtme të Kosovës
për integrim në sa më shumë organizata
ndërkombëtare është në linjë me teorinë
liberale,
përkatësisht
variantin
e
saj
institucionalist në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Por, egziston një keqkuptim esencial në të
kuptuarit e këtij procesi nga disa prej bartësve
të institucioneve të politikës së jashtme të
Kosovës. Vetë ish ministri i punëve të jashtme
dhe zv. kryeministri aktual Enver Hoxhaj e
mbron pikëpamjen se "shteti i Kosovës nuk e
ka rrumbullaksuar shtetësinë pa pranim në
OKB" (Rubikon 2018). Në këtë koncept ne

Në mes të nevojës për më shumë autonomi
vetëvendosëse dhe asaj për më shumë siguri
përmes aleancës me perëndimin, politika e
jashtme e Kosovës duhet të synojë një lloj
drejtpeshimi funksional. Hyrja në aleancë me
vendet e perëndimit sjell disa kufizime në
sjellje dhe determinon një shkallë të lartë
46

shohim një moskuptim të atributeve të
shtetësisë, gjë që i venë në pah jo vetëm
përfaqësuesit e teorisë realiste, por edhe ata të
teorisë liberale, duke e konsideruar shtetin si
aktorin më të rëndësishëm në marrëdhëniet
ndërkombëtare
në
ambentin
anarkik
ndërkombëtar.

analizimit të politikës së jashtme do të
përfshijmë veçoritë e shtetit, raportin në mes të
sistemit politik dhe shoqërisë, procesin e
vendimmarrjes brenda sistemit politik e
shtetëror etj.
Aktorë kryesor brendashoqëror në krijimin
e politikës së jashtme të Kosovës janë partitë
politike, individët me ndikim dhe grupet
shoqërore, të cilët synojnë të ndikojnë
opinionin publik duke i kalkuluar interesat
brenda resurseve egzistuese dhe vlerave
politike të etabluara në shoqëri. Karakteristikë e
qëndrimeve të partive politike të Kosovës është
kalkulimi i interesave për mbështetje
elektorale. Kjo ndikon edhe në rendin e
rëndësisë së temave të politikë së jashtme.

Duket që z. Hoxhaj nuk e merr parasysh
Konventën e Montevideos, e cila i ka
përcaktuar qartë parakushtet e shtetësisë:
popullsi të përhershme, territor të definuar, një
qeveri efektive dhe aftësia për të hyrë në
marrëdhënie me shtetet e tjera (Convention on
Rights and Duties of States 1933). Që nga 17
shkurti 2008 Republika e Kosovës i plotëson
këto parakushte. Anëtarësimi në OKB nuk
është parakusht i shtetësisë. Ja disa shembuj:
Zvicra nuk ka qenë anëtare në OKB deri në
vitin 2002, por askush nuk e ka konsideruar se
e ka të papërmbyllur shtetësinë dhe
sovranitetin. E njëjta gjë vlen për Republikën
Popullore të Kinës, e cila është pranuar në
OKB në vitin 1971, Republikën Federale të
Gjermanisë, e pranuar në OKB në vitin 1973,
Irlandën, Portugalinë, Shqipërinë, Bullgarinë,
Hungarinë, të pranuara në OKB në vitin 1955
etj.

Sipas politikologut amerikan Robert
Putnam qeveritë dhe vendimmarrësit luajnë
rolin e ndërmjetësuesit në një proces negocimi
(Putnam 1988: 431), i cili zhvillohet në mes të
kërkesave të nduarduarshme nga ambienti i
jashtëm dhe politika e brendshme. Në këtë
kontekst Qeveria e Kosovës është e detyruar të
ketë parasysh interesat e opinionit publik dhe
nevojën e ratifikimit të marrëveshjeve
ndërkombëtare. Realizimi i interesave në
politikën e jashtme nuk mund të bëhet pa
mbështetje të gjërë të qytetarëve. Në të njëjtën
kohë, Qeveria është e obliguarr të sillet në
mënyrë të përgjegjshme në raport me aktorët
tjerë të marrëdhënieve ndërkombëtare. Në këtë
kalkulim
interesash,
aktorët
politikë
vendimmarrës i balancojnë me kujdes interesat
dhe jo rrallë tentojnë të manipulojnë opinionin
publik, me qëllim të krijimit të hapësirës së tyre
vendimmarrëse (Putnam 1988: 452).

Rrafshi vendor
Ky rrafsh analitik i politikës së jashtme e ka
burimin në teoritë e Thukididit, Machiavellit
dhe Kantit, kurse sot e gjejmë edhe te Francis
Fukuyama. Kanti shkruante se republikat janë
më paqësore, kurse Fukuyama mbron
pikëpamjen se demokracitë luftojnë më rrallë
kundër njëra-tjetrës (Fukuyama 2006: 121).
Element qenësor në orientimin strategjik të
politikës së jashtme në këtë rrafsh është sistemi
politik, ambienti gjeografik dhe shkalla e
zhvillimit të shtetit. Në rrafshin vendor të

Në historinë e re të Kosovës një shembull i
tillë kalkulimi të interesave ka qenë Konferenca
e Rambujesë, mbajtur në shkurt të vitit 1999.
Në procesin e vendimmarrjes, me këtë rast, një
rol të rëndësishëm kanë luajtur edhe rrethanat
në të cilat duhej marrë vendimi. Delegacioni
Kosovës
negocioi
në
rrethana
socialpsikologjike të jashtëzankonshme - në
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rrethana lufte. Këto rrethana imponuan stres,
presion, pasiguri, rreziqe dhe shumë
ambiguitet.
Delegacioni kishte shkuar të
siguronte pavarësinë, kurse siguroi një lloj
autonomie, duke nënshkruar se respekton
integritetin territorial të Jugosllavisë së mbetur.
Me këtë nënshkrim nuk arrihej dot pavarësia
dhe as Republika. Por, përmes këtij nënshkrimi
krijohej një situatë e re dhe e panjohur më parë
- një lloj protektorati ndërkombëtar. Dhe hapej
rruga për “një zgjidhje përfundimtare për
Kosovën mbi bazën e vullnetit të popullit”
(Weller 1999: 469).

arritur të shmangin dihotominë në deklarim dhe
veprim. Le të marrim dy momente interesante
nën thjerrzën analitike: Premtimet e pambulesë
për liberalizimin e vizave dhe mungesën e
koncenzusit për veprim unik në politikën e
jashtme. Që nga viti 2010 udhëheqësit e
politikës së jashtme dhe ata të integrimeve
evropiane publikojnë data precize para
opinionit publik për përmbylljen e procesit të
liberalizimit të vizave. Premtimet dhe
përcaktimi i datave dhe afateve kohore u
treguan vazhdimisht të pabaza. Në këtë provim
kanë rënë edhe disa burokratë të Bashkimit
Evropian. Deri në gjysmën e dytë të vitit 2019,
kur po shkruhet ky punim, liberalizimi i vizave
për qytetarët e Kosovës nuk ka ndodhur.
Politikanët e Kosovës bënin deklarime publike
për efekte elektorale, kurse burokratët e BE për
të nxitur parlamentin e Kosovës për të
ratifikuar Marrëveshjen e Kufirit me Malin e
Zi. Të dy palët ranë në provim para qytetarëve
të Kosovës. Mekanizmi i komplikuar i
vendimmarrjes në strukturat e BE nuk lejon një
siguri të tillë deklarative publike.

Liria e shprehjes, mundësia e kritikës
publike, domosodshmëria e ratifikimit të
marrëveshjeve ndërkombëtare determinojnë një
shkallë më të lartë kujdesi në veprim të
bartësve të politikës së jashtme. Por,
megjithkëtë, në politikën e jashtme të Kosovës
janë shfaqur tendenca për të imponuar veprime
autokratike. Raste të tilla janë Marrëveshja e
kufirit me Malin e Zi dhe ajo për Asociacionin
e Komunave Serbe në Kosovë. Përderisa e para
kaloi, pas ndryshimit anë të Kryeministrit
Haradinaj dhe partisë së tij Aleanca për
Ardhmërinë e Kosovës (AAK), në një proces
tejet të pakuptueshëm politik, e dyta është
bllokuar me të drejtë nga Gjykata Kushtetuese,
duke konstatuar se “parimet, siç janë elaboruar
në "Asociacioni/Bashkesia e komunave me
shumicë serbe në Kosovë - Parimet e
përgjithshme/Elementet kryesore", nuk janë
tërësisht në përputhshmëri me frymen e
Kushtetutes”
(Gjykata
Kushtetuese
e
Rëpublikës së Kosovës 2015). Ky rast dhe rasti
i dështimit të idesë së presidentit Thaçi për
shkëmbim të territoreve, e cila u shpërfaq në
publik gjatë verës së vitit të kaluar me variante
të ndryshme frazash politike, dëshmon se
demokracia në Kosovë ka krijuar hapësirë për
evitimin e gabimeve në politikën e jashtme.

Rast identik është mugesa e koncenzusit në
lidhje me politikën e jashtme të Kosovës, e
shpërfaqur në koalicionin aktual qeverisës.
Presidenti Thaçi mbështet shkëmbimin e
territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, përderisa
të gjitha subjektet tjera politike janë kundër.
Kryeminstri Haradinaj tregohet konsekuent në
mbajtjen e taksës 100% kundër mallrave nga
Serbia dhe Bosnja e Hercegovina, përderisa
presidenti Thaçi, PDK, LDK, Nisma dhe AKR
janë deklaruar për suspendimin, përkatësisht
heqjen e saj. Kryeministri Haradinaj në këtë
çështje
ka
mbështetjen
e
Lëvizjes
Vetëvendosje! në opozitë. Kjo gjë bëri, që në
Samitin e Berlinit Thaçi dhe Haradinaj të
shkonin të përçarë, dhe rrjedhimisht të
përfaqësonin shumë dobët interesat e
Republikës së Kosovës. Kryeministri Ramush
Haradinaj deklaroi publikisht, se në Berlin
është përballur me presion të madh nga
presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe
kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, për

Udhëheqësit e politikës së jashtme të
Kosovës nuk i kanë shpjeguar me kujdes
interesat dhe mundësitë në politikën e jashtme.
Faktorë të caktuar institucionalë nuk kanë
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pezullimin e taksës ndaj mallrave serbe dhe
atyre të Bosnjës e Hercegovinës (Deutsche
Welle 2019).

Në rrafshin e aktorëve politikë në Kosovë
mund të dallojmë dy tipe: aktorë që e vejnë
primatin mbi shquarjen individuale dhe të tillë
që e vejnë në radhë të parë rrafshin
institucional dhe vleror. Sipas tipeve dallohen
edhe format e veprimit. Te tipi i parë i
aktorëve, veprimet në politikën e jashtme
shihen nga këndvështrimi i maksimalizimit të
pushtetit dhe përfitimit vetijak, kurse në rastin e
dytë te sjellja racionale, edhe në rast se mund të
ketë humbje të imazhit vetijak, por përfitime
serioze nacionale.

Rasti i ratifikimit të Marrëveshjes së kufirit
me Malin e Zi, e cila ishte kundërshtuar
fuqishëm nga kryetari i AAK Ramush
Haradinaj, në kohën sa ishte në opozitë, dhe
mbështetja e tij, pas ardhjes në pushtet, të të
njëjtës marrëveshje, dëshmon për mungesën e
konsekuencës në politikën e jashtme të liderit të
AAK dhe kryeministrit aktual. Ky është një
shembull i qartë manipulimi në politikën e
jashtme. Ndryshe nga konceptet e Putnamit,
sipas të cilit në metaforën e dy rrafsheve mbetet
e paqartë kur, kush dhe cilin e manipuluan, në
këtë rast është e qartë se Kryeministri për arsye
pushtetore e manipuloi opinionin publik kundër
kauzës që e kishte ngritur vetë, me qëllim që të
siguronte qeverisjen në një koalicion me PDK,
lideri i së cilës e kishte nënshkruar
marrëveshjen. Me këtë akt, Haradinaj fitoi pikë
në raport me diplomatët e huaj të akredituar në
vendin tonë dhe diplomacinë evropiane, si njeri
që zgjidh probleme, kurse rrezikoi të akuzohet
nga qytetarët si mashtrues i publikut për
interesa pushtetore.

Këtë rrafsh analitik mund ta konkretizojmë
më tej, bazuar në qasjen socialkonstruktiviste.
Sipas kësaj qasje mund të konstatojmë se tipi i
parë i aktorëve vendimmarrës janë aktorë të
orientuar ekskluzivisht drejt vlerave materiale,
përderisa tipi i dytë janë të tillë që ju kushtojnë
rëndësi të dorës së parë vlerave politike
(jomateriale, ideale). Në grupin e parë,
orientimi themelor veprues është dobia,
maksimalizimi i fuqisë pushtetore dhe forcimi i
lidhjeve individuale me rrethet vendimmarrëse
ndërkombëtare. Grupi i dytë karakterizohet me
aktorë politikë, që ju kushtojnë rëndësi
parimeve, etikës, normave dhe identitetit.
Këto dy grupe dominohen nga dy logjika
veprimi në politikën e jashtme: i pari
karakterizohet me Logjikën e Bilancit, i dyti
me Logjikën e Argumentimit. Te grupi i parë,
pyetja themelore është: Çfarë lloj rezultati sjell
veprimi i caktuar në politikën e jashtme për
maksimalizimin e fuqisë dhe interesit
pushtetor? Grupi i dytë bazohet në pyetjen: A
është veprim i drejtë, racional, etik dhe me
interes për shtetin, kombin dhe shoqërinë
veprimi i dhënë?

Rrafshi individual
Përpos rrafshit ndërkombëtar dhe atij
brendashoqëror, një rol të rëndësishëm në
politikën e jashtme luan edhe rrafshi individual.
Individi është subjekt i rëndësishëm i krijimit
dhe përpunimit të politikës së jashtme.
Përceptimet individuale të bartësve të
institucioneve shtetërore ndikojnë në aktet
vendimarrëse në politikën e jashtme, në
krijimin e platformës, qëllimit, strategjisë dhe
instrumenteve të realizimit të politikës së
jashtme.

Çka është e realizueshme në politikën
tonë të jashtme?
Në
kontekst të
këtyre
zhvillimeve
ndërkombëtare dhe statusit të Republikës së
Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare, mund
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të shtrohet pyetja themelore: Çka është e
realizueshme në politikën tonë të jashtme?
Cilat qëllime dhe cilat interesa gjejnë
mbështetje të qytetarëve të Kosovës dhe
aktorëve ndërkombëtarë?
Në përgjigjie të këtyre dy pyetjeve do të
mundohemi të analizojmë mundësitë, interesat,
qëllimet dhe mjetet e politikës së jashtme të
Kosovës. Këndvështrimi ynë do të jetë i
orientuar drejt tri drejtimeve themelore të
veprimit, të cilat mendojmë se janë të rëndësisë
së dorës së parë: njohja e Republikës së
Kosovës, pranimi i Kosovës në OKB, në BE,
NATO, UNESCO, Interpol dhe organizata tjera
ndërkombëtare dhe negociatat me Serbinë për
normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy
vendeve.

Përkundër përpjekjeve të politikës së
jashtme të Kosovës, për të shpjeguar se pragu
ishte shumë afër, të gjitha mediumet
ndërkombëtare njoftuan për “dështimin e
Kosovës për t’u pranuar.” Mjaftojnë vetëm
titujt e medieve më të njohura ndërkombëtare,
për të pasqyruar reflektimin negativ në
opionionin publik ndërkombëtar: The New
York Times: “Unesco Rejects Kosovo
Membership in a Victory for Serbia”; The
Guardian:
“Kosovo
fails
in
Unesco
membership bid”; REUTERS: “Kosovo fails in
bid to gain UNESCO membership”; DIE ZEIT:
“Kosovo scheitert mit Antrag auf Aufnahme in
Unesco”; DER STANDARD: “Bemühungen
des
Kosovo
um
Unesco-Aufnahme
gescheitert”; LE MONDE: “L’adhésion du
Kosovo à l’Unesco rejetée de justesse”. Siç
mund të konstatojmë nga titujt e mësipërm të
medieve, shprehja që dominon në ta është
“dështimi.” Përmes këtij mossusksesi, në fakt,
në opinionin publik ndërkombëtar u krijua
përshtypja për Kosovën si një shtet që ka
dështuar të sigurojë vendin e saj në
marrëdhëniet ndërkombëtare.

Njohja e Republikës së Kosovës
Njohja e Republikës së Kosovës është një nga
sfidat më të mëdha të politikës së jashtme të
Republikës së Kosovës. Mund të identifikojmë
dy faza të procesit të njohjes: faza e parë
përfshin vitet 2008-2015 dhe faza e dytë, është
në vazhdim e sipër dhe përfshin vitet 2015 e
deri më sot.
Deri në vitin 2015 ka pasur një rritje progresive
të numrit të njohjes. Moment kthese negative
është rezultati i votimit për pranim në
UNESCO, më 9 nëntor 2015. Mospranimi i
Kosovës në UNESCO është përcjellë me pasoja
serioze për procesin e njohjes. Edhe pse nga
142 vende anëtare, sa morën pjesë në votim në
Asamblenë e Përgjithshme të UNESCO-s, 92
shtete votuan pro pranimit të Kosovës, kurse 50
shtete votuan kundër dhe 29 shtete abstenuan,
Kosova nuk arriti të siguronte 2/3 e nevojshme
për të fituar statusin e vendit anëtar në
UNESCO. Udhëheqja e politikës së jashtme të
Kosovës nuk i kishte bërë me kujdes llogaritë,
se si reflektohet një dështim i tillë në procesin e
njohjes dhe integrimit në organizata
ndërkombëtare në të ardhmen.

Pas dështimit të pranimit të Republikës së
Kosovës në UNESCO, politika serbe arriti të
plasojë idenë se shteti i Kosovës nuk është shtet
i konsoliduar. Një ofensivë e re diplomatike e
Serbisë do të pasonte, duke shfrytëzuar
dështimin në UNESCO dhe dialogun në mes të
Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e
marrëdhënieve në mes të dy vendeve si alibi,
për të përhapur idenë se çështja e Kosovës nuk
është zgjidhur ende. Si pasojë ka pasur 13
shtete, të cilat në vitet 2018-2019 e kanë
deklaruar publikisht tërheqjen e njohjes së
Republikës së Kosovës. Në vend që të
analizohej me kujdes, si një prej procesve më
jetike në politikën e jashtme, Qeveria dhe
Kuvendi janë munduar që të shmangin debatin,
me kërkesë të Ministrit të Jashtëm, me
arsyetimin që të mos flitet për tërheqjen e
njohjes, edhe kur ato ndodhin, sepse mund të
dëmtohet procesi. Dhe dëmi ka vazhduar duke
u thelluar.
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Çfarë mund të bëhet? Politika e jashtme
duhet të fokusohet me vendosmëri në rritjen e
numrit të njohjes. Duhet investuar më shumë në
hapjen e misioneve diplomatike në Afrikë, Azi
dhe Amerikën Latine. Identifikimi i kanaleve të
komunikimit diplomatik, direkt dhe indirekt,
me vendet e fuqishme si Kina, India, Brazili,
Argjentina, Afrika e Jugut është një nevojë
urgjente. Ndihma e vendeve mike në këtë
kontekst, sidomos SHBA, Mbretërisë së
Bashkaur dhe Francës është e domosdoshme.
Ministria e Jashtme e Kosovës duhet të
investojë më shumë në raportet me Gjeorgjinë
dhe Ukrainën, por edhe me Aserbeixhanin,
Turkmenistanin, Armeninë dhe Kazakstanin.
Krijimi i grupeve të ekspertëve brenda MPJ dhe
përfaqësues të shoqërisë civile, që merren me
tema të politikës së jashtme, do të mund të
ndihmojë në strukturimin e një pune tri
drejtimshe: në rrafshin analitik, në rrafshin
operativ, përmes misionarëve të posaçëm për
rajone të caktuara, dhe në rrafshin lobues në
rajone
të
caktuara
me
personalitete
ndërkombëtare dhe fondacione përkatëse.

Bazuar në qëndrimet e deritanishme,
Federata Ruse bën pjesë në mesin e vendeve që
e kundërshtojnë ashpër pavarësinë e Republikës
së Kosovës, që nga shapllja e saj më 17 shkurt
2008. Vetë presidenti rus Vladimir Putin e
kishte përshkruar shpalljen e Republikës së
Kosovës si “një ‘precedent të tmerrshëm’ që do
t’i kthehet perëndimit ‘në fytyrë’" (AFP 2008).
Rusia u mundua pa sukses të shpallte të
pavlefshme Deklaratën e Pavarësisë së
Republikës së Kosovës, përmes Këshillit të
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Një
iniciativë e tillë u bllokua nga tri vendet
perëndimore anëtare të Këshillit të Sigurimit
(SHBA, MB dhe Franca) me të drejtë vetoje.
Në mars të vitit 2014, presidenti rus Vladimir
Putin do të shfrytëzonte rastin e Kosovës si
justifikim për t’ia bashkangjitur me dhunë
Krimenë Federatës Ruse (Putin 2014).
Qëndrimi rus paraqet një paradoks të llojit të
vet. Edhe pse politika e jashtme ruse e
shfrytëzon “precedentin e Kosovës”, si rast për
të argumentuar bashkangjitjen e dhunëshme të
Krimesë, ajo nuk e njeh Republikën e Kosovës
dhe madje lobon ashpër kundër pranimit të saj
në OKB dhe organizatat ndërkombëtare.

Pranimi i Kosovës në organizata
ndërkombëtare

Edhe Republika Popullore e Kinës nuk e
pranon pavarësinë e Republikës së Kosovës.
Ditën e shpalljes së pavarësisë së Republikës së
Kosovës, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të
Republikës Popullore të Kinës z. Liu Jianchao
pati deklaruar se “Kina shpreh shqetësimin e
saj të thellë për shpalljen unilaterale të
Deklaratës së Pavarësisë” (Beck 2008).
Ambasadori i Republikës Popullore të Kinës në
Kombet e Bashkuara Wang Guangya, një ditë
pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së
Kosovës do të deklarohej më i matur. Ai do të
konsideronte çështjen e statusit të Kosovës si
“shumë të komplikuar dhe sensitive”, por në
anën tjetër do të përsëriste pozicionin se Kina
është “kundër aksioneve unilaterale” (United
Nations: „5839-th Meeting of Security
Council“ 2008). Edhe pse gjuha diplomatike e
qeverisë kineze është më e kujdesshme se ajo
ruse, dhe bazohet kryesisht në ftesën për

Pranimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara
është problemi më i madh i politikës së jashtme
të Kosovës. Pengesë primare për pranimin e
Kosovës në Kombet e Bashkuara paraqet neni
4, al. 2 e Kartës së Kombeve të Bashkuara,
sipas të cilit “pranimi i një shteti të ri anëtar të
Kombeve të Bashkuara rezulton përmes
vendimit të Asamblesë së Përgjithshme, pas
rekomandimit të Këshillit të Sigurimit të
Kombeve të Bashkauara” (UNO 1945).
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara
objektivisht nuk mund të aprovojë një
rekomandim, në rast se njëra nga pesë vendet
me të drejtë vetoje (SHBA, Mbretëria e
Bashkuar, Franca, Republika Popullore e Kinës
dhe Federata Ruse) voton kundër.
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negociata dhe për zgjidhjen e problemeve në
rrugë paqësore, qëndrimi për të mos e njohur
Republikën e Kosovës nuk ka shënuar ndonjë
ndryshim. Republika Popullore e Kinës ka
votuar kundër pranimit të Kosovës në
UNESCO dhe Interpol si dhe ka deponuar në
Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë më 7
dhjetor 2009 një deklaratë kundër pavarësisë së
Republikës së Kosovës dhe në mbrojtje të
integritetit territorial të Serbisë (International
Court of Justice 2009: 34).

vetos në Këshillin e Sigurimit, u ndoq rruga
përmes Asamblesë së Përgjithshme të
Kombeve të Bashkuara. Më 25 tetor 1971,
Rezoluta 2758 e propozuar nga Shqipëria, fitoi
mbështetjen e 76 vendeve, përballë 35 vendeve,
që votuan kundër dhe 17 vendeve që abstenuan.
Në tekstin e Rezolutës precizohej se
“Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të
Bashkuara [...] vendos të përcaktojë të gjitha të
drejtat e Republikës Popullore të Kinës dhe të
njohë përfaqësuesit e qeverisë së saj si
përfaqësuesit e vetëm të ligjshëm të Kinës në
Kombet e Bashkuara dhe që tani e tutje të
largojë përfaqësuesit e Chiang Kai-shek nga
vendi, që ata kanë zënë pa të drejtë në Kombet
e Bashkuara dhe në të gjitha organizatat e saj”
(UNO 1971). Pra përmes kësaj Rezolute e
drejta e përfaqësimit të popullit kinez bartet nga
Taivani (Republika e Kinës), te Republika
Popullore e Kinës, përmes një rezolute të
Asamblesë së Përgjithshme.

Fakti se Federata Ruse dhe RP e Kinës e
kanë të drejtën e vetos në KS të OKB, pranimi i
Republikës së Kosovës në Kombet e Bashkuara
mund të rezultojë vetëm nga ndryshimi i
qëndrimit, të paktën nga abstenimi eventual, i
këtyre dy vendeve. Një gjë e tillë nuk pritet të
ndryshojë në afat të shkurtër. Rrjedhimisht
gjasat për pranim të Kosovës në OKB, pa një
dakordim të këtyre dy vendeve, janë minimale.
Këtë fakt politika e jashtme e Kosovës duhet ta
regjistrojë dhe të mbesë me këmbë në tokë, në
terrenin real. Politika e jashtme duhet të jetë e
vëmendshme, se me gjasë, Kosova do të presë
më gjatë për pranim në OKB. Por, ky fakt nuk
duhet t`i dekurajoj segmentet vepruese në
politikën e jashtme për t`i hulumtuar mundësitë
për ndryshim të qëndrimit të Republikës
Popullore të Kinës dhe Federatës Ruse. Paralel
me këtë, Kosova duhet të demonstrojë aftësinë
e saj shtetërore në rrafshet e tjera, në mënyrë që
në një moment të caktuar, si RFGJ në vitin
1972, të bindë shtetet anëtare për aftësinë e saj
shtetërore.

Në rastin e Republikës Popullore të Kinës
nuk kemi të bëjmë me pranimin e një anëtari të
ri, por me bartjen e kompetencës përfaqësuese
nga njëri shtet i të njëjtit komb te shteti tjetër.
Ky rast, vështirë se do të mund të gjejë zbatim
në shembullin e Kosovës. Kosova është shtet i
ri dhe me pranimin e saj do të shtohej numri i
vendeve anëtare, kurse në rastin e pranimit të
Republikës Popullore të Kinës, vetëm iu tërhoq
e drejta e përfaqësimit Qeverisë së Republikës
së Kinës (Taivanit). Taivani mbeti që nga ajo
kohë jashtë sistemit të Kombeve të Bashkuara.
Rasti i Palestinës është më lehtë i
zbatueshëm edhe në rastin e Kosovës. Palestina
u pranua më 29 nëntor 2012 si anëtare
vëzhguese në Kombet e Bashkuara. Për të
fituar statusin e vëzhguesit nevojiten vetëm
shumica e thjeshtë e vendeve anëtare. 138 nga
193 vende anëtare të OKB-së votuan pro
dhënies së statusit të vazhguesit Shtetit të
Palstinës. Vetëm nëntë shtete votuan kundër,
kurse 41 shtete abstenuan. Statusi i vendit
vëzhgues i solli Palestinës disa përparësi të
rëndësishme: të drejtën për të diskutuar dhe për

Çfarë duhet bërë? Janë dy rrugë të
kalkulueshme nga këndvështrimi i politikës së
jashtme të Kosovës. Këto dy rrugë janë të
bazuara në shembujt e dy vendeve, të cilat janë
përballur me pengesa identike me Republikën e
Kosovës: Shembulli i Republikës Popullore të
Kinës dhe ai i Palestinës.
Republika Popullore e Kinës kishte mbetur
jashtë Kombeve të Bashkuara deri në vitin
1971. Meqenëse çdo iniciativë për pranimin e
saj bllokohej nga SHBA përmes të drejtës së
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të propozuar rezoluta në lidhje me zhvillimet në
vendin e tyre; Qasja në Agjensionet e Kombeve
të Bashkuara siç është Gjykata Penale
Ndërkombëtare; Mundësia për të aktualizuar
procese gjyqësore kundër veprimeve ushtarake
të Izraelit (Bundeszentrale für politische
Bildung 2012).

Ndërkombëtare, do të kishte qasje në shumicën
e mbledhjeve dhe dokumenteve relevante të
Kombeve të Bashkuara etj. Zvicra, Austria,
Finlanda, Italia dhe Japonia janë vetëm disa
nga shtetet, që kanë pasur statusin e vëzhguesit
për vite të tëra, para se të pranoheshin në
Kombet e Bashkuara (UNO 2019).

Emërtimi zyrtar për statusin e vëzhguesit të
Kombeve të Bashkuara është “Shtet jo anëtar”
(angl. Non-Member-State). Shtetet joanëtare
pranojnë ftesë për të marrë pjesë si vëzhgues në
sesionet dhe punën e Asamblesë së
Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe
kanë të drejtë të kenë mision të përhershëm
vëzhgues në Selinë Qendrore të OKB. Kosova i
siguron lehtë shumicën e thjeshtë për pranim në
Kombet e Bashkuara për statusin e vendit
vëzhgues. Për ta bërë këtë hap, është parakusht
procedural anëtarësimi në të paktën njërën nga
agjensionet e specializuara të Kombeve të
Bashkuara.

Lëvizja e pesë vendeve anëtare të BE dhe
katër vendeve anëtare të NATO, që nuk e kanë
njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës,
është më realiste se sa pranimi më të drejta të
plota në OKB. Ato mund të binden më lehtë
për të ndjekur politikë unike, konform vlerave
euro-atlantike. Partnerët tanë brenda këtyre dy
strukturave multishtetërore mund të precizojnë
momentin e volitshëm. Investimi i energjive të
politikës së jashtme të Kosovës në këto dy
procese është më i domosdoshëm, ashtu siç
është realiste edhe mundësia e pranimit të
Kosovës në Këshillin e Evropës. Në rastin e
UNESCO-s dhe Interpolit, do të duhej pritur
më gjatë dhe analizuar gjendja më me kujdes.
Fakti se kërkohen 2/3 e vendeve anëtare për
pranim, e komplikon situatën, sidomos në
kontekstin aktual ndërkombëtar. Një dështim i
sërishëm do të ndikonte edhe më keq në
statusin e Republikës së Kosovës në
marrëdhëniet
ndërkombëtare.
Dështimi
gjithmonë ka një influencë negative dhe ka
rrezik të fitimit të atributit të shtetit të dështuar.
Politika e jashtme e Republikës së Kosovës
duhet të bëjë hapa serioz në demonstrimin e
aftësisë së saj shtetërore në fushën e
ekonomisë, shtetit të së drejtës, atë ushtarake
dhe në politikën e jashtme për të shtuar gjasat
për pranim në organizatat e lartpërmendura.

Duke pasur parasysh faktin se Federata
Ruse dhe Republika Popullore e Kinës nuk
pritet të ndryshojnë qëndrim, në afat të shkurtër
kohor, për të penguar pranimin e Republikës së
Kosovës përmes të drejtës së vetos në Këshillin
e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, politika
e jashtme e Republikës së Kosovës do të duhej
të analizojë mundësinë për t`i plotësuar
parakushtet e nevojshme për pranim në Kombet
e Bashkuara me statusin e vendit vëzhgues,
përkatësisht të Shtetit Jo-Anëtar. Përmes këtij
pranimi Republika e Kosovës do të siguronte
një numër përparësish: Kosova do të pranonte
ftesë për të marrë pjesë si vëzhgues në sesionet
dhe punën e Asamblesë së Përgjithshme të
Kombeve të Bashkuara, do të kishte të drejtë të
ketë mision të përhershëm vëzhgues në Selinë
Qendrore të Kombeve të Bashkuara në New
York, të drejtën për të diskutuar dhe për të
propozuar rezoluta në lidhje me zhvillimet në
Kosovë, qasje në Agjensionet e Kombeve të
Bashkuara siç është Gjykata Penale
Ndërkombëtare, mundësi për të inicuar procese
gjyqësore kundër Serbisë në Gjykatën

Negociatat me Serbinë për
normalizimin e marrëdhënieve
Kosova dhe Serbia filluan një proces negocimi
për normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy
vendeve në mars të vitit 2011, vetëm tri vite
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të dhënave të pronës nga Republika e Serbisë te
institucionet shtetërore të Republikës së
Kosovës, pjesëmarrja dhe anëtarësimi i
Republikës së Kosovës në organizatat rajonale
nën emrin e saj dhe me fusnotën: “Kosova * Ky përcaktim është pa paragjykim për statusin
e Kosovës dhe është në përputhje me Rezolutën
e OKB-së 1244 dhe opinionin e Gjykatës
Ndërkombëtare të Drejtësisë (ICJ) mbi
shpalljen e pavarësisë së Kosovës" (European
Union 2012).

pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së
Kosovës dhe nëntë muaj pas shpalljes së
Opinionit të Gjykatës Ndërkombëtare të
Drejtësisë, përmes të cilit vlerësohej se me
rastin e shpalljes së pavarësisë së Republikës së
Kosovës nuk është shkelur asnjë akt i të drejtës
ndërkombëtare (ICJ 2010).
Pas opinionit të Gjykatës Ndërkombëtare të
Drejtësisë u miratua në Asamblenë e
Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara
Rezoluta 64/298 e 9 shtatorit 2010. Kjo
Rezolutë merrte në konsideratë "opinionin e
Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi
pajtueshmërinë e shpalljes së njëanshme të
pavarësisë së Kosovës me të drejtën
ndërkombëtare"
dhe
përshëndeste
"gatishmërinë e Bashkimit Evropian, për të
lehtësuar procesin e dialogut ndërmjet palëve"
(Generalversammlung der Vereinten Nationen
2010.)

Dialogu teknik midis Kosovës dhe Serbisë
i solli të dyja shtetet më afër BE-së. Serbisë ju
dha statusi i kandidatit në shkurt të vitit 2012,
kurse Kosova mori aprovimin principiel për
liberalizimin e vizave dhe Marrëveshjen e
Stabilizim-Asocimit pas plotësimit të kushteve
të nevojshme.
Dialogu teknik gradualisht u shndërrua në
dialog politik. Qëllimi i procesit negociues
ishte të shpallej normalizimi i marrëdhënieve
në mes të dy vendeve, si parakusht për
pranimin e të dy vendeve në BE. Dialogu
politik rezultoi me Marrëveshjen e Brukselit, e
nënshkruar në mes të Kryeministrit të
Republikës së Kosovës Hashim Thaçi dhe atij
të Serbisë Ivica Daçiç, më 19 prill 2013, i
ndërmjetësuar nga Përfaqësuesja e Lartë e BE
për Politikë të Jashtme z. Catherine Ashton
(BBC 2013). Procesi u mbështet edhe nga
SHBA, përmes zëvendëssekretarit të shtetit
Philip Reeker.

Rezoluta e Kombeve të Bashkuara shërbeu
si bazë për politikën e jashtme të BE për të
nisur një dialog teknik midis Kosovës dhe
Serbisë. Të dyja palët pranuan kërkesat e OKBsë dhe BE-së. Kështu, raundi i parë i
bisedimeve mes delegacioneve të Republikës së
Serbisë dhe Republikës së Kosovës u mbajt më
8 mars 2011 nën ndërmjetësimin e Bashkimit
Evropian. Nga marsi i vitit 2011 u mbajtën disa
raunde të bisedimeve, në të cilat u diskutuan
fillimisht çështje teknike, të tilla si liria e
lëvizjes (njohja e pasaportave dhe targa),
dokumentet e ofiçarisë, telekomunikacioni,
energjia, transporti dhe çështjet e tregtisë. Deri
në vitin 2012 palët u pajtuan, përmes të
ashtuquajturave "konkluzione kontraktuale",
për zgjidhjen e çështjeve në vijim: njohjen
reciproke të diplomave universitare, e drejta për
të udhëtuar përmes Serbisë me targa të
Kosovës, e drejta për lëvizjen e lirë të shtetasve
kosovarë me letërnjoftimin e Kosovës,
menaxhimi i integruar i kufirit midis Kosovës
dhe Serbisë (IBM – Integrated Border
Management), njohja e vulave doganore të
Kosovës, dorëzimi i të dhënave të ofiçarisë dhe

Marrëveshja e Brukselt e 19 prillit 2013, u
kompozua në vetëm dy faqe dhe 15 nene. Sipas
kësaj
marrëveshjeje
do
të
krijohej
Asociacioni/Bashkësia e Komunave me
shumicë serbe përmes statutit, të bazuar mbi
statutin e komunave egzistuese, me garanci
legale, në akord me kompetencat që i garanton
Karta Evropiane për Vetëqevrisjen Lokale dhe
ligjet e Kosovës; komunave iu garantohej e
drejta për të bashkëpunuar në ushtrimin e
kompetencave të tyre përmes Asociacionit në
mënyrë kolektive në fushat e zhvillimit
ekonomik, arsimit, shëndetësisë, planifikimit
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urban dhe rural; atyre mund t’ju delegoheshin
edhe kompetenca shtesë nga institucionet
qendrore; Asociacioni do të luante një rol
përfaqësues te institucionet qendrore dhe i
garantohej një vend në Këshillin Konsultativ
për Komunitete etj. Si rezultat i Marrëveshjes u
mbajtën zgjedhjet komunale në nëtor 2013, në
katër komunat veriore të Kosovës (Komuna e
Mitrovicës Veriore, Zveçani, Zubin Potoku dhe
Leposaviqi), me lehtësimin e OSBE-së në
pajtim me ligjet e Kosovës dhe standardet
ndërkombëtare.

e Kosovës në organizata dhe iniciativa rajonale
dhe evropiane.
Marrëveshja e 19 prillit 2019 u pasua nga
Marrëveshja e drejtësisë e shkurtit të vitit 2015,
e ndjekur nga marrëveshjet për operatorët e
energjisë dhe telekomit, sipas të cilit Kosova do
të merrte prefiksin +383. Më 25 gusht 2015, u
dakordua edhe marrëveshja për themelimin e
Asociacionit të Komuniteteve Serbe, e cila
rridhte nga Marrëveshja e Brukselit.
Kuvendi
i
Kosovës
e
ratifikoi
Marrëveshjen si marrëveshje ndërkombëtare
më 27 qershor 2013. Kuvendi i Serbisë nuk e
ratifikoi atë si një marrëveshje ndërkombëtare,
por si një vendim për pranimin e “Raportit të
procesit të Dialogut politik dhe teknik me
Institucionet e Përkohëshme të Vetëqeverisjes
në Prishtinë” (Narodna Skupština Republike
Srbije 2013). Një iniciativë ligjore kundër
Marrëveshjes nuk kaloi në Gjykatën
Kushtetuese të Serbisë. Gjykata Kushtetuese në
Beograd nuk iu përgjigj pyetjes për
kushtetutshmërinë e marrëveshjes, duke
deklaruar në dhjetor 2014, se çështja e ngritur
është një çështje politike dhe jo ligjore.

Marrëveshja e Brukselit garantonte, se të
gjitha strukturat paralele të policisë në veri të
Kosovës do të integroheshin në Policinë e
Kosovës dhe do të paguheshin vetëm prej saj,
do të krijohej një Komandë Regjionale për
komunat e veriut (Mitrovica e Veriut, Zveçani,
Zubin Potoku dhe Leposaviqi), komandant i të
cilës do të ishte një serb. Ky proces edhe pse në
formë ka përfunduar, në përmbajtje strukturat
paralele e kanë ruajtur egzistencën e tyre dhe
aktivizohen në momente të caktuara krize.
Sipas Marrëveshjes së 19 prillit 2013 të
gjitha gjykatat do të inegroheshin dhe operonin
brenda kuadrit ligjor të Kosovës, Gjykata e
Apelit në Prishtinë do të themelojë një kolegj të
përbërë nga një shumicë e gjyqtarëve serbë të
Kosovës dhe do të qëndrojë në Mitrovicën e
Veriut. Në nëntor të vitit 2017, ka filluar së
funksionari Divizioni i Gjykatës së Apelit në
Mitrovicë. Këtë divizion e përbejnë pesë
gjyqtarë serbë dhe dy shqiptarë, të cilët
ndihmohen nga një staf prej 11 zyrtarësh
(Gjykata e Apelit 2019).

Në rrafshin real dialogu politik solli disa
përparime: u njoh kufiri i menagjuar, u njoh
Dogana e Kosovës, u organizuan zgjedhejt
lokale në komunat e veriut të Koosvës, u hoqën
barikadat në veri dhe u mundësua lëvizja e lirë
në veri të Kosovës, u pranua pjesëmarja e
Kosovës në organizata rajonale dhe u vendos
hapja e Zyreve Ndërlidhëse në mes të dy
vendeve, në Prishtinë dhe Beograd. Kosova dhe
Serbia shkëmbyen Zyrtarët Ndërlidhës më 17
qershor 2013. Si rezultat i kësaj marrëveshjeje
u nënshkrua Mërrëveshja për AsoocimStabilizim në mes të BE dhe Republikës së
Kosovës në tetor 2015.

Palët po ashtu patën rënë dakord që nuk do
të bllokojnë, ose inkurajojnë të tjerët të
bllokojnë përparimin e palës tjetër në rrugët e
tyre përkatëse drejt BE. Si rezultat i
Marrëveshjes Kosova fitoi statusin e anëtarit të
plotë në Këshillin për Bashkëpunim Rajonal
(RCC) dhe në Procesin e Bashkëpunimit të
Evropës Jug Lindore (SEECP). Megjithatë,
Serbia në shumë raste ka penguar anëtarësimin

Nga këndvështrimi politik Fusnota dhe
Asociacioni janë dy shembuj të kompromisit të
padrejtë që ka pranuar Kosova. Përmes
fusnotës, Kosova ka pranuar me nënshkrimin e
vet, që nga disa shtete të mos konsiderohet
shtet. Kosova, sipas fusnotës, për disa mund të
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jetë shtet dhe për të tjerat jo. Përfaqësuesit e
Kosovës nuk do të duhej të pranonin këtë
kompromis, që ka të bëjë në mënyrë të
drejtpërdrejtë
me
shtetësinë.
Gjykata
Kushtetuese e Republikës së Kosovës, poashtu
e shpalli jokushtetuese Marrëveshjen për
krijimin e Asociacionit të Komunave Serbe
(Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës
2015). Përmes këtij akti juridik, Gjykata
Kushtetuese e shpëtoi Kosovën nga ndarja
faktike në vija etnike.

në procesin e njohjes së Republikës së
Kosovës. Dialogu me Serbinë duhet të
vazhdojë vetëm mbi parimin e barazisë dhe në
respekt të principit të reciprocitetit.
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Një moment i tretë mjaft i dëmshëm është
edhe vënia në diskutim e territorit dhe kufinjve
të Republikës së Kosovës nga presidenti Thaçi.
Territori është atribut i shtetësisë. Vënia në
diskutim e tij është e dëmshme nga
këndvështrimi i politikës së jashtme.
Çfarë duhet bërë? Taksa 100%, e
ndërmarrë nga Qeveria e Republikës së
Kosovës, është një dëshmi konkrete se edhe
Kosova ka mjete presioni kundër Serbisë.
Negociatat me Serbinë për normalizimin e
marrëdhënieve në mes të dy vendeve mund të
vazhdojnë, vetëm nën një parakusht themelor:
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marrëveshjeje është më e mirë, se sa një
kompromis, që më shumë shkakton probleme
se sa i zgjidh ato.
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Shërbimi Diplomatik i Kosovës - Analizë 11
vjeçare e zgjerimit dhe funksionimit të tij

Gjenis HAXHIMEHMETI
____________________________________________________
Abstrakt
Kosova si shtet i ri, Ministrinë e Punëve të Jashtme e ka themeluar pak pas shpalljes se Pavarësisë më 2008. Prandaj, ka
pasur rastin që nga fillimi të ndërtoj një rrjet të mirëfilltë të shërbimit diplomatik dhe atij konsullor, duke marrë për bazë
nevojat e Kosovës si shtet dhe kuadrot profesional që posedonte, në mënyrë që rezultatet të ishin ato të priturat.
Megjithatë përkundër sukseseve, gjatë procesit ka pasur hapësirë për rezultate më të larta. Objektiv i punimit është të
bëhet një analizë e të dhënave në posedim, mbi ndërtimin e rrjetit diplomatik të Kosovës, shtrirjes gjeografike të
përfaqësive diplomatike dhe konsullore, si dhe stafit të tyre.
Hipotezë themelore e punimit është që Kosova, përkundër që është shtet i vogël dhe me kapacitete të kufizuara
financiare, kuadrovike dhe administrative, nuk e ka shtrirë rrjetin e vet diplomatik në optimumin e potencialit të saj dhe
nevojës për arritjen e objektivave kryesore në politikën e jashtme. Punimi ka imponuar përdorimin e metodës analizuesesintetizuese si dhe metodën krahasuese ku do tentohet që të bëhet një krahasim me rrjetin e ambasadave dhe
konsullatave të shtete të përafërta me Kosovën. Nga punimi pritet të dilet me gjendjen aktuale dhe të jepen
rekomandime mbi hapat e mëtutjeshëm të shtrirjes më të mirë që duhet të ketë shërbimi diplomatik i vendit.

Fjalët kyçe
Ambasada, konsullata, shërbimi diplomatik, Ministria e Punëve të Jashtme, Kosova.
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Hyrje
Bazuar në kriteret e Montevideos të vitit 1933
mbi elementet e ekzistimit të shtetit, krahas,
popullsisë, territorit, qeverisë, përmendet
elementi i katërt apo aftësia e shtetit për të hyrë
në marrëdhënie me jashtë (Gruda, 2009: 69).
Kështu që menjëherë me shpalljen e pavarësisë,
Kosova themeloi Ministrinë e Punëve të
Jashtme si resorin kryesor që do merret me
marrëdhëniet e shtetit të ri me vendet tjera dhe
organizatat ndërkombëtare. Pra, Kosova është
shembulli tipik për të analizuar formimin e
rrjetit të misioneve diplomatiko-konsullore. Si
rrjedhojë e kësaj, Kosova disa muaj pas
pavarësisë dhe themelimit të ministrisë së
punëve të jashtme, ka dërguar 10 diplomatët e
parë, në fillim në rangun e të ngarkuarve me
punë, pastaj si ambasadorë, në disa prej
shteteve kryesore që deri atëherë e kishin
njohur pavarësinë e saj. Këto misione u
akredituan në: Uashington, Londër, Paris,
Romë, Vjenë, Tiranë, Berlin, Bruksel, Ankara
dhe Bernë. Më pas, misionet diplomatike
gradualisht janë shtuar edhe në disa vende
strategjike të rajonit (Ballkanit), në kryeqendra
tjera të mëdha të botës, si në Tokio, Kanbera,
Otava, Riad etj.

-

Analiza gjeografike e shtrirjes së
shërbimit diplomatik të Kosovës

Shtrirja e rrjetit të ambasadave të Kosovës ka
qenë dhe mbetet e determinuar nga njohja
ndërkombëtare e Kosovës dhe dinamika e saj.
Vërehet qartë që rajonet ku Kosova ka fituar
njohje më të madhe ndërkombëtare, edhe
prezenca e rrjetit diplomatik është kënaqshëm
prezente, ndërsa në rajone nga ku nuk kemi
njohje të mjaftueshme, Kosova ka mosprezencë
diplomatike dhe arsye serioze për brengosje.
Në këtë rast, mund të konstatojmë se rrethanat
objektive ishin pengesë në shtrirjen e shërbimit
diplomatik të Kosovës në rajone të caktuara.

Ky rrjet i përfaqësimit diplomatik, sipas
ambasadorit Kiçmari (2013: 125), është
themeluar dhe funksionalizuar duke u fokusuar
në tri drejtime kryesore:
-

NATO-s, shtrirja tejkontinenale –
Uashington, Tokio, Rijad dhe
Kanbera);
orientimi
politik
(hapja
e
përfaqësive diplomatike në Bruksel
dhe Vjenë, dhe përfaqësisë
konsullore në Nju Jork për të lobuar
në organizatat ndërkombëtare të
vendeve që nuk e kanë njohur
Kosovën);
orientimi kadrovik (angazhimi i
stafit konform mundësive reale
financiare dhe profesionale të
vendit).

Në Evropë, Kosova ka mirë të shtrirë
rrjetin e vet në Evropën Perendimore. Së fundi
ka themeluar dhe ambasadën në Portugali.
Kosova ka paralajmëruar hapjen e ambasadës

orientimi gjeografik (mbulimi i sa
më shumë vendeve të UE-së dhe
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në Poloni, e cila do shënonte pikën e zgjerimit
drejt Evropës Lindore, ku vërtetë mosprezenca
e Kosovës ne atë regjion, ka kosto edhe në
aspekte të lobimit për anëtarësimin e Kosovës
ne
organizata
ndërkombëtare.
Polonia
përkundër njohjes së pavarësisë së Kosovës,
nuk ka dhënë votën pozitive në disa procese të
rëndësishme anëtaresuese, rasti i vitit 2015 në
UNESCO (https://unesdoc.unesco.org, 2015).

specifike siç janë rivalitetet gjeopolitike të atij
rajoni, përfshirë dhe mospërfaqësinë e Kosovës
në të, nuk ka përkrahur Kosovën në nismat e
saja
për
anëtarësim
në
organizatat
ndërkombëtare.
Përkundër që u cek disa herë që
mosprezenca e Kosovës me përfaqësi
diplomatike në disa shtete, ka ndikuar në
procesin e votimit në tentimet e Kosovës për
anëtarësim në organizata ndëkombëtare, hapja
e përfaqësive diplomatike nuk bëhet me
qëllimin primar fitimin e votës, por për
përfitimet e shumëanshme (ekonomike,
politike) që përfaqësia diplomatike rezidente
mund të sigurojë gjatë funksionimit të
përditshëm të saj.

Në Amerikën Jugore dy shtetet më të
fuqishme të kontinentit, Brazili dhe Argjentina
janë kundërshtare të pavarësisë së Kosovës dhe
ndikimi i tyre edhe në shtetet tjera është i
madh. Kosova më së afërmi, në atë rajon ka
ambasadën në Panama, por qartazi e
pamjaftueshme për mbulimin e kontinentit të
Amerikës Jugore. Andaj rekomandohet
zgjerimi i prezencës diplomatike në vendet e
Amerikës Latine. Për shkak të specifikave të
regjionit, misioni diplomatik i Kosovës, do
shërbente në krijimin e komunikimeve me ato
shtete dhe rrëzimin e stereotipeve për Kosovën
që mund të kenë në shtetet që gravitojnë në atë
kontinent. Themelimi i përfaqësisë diplomatike
në Kolumbi, do ishte hapi i duhur për rritjen e
prezencës së Kosovës në atë pjesë.

Në Afrikë në përgjithësi vërehet mungesë e
shtrirjes gjeografike të shërbimit diplomatik
dhe
pamjaftueshmëri
funksionale
me
kapacitetin aktual. Në Kontinentin e Afrikës,
Kosova ka ambasadën e saj në Senegal me staf
të vogël dhe zyrën në Egjipt. Janë
paralajmëruar hapjet e ambasadave në Gana
dhe Tanzani që do zgjeronin shtrirjen
gjeografike të përfaqësive të Kosovës dhe në
Afrikën Subsahariane dhe Lindjen e
kontinentit. Akreditim jorezident nga Senegali
mbulohet dhe Guinea-Bisao, Liberia dhe Çadi,
si shtete që kanë njohur Kosovën.

Prezenca e Kosovës është me pak
ambasada ne një kontinent të madh gjeografik
siç është Azia. Në vendet e Gadishullit Arabik,
Kosova ka prezencën e nevojshme, ndërsa ne
pjesët tjera ka mungesa. Ambasada e Kosovës
në Tokio është e pamjaftueshme për mbulimin
e gjithë hapësirës së Azisë. Kosova qe moti ka
paralajmëruar hapjen e ambasadës në Tajlandë
e cila ende nuk është funksionalizuar për shkak
që ambasadori i emëruar ende nuk ka bërë
dorëzimin e letrave kredenciale, kurse së fundi
është njoftuar hapja e ambasadës dhe në
Bangladesh. Megjithatë duhet cekur se nga
paralajmërimet deri në hapjen zyrtare të
përfaqësisë diplomatike, shpesh ka marrë një
proces që ka zgjatur me vite. Kosova duhet të
shqyrtoj mundësinë për përfaqësim rezident në
Korenë e Jugut, si një shtet me influencë të
madhe në ekonominë e rajonit. Ajo për arsye

Në Paqësor, Kosova ka ambasadën e saj në
Australi, e cila në mënyrë jorezidente mbulon
Zelandën e Re dhe vende tjera të vogla në
paqësor (Vanuato, Ishujt Kok). Krahasuar dhe
me shtetet tjera të rajonit, Kosova është mirë
prezentë në këtë rajon të botës.
Kosova rast specifik ka me Serbinë, për
shkak të mosnjohjes nga ana e saj. Praktika e
përfaqësimit që këto dy shtete kanë ndjekur,
sipas marrëveshjes në Bruksel, është hapja e
“zyrës ndërlidhëse”, në kryeqytetet respektive.
Kjo është një praktikë ndërkombëtare, aplikuar
edhe në të kaluarën, shembull në marrëdhëniet
mes ShBA-ve dhe Kinës, kur nuk bëhej fjalë që
të hapej një përfaqësi, pasi që ShBA kishte
ambasadën e saj në Tajvan që e njihte si qeveri
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legjitime të Kinës, por interesat për komunikim
me Kinën ishin të larta. Andaj në këto raste
hapet zyra ndërlidhëse e cila ka funksionin e
ambasadës, me veçantinë e saj informalitetin
(Berridge, 2007: 180).

në atë vend, si dhe me raste konsullata merr
përsipër kryerjen edhe të shërbimeve
diplomatike. Aktualisht janë 28 pika të
Kosovës që japin shërbime konsullore. Kosova
ka Konsullatat e Përgjithshme në Nju Jork,
Stamboll, Millano, Munih, Strasburg, Gjenevë.
Ndërsa misione konsullore, përfshirë konsullata
të veçanta, apo misione konsullore në kuadër të
ambasadave ka në: Ankara, Lubjanë,
Podgoricë, Shkup, Sofje, Zagreb, Berlin, Bern,
Bruksel,
Budapest,
Cyrih,
Frankurt,
Kopenhagë, Londër, Paris, Riad, Romë,
Stutgard, Stokholm, Tiranë, Tokio dhe Vjenë.

Përveç që për shtetet e vogla shtrirja
gjeografike e rrjetit diplomatik varet nga
faktorë të ndryshëm, më rëndësi të veçantë
është strategjia e shtrirjes që përdoret nga
Ministria e Punëve të Jashtme përkatëse. Shteti
i vogël, para së gjithash duhet të ketë përfaqësi
të veta në shtetet fqinje, në shtetet e mëdha që
drejtojnë politikën dhe ekonominë botërore dhe
në fuqitë e mesme rajonale të secilit rajon në
botë (shembull në Afrikën e Jugut për Afrikës
Subsahariane, në Egjipt për Afrikën Veriore,
eventualisht edhe në Nigeri) dhe në shtetet ku
jetojnë shtetas të vet. Kosova si shtet i vogël,
megjithatë duhet t’i akomodohet rrethanave
objektive të përmendura më lartë. Gjithashtu,
shteti i vogël e ka të rëndësishme prezencën me
misione të përhershme pranë organizatave
kryesore ndërkombëtare si OKB, NATO,
OSBE, UE etj. Strategjia tjetër është që të
përdoren
përfaqësitë
jorezidente
dhe
bashkëpunimet me shtetet e tjera për ambasada
apo konsullata të përbashkëta në mënyrë që të
ulen kostot financiare. Në shtetet ku nuk ka
mundësi të tilla alternative, është mirë që
megjithatë të ketë kontakte nëpërmjet
misioneve pranë organizatave ndërkombëtare si
OKB dhe të tjera. Kosova mbledhjet e
përgjithshme vjetore të OKB-së, mundohet t’i
shfrytëzojë për krijimin apo thellimin e
kontakteve me shtete ku këto kontakte kanë
qenë të zbehta.

Me qëllim të reduktimit të kostos
financiare, Kosova ka arritur marrëveshje me
Shqipërinë për funksionimin e konsullatave të
përbashkëta. Në këtë drejtim, më 16 shtator
2014 është inauguruar konsullata e përbashkët
në Milano të Italisë. Kjo pasoi me 2016 me
konsullatën në Munih. Ky ishte një hap i mirë
dhe racional për arsye se diaspora e të dyja
shteteve ka një identitet të përbashkët, poashtu
gjuhë dhe kulturë të njëjtë. Vitin e kaluar kjo
praktikë u shtri edhe në Kopenhagë me hapjen
e konsullatës së përbashkët.

Stafi diplomatik në aparatin
diplomatik të Kosovës
Sipas ambasadorit Jazbec (2008: 92)
përfaqësitë e shteteve të vogla (përshirë
Kosovën), kanë një numër të kufizuar
punonjës. Paraqitur në vijim edhe në formë
tabelore, zakonisht përfaqësia e shtetit të vogël
është e përbërë nga 3-4 diplomatë të punësuar
dhe ndonjë personel administrativ apo teknik.
Megjithatë kruciale gjatë përzjedhjes së modelit
të përfaqësisë, është rëndësia e subjektit të
akreditimit
(shtetit
apo
organizatës
ndërkombëtare) dhe kufizimet e shtetit dërgues
(Jazbec, et.al., 95).

Përfaqësitë konsullore të Kosovës
Funksioni i konsullatave është i ndryshëm nga
funksioni i ambasadave, rëndom duke mos
pasur detyrën e përfaqësimit politik në shtetin
pranues. Megjithatë prezenca e një shteti me
pika konsullore, dëshmon për prezencën e saj
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Tabela 1: Përfaqësia e vogël diplomatike,

paraqitjen
e
probleme
të
tilla,
të
mosbashkëpunimit mes diplomatëve në të
njëjtin mision, gjithashtu evitimin e
moskoordinimit institucional në politikë të
jashtme, sidomos në çështjen e dialogut me
Serbinë dhe mundësinë për korrigjim të kufijve,
pasi që kushtetuta e parashesh qartazi
mosinterferimin në kompetenca në mes të
institucioneve
të
ndryshme
(president,
ekzekutiv), si dhe koordinimin me ambasadorët
e Kosovës (kryeministri, shërbim diplomatik).
Gjykata Kushtetuese e shpalli tërësisht
jokushtetues Delegacionin Shtetëror për
Dialog.

model nga Milan Jazbec
Përfaqësia

e

5-6 persona

a-b)

vogël

3-4

diplomatë

c)

2

zyrtarë

a) ambasadori
b) Këshilltari

Sekretari

i

Këshilltari

apo sekretari i

dytë/tretë

–

ekonomik

parë politik

konsulli

c)

Ekonomisti /

personeli

administrativ

shoferi

– teknik

rojtari

/

Manovrimet e shpeshta ad hoc apo të
paparalajmëruara me stafin diplomatik,
sidomos me shefat e misioneve, krijojnë
probleme dhe shije të hidhur në shtetet e
pranimit. Kjo më së paku mund të quhet
joserioze në marrëdhëniet diplomatike dhe
madje mund të merret si sinjal nga shteti
pranues për ftohje të raporteve mes shteteve. Së
këndejmi, për Ministrinë e Punëve të Jashtme
është i rëndësishëm menaxhimi i mirë në këtë
segment, pa lënë postin e shefit të misionit
vakant.

Formimi i diplomatëve të karrierës është
proces i gjatë dhe kërkon investime të mëdha,
andaj është jashtëzakonisht e papërshtatshme
që të bëhet ndërrimi i diplomatëve pas
ndërrimit të qeverive. Kjo nuk d.m.th. që nuk
duhet të emërohen diplomatë politikë krahas
atyre të karrierës, por duhet pasur parasysh
rrezikshmërinë e lartë për funksionimin e
shërbimit diplomatik në rast të hyrjes në
aventura të tilla, kur dihet se diplomati gjatë
funksionit të vet vë kontakte të shumta me
homologë dhe zyrtarë të shteteve tjera, fiton
përvojë të mirë dhe njihet me një sërë çështjesh
deri në detaje.

Andaj zhvillimi mbi një dekadë i shtrirjes
së misioneve diplomatike dhe konsullore, ka
ndjekur një trajektore të ngritjes së numrit të
misioneve dhe rekrutimit të stafit. Akreditimet
e misioneve të para kanë qenë tejet
profesionale, ku 10 të përzgjedhurit e parë i
kanë përmbushur kriteret për përfaqësimin e
Kosovës, ndërsa tutje gradualisht ka pasur
afrim të kohëpaskohshëm të stafit të ri, i cili
është dashur të jetë i përgaditur dhe të kishte
punë më të lehtë se gjenerata e parë
themeluese. Ligji i parë për funksionimin e
MPJ-së ka përcaktuar kuotën 50% të
ambasadorëve të karrierës (Ligji për MPJ dhe
Shërbimin Diplomatik,, 2008). Kështu që MPJ,
duhet vazhdimisht të jetë e hapur dhe të
bazohet në ligjin përkatës, për rekrutimet dhe
rotacionet në shërbimin diplomatik.

Petriç (2012: 522) vë theksin edhe tek një e
metë që e karakterizon në përgjithësi politikën
e jashtme të shtetit të vogël: moskoordinimi
mes të institucioneve, përkufizimi jo i qartë i
kompetencave apo tentativa e organeve të
ndryshme për të dalë me qëndrime autonome
dhe të pakoordinuara. Në Kosovë, në mënyrë
që të shmanget ky defekt për aq sa është e
mundur, organizohet në mënyrë periodike
Konferenca e Ambasadorëve, që është një
mundësi e mirë për familjarizim mes shefave të
misioneve diplomatike dhe shefave të
institucioneve kyçe në vend ku bëhet
koordinimi i strategjive dhe plan-veprimeve për
politikë të jashtme etj. Kosova duhet shmangur
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Mesme, gjegjësisht në Meksike dhe Kubë, që
nuk është rasti i fqinjëve të saj.

Shërbimi diplomatik i vendeve të
rajonit

Në Azi, shtetet e rajonit kanë numër të
caktuar të ambasadave, por me një shtrirje të
mirë gjeografike për të mbuluar sa më shumë
kontinentin më të madh. Përderisa Mali i Zi ka
vetëm 3 ambasada (Kinë, Turqi dhe Emirate të
Bashkuara Arabe), ndërsa Serbia edhe në Azi
ka prezencën më të madhe me 18 ambasada
rezidente. Maqedonia ka 7 ambasada, Shqipëria
dhe Sllovenia nga 8, Kroacia 13, kurse Bosnja
14. Kurse përveç Malit të Zi dhe Shqipërisë, të
gjitha shtetet e rajonit kanë ambasadën e tyre
në shtet-kontinentin e Austalisë. Rishtazi në
korrik 2019, Shqipëria megjithatë paralajmëroi
hapjen e ambasadës së saj në Australi.

Në këtë punim, jemi munduar të paraqesim një
krahasim të shtrirjes gjeografike të shërbimit
diplomatik të Kosovës, me disa nga shtetet e
rajonit. Përzgjedhja është bërë për shkak që në
përgjithësi shtetet e Ballkanit Perëndimor si
Shqipëria (punetejashtme.gov.al), Maqedonia
(mfa.gov.mk), Mali i Zi (mvp.gov.me), Serbia
(mfa.gov.rs), Bosnja (mvp.gov.ba), Sllovenia
(mzz.gov.si) dhe Kroacia (mvep.hr), përkundër
traditës më të gjatë se Kosova, kanë një
zhvillim të përafërt me prioritete të ngjashme
dhe që të gjitha janë shtete të vogla me
kapacitete të kufizuara kuadrovike, financiare e
administrative.

Nëse bëjmë një analizë krahasuese, mund
të konkludojmë se prezenca diplomatike e
Sebisë në botë është shumë më e madhe se e
shteteve tjera të rajonit, përfshirë Kosovën, të
cilat me përjashtim të Malit të Zi, kanë
prezencë të përafërt diplomatike në botë. Si
rrjedhojë e kësaj, edhe për shkak të
trashëgimisë nga Jugosllavia, të cilën është
munduar
nëpërmjet
propagandimit
ta
përvetësojë Serbia, është prezente fushata dhe
trysnia e madhe diplomatike serbe kundër
shtetësisë së Kosovës, veçanërisht fushata e
vitit të fundit në lobimin për tërheqjen e
njohjeve ndërkombëtare të Kosovës apo fitoret
e saja diplomatike ne tentimet e pasuksheshme
të Kosovës për anëtarësim në UNESCO dhe
Interpol, që rëndom ka ndodhur në vende
gjeografikisht të largëta, ku mundësia për
plasim të informatës së saktë, propagandim dhe
aktivitet diplomatik ka qenë dukshëm në favor
të
Serbisë.
Si
rrjedhojë,
Kosova
pashmangmërisht duhet të rrisë prezencën e saj
diplomatike në rajonet ku nuk është prezente,
edhe pse ky investim ka kosto të lartë, dhe do
tejkalonte edhe prezencën diplomatike të
vendeve tjera të rajonit me kapacitete të
përafërta me Kosovën, por kjo është e
domosdoshme, për shkak të sfidave sui generis
që i ka Kosova (njohjet ndërkombëtare dhe

Në Evropë për shkak të peshës politike,
ekonomike dhe afërsisë gjeografike të gjitha
shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë prezencë të
kënaqshme të përfaqësive rezidente.
Në kontinentin e Afrikës, shumica e
shteteve të Ballkanit Perendimor kanë prezence
tejet të kufizuar. Mali i Zi nuk ka fare përfaqësi
diplomatike në këtë kontinent, ndërsa
Shqipëria, Maqedonia dhe Sllovenia kanë
vetëm ambasadë në Egjipt. Kroacia ka katër
ambasada (Egjipt, Algjeri, Maroko dhe Afrikën
e Jugut), ndërsa Serbia ka plot 12 ambasada në
Afrikë, që mbulojnë edhe rreth 28 shtete tjera
në mënyrë jorezidente.
Në Amerikën e Jugut, shtetet e rajonit
përfaqësohen rëndom në njërën nga dy qendrat
me peshë të kontinentit. Shqipëria, Maqedonia
kanë ambasadë në Brazil, kurse Mali i Zi në
Argjentinë. Sllovenia dhe Serbia kanë prezencë
në të dyja shtetet, ndërsa Kroacia përveç
Argjentinës dhe Brazilit, ka ambasadën e saj në
Kili, kurse Bosnja nuk ka prezencë diplomatike
ne rajon. Të gjitha këto shtete kanë ambasadat e
tyre në ShBA dhe Kanadë (përveç Bosnjës e
cila është prezentë vetëm në ShBA), ndërsa
Serbia ka prezencë të mirë edhe në Amerikën e
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anëtarësimin në organizata ndërkombëtare) në
dallim me shtetet tjera të Ballkanit Perendimor.

ardhshme që bëhen gjatë punës në MPJ, andaj
një proces i filluar mbarë, sjellë pastaj lehtësi
në fazat vijuese dhe sigurisht feedback
rezultativ për Kosovën.

Përfundim

Bashkëpunimi me Republikën e Shqipërisë
të thellohet. Janë të mirëpritura takimet për
bashkëpunim të ministrave të jashtëm, por
nismat e tilla nuk duhet të mbesin deklarative
por të pasohen me hapa konkretë, ashtu siç
është bashkëpunimi në nivelin konsullor.

Rekomandohet për Kosovën zgjerimi
gjeografik i misioneve diplomatike për të
përmbushur sfidat specifike që Kosova
ballafaqohet në politikë të jashtme. Rritja e
numrit te ambasadave ne Afrikë, sidomos
Afrikën SubSahariane, në Azi, Amerikën
Jugore dhe Evropën Lindore janë të
rëndësishme.

Nëse krahasojmë shtrirjen gjeografike të
shërbimit diplomatik të Kosovës, mund të
themi që është i përafërt me shtetet e vogla të
rajonit. Megjithatë Kosova për shkak të
specifikave që ka, i duhet prani më e madhe në
disa prej regjioneve ku nuk figuron prezenca e
mjaftueshme e saj.

Ministria e Punëve të Jashtme ka një bazë
të mirë të ambasadorëve të karrierës, të cilët në
kombinim edhe me ambasadorët politik,
gjithëherë konform kuotës ligjore, duhet bërë
punën me seriozitet, pa ndikime nga lajmet e
politikës ditore, në mënyrë që të arrijë një
funksionim
efektiv.
Krahas
kësaj,
departamentet aktuale në kuadër të drejtorisë
politike, janë të ndara në mënyrë që përveç
specifikave të veçanta, e kanë të domosdoshme
komunikimin dhe koordinimin e punëve mes
tyre, por edhe me nivelin politik të ministrit.
Andaj zyrtarët në këto departamente, që janë
rëndom diplomat të karrierës, me përvojë në
rangje të ndryshme në misione diplomatike,
duhet qenë llokomotiva e MPJ-së.
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Problemet e politikës së jashtme kosovare në
kuadrin e përpjekjeve për shtetndërtim të
Kosovës
Mirlind BEHLULI
_______________________________________________________

Abstrakt
Kanë kaluar pothuajse 11 vite që kur u themelua Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës. Ligji i miratuar nga Kuvendi ka
kornizuar organizimin e MPJ-së, ka vendosur hierarkinë institucionale dhe ka sqaruar kompetencat ndërmjet aktorëve që
hartojnë dhe implementojnë politikën e jashtme të shtetit kosovar. Por, që nga atëherë MPJ është përballur me shumë
probleme në organizim, çorientim në synime, deklarata të shthurura, mungesë të strategjisë dhe mosdefinim të duhur të
prioriteteve.
E themeluar pa ndonjë traditë të politikës së jashtme dhe vazhdimësi kadrovike e institucionale, politika
ndërkombëtare e Kosovës për gjatë këtyre viteve ka qenë në proces të bërjes. Është simptomatike që në ‘proces të
bërjes’, edhe pas 11 viteve, është edhe webfaqja e MPJ-së, e cila ofron pak informacione për shërbimin e jashtëm e nuk
thotë asgjë për prioritetet e reja në politikën e jashtme të Kosovës. Gjatë dekadës së parë, diplomacia kosovare si
institucion dhe veprimtari ka kaluar nëpër shumë probleme, që nga mungesa e hartës konceptuale e deri tek tkurrja e
numrit të ambasadorëve të karrierës. Të gjitha këto sfida të MPJ-së dhe politikës së jashtme të Kosovës janë, në një
mënyrë, reflektim i procesit kompleks – e shpesh herë pardoksal – të shtetndërtimit të vendit.
Në këtë punim do të trajtohen problemet e politikës së jashtme kosovare nën kuadrin e përpjekjeve për
shtetndërtim të Kosovës. Për më shumë, fokus i rëndësishëm i këtij punimi është shpërfaqja e logjikës së klientelizmit, e
cila e ka shndërruar shërbimin e jashtëm të Kosovës në vetëm një vend pune me pagë të majme.
Fjalët kyçe
Politika e jashtme, Kosova, Shtetndërtimi
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The problems of Kosovar foreign policy in the
context of Kosovo’s state-building efforts
Abstract
Almost 11 years ago Kosovo’s Ministry of Foreign Affairs was established. The law adopted by the Parliament of Kosovo
organized the structure of MFA, created the institutional hierarchy and clarified the competences among the actors who
draft and implement the foreign policy of the Kosovar state. But, since then, the MFA faced many problems in organizing,
disorientation in goals, controversial statements, lack of strategy and inadequate priorities. Established without a good
tradition of foreign policy and institutional continuity, Kosovo's international politics over the decade was in the process
of making over the years. It is symptomatic that even 11 years later, the MFA official website is still in the 'process of
making' and provides little information about the foreign service and says nothing about new priorities in Kosovo’s foreign
policy. During the first decade of its existence, Kosovo’s diplomacy as an institution and activity has experienced several
crucial problems, from the lack of the concept map to the decrease in the number of career ambassadors. All of these
crucial challenges to the MFA and Kosovo’s foreign policy are, in a sense, a reflection of the complex, and often
paradoxical, Kosovo’s state-building.
This article will analyze Kosovo’s foreign policy problems in the context of its state-building efforts. Furthermore, an
important focus of this paper is the emergence of a clientelist logic within Kosovo’s diplomacy, which has transformed
Kosovo’s foreign service into a well-payed job.

Keywords
Kosovo, foreign policy, state-building
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implementimi në mënyrë logjistike i vendimeve
politike (Mann, 2011: 185-213). Në një kuptim,
shtetndërtimi është një ndërmarrje shumë
dimensionale, që përfshin
krjimin
e
institucioneve të përgjegjshme nga ekonomia e
deri tek çdo sferë tjetër publike. Autori italian,
Andrea Lorenzo Capussela (2015:34), thekson
se shtetndërtimi në përgjithësi përkufizohet si
zhvillim i institucioneve transparente dhe të
përgjegjshme politike, të një sistemi të
qëndrueshëm ekonomik, një administratë
publike profesionale dhe forca të sigurisë të
kontrolluara nga civilët. Në këtë konglemerat
institucionesh hyn edhe politika e jashtme e një
vendi.

Arkitektura institucionale e ndërtimit të
Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës

Politika e jashtme është një sferë specifike
e përfaqësimit të një vendi në arenën
ndërkombëtare. Si e tillë, Kosova ka një histori
të gjatë vetëm 11 vjeçare sa i përket ekzistencës
së politikës së jashtme si veprimtari. Përveç si
përfaqësim në arenën ndërkombëtare, Ministria
e Punëve të Jashtme është edhe tipar i
rëndësishëm i sovranitetit të vendit. Geoff R.
Berridge (2014:25) në librin e tij monumental
të titulluar ‘Diplomacia’ sqaron se është e
vështirë të gjesh sot një shtet të vetëm që nuk
ka, veç shërbimit diplomatik, edhe një ministri,
që është e ngarkuar me administrimin dhe
drejtimin e tij. Në këtë kontekst, në këtë punim
politika e jashtme e Kosovës do të analizohet
edhe në kuadrin e saj administrativ e
institucional dhe në aspektin e materializimit të
saj e që këtu do ta quajmë kushtimisht
diplomaci. Por, diplomacia kosovare do të
vështrohet në dy drejtime: si institucion dhe si
veprimtari (shih: Kiçmari, 2010:13).

Rrëfimi mbi politikën e jashtme të Kosovës
është një interpretim mbi procesin e
shtetndërtimit ndërkombëtar në Kosovë. Storia
e politikës së jashtme, me të gjitha arritjet e
sfidat e saj, me sukseset e konsiderueshme e
problemet e shumta, është në të njëjtën kohë
edhe imazhi i Kosovës së pas pavarësisë. Pra
politika e jashtme në rastin e Kosovës është e
lidhur në mënyrë organike me procesin e
shtetndërtimit që nga 2008. Në këtë mënyrë,
rrëfimi kuptimplotë i politikës së jashtme të
Kosovës nuk mund të bëhet jashtë kornizës së
narrativës së shtetndërtimit. Shtetndërtimi në
Kosovë është një proces, që vazhdon ende dhe
ajo shpërfaq ndarjen e madhe ndërmjet një bote
të shkuar dhe një toke që po bëhet (Gricourt
dhe Pernet, 2014:370). Prandaj, së pari duhet
pasur të qartë teoritikisht, se çfarë është shtetndërtimi dhe çka nënkuptohet me politikë të
jashtme. Sepse tek e fundit siç e thotë autori
turk, Ahmet Davutoglu (2010:18), është e
pamundur të shpjegosh pa bërë përshkrim, të
kuptosh pa bërë shpjegim, të japësh kuptim pa
kuptuar dhe të orientosh ose të tregosh kahje pa
dhënë kuptim. Përgjithësisht, shtet-ndërtimi
përkufizohet si formimi i institucioneve
inkluzive dhe forcimi i fuqisë infrastrukturore,
e cila është si kapaciteti i shtetit për të
depërtuar në tërë shoqërinë civile dhe

Ishte muaji qershor i vitit 2008, kur
Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për ministrinë
e punëve të jashtme dhe shërbimin diplomatik.
Me anë të ligjit, Kuvendi ka kornizuar
fushëveprimtarinë e Ministrisë duke i dhënë
rolin parësor në formulimin dhe zbatimin e
politikës së jashtme të Kosovës (Ligji Nr. 03/L044 për MPJ). Përveç formulimit e zbatimit,
MPJ sipas ligjit themelvënës është kompetente
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për të lidhur traktate, përfaqëson Kosovën
jashtë vendit dhe shpreh e mbron interest e
vendit në arenën ndërkombëtare. Krahas ligjit
për Ministrinë e Jashtme, Baza juridike e
veprimtarisë së organeve të shërbimit të
jashtëm janë vendosur nga Ligji për Shërbimin
e Jashtëm të miratuar në vitin 2009. Përveç
bazës juridike, Ligji për Shërbimin e Jashtëm
ka precizuar institucionet e shërbimit të
jashtëm, ka përkufizuar misionet diplomatike
dhe funksionet e tyre dhe kornizuar nëpunësit
dhe statusin e personelit të shërbimit të jashtëm
(Ligji Nr. 03/L-122 për Shërbimin e Jashtëm të
Republikës së Kosovës). E gjithë baza juridike e
funksionimit të MPJ-së bazohet mbi
Kushtetutën e Kosovës, dy ligjet e lartëcekura,
ligjin për Shërbimin Konsullor të Misioneve
Diplomatike, Programin e Qeverisë 2017–2021
dhe mbi Strategjinë e Politikës së Jashtme, e
cila vazhdon të jetë vetëm një draft. Kjo është
‘arkitektura jurudike’ që ka vendosur themelet
e asaj se çfarë është dhe si zbatohet politika e
jashtme e Kosovës. Ky institucion që nga
themelimi është ballafaquar me reagimet
armiqësore të Serbisë dhe Rusisë dhe me sfida
të shumta e madje ekzistenciale për shtetësinë e
Kosovës. Që në vitin e saj të parë, MPJ u
përball me një fushatë të suksseshme
diplomatike të Serbisë, e cila e bindi
Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, që të
kërkojë nga Gjykata Ndërkombëtare e
Drejtësisë (GJND) një mëndim këshilldhënës,
nëse shpallja e Pavarësisë së Kosovës ishte në
kundërshtim me të Drejtën Ndërkombëtare
(Capussela, 2015:115). Për ta bërë edhe më të
vështirë përballjen me agresivitetin e
kundërshtarëve të pavarësisë, ishte mungesa e
traditës së politikës së jashtme. Në këtë aspekt,
mungesa e një vazhdimësie kadrovike e
institucionale
ka
ndikuar
edhe
në
materializimin e duhur nga ana e MPJ-së të
detyrave të përshkruara nga Kushtetuta dhe
korpusi tjetër ligjor. Megjithatë duhet pranuar,
se politika e jashtme nuk është arkitekturë dhe
nuk përfundon çdo gjë me kornizimin ligjor të
hierarkisë institucionale dhe definimit të

marrëdhënieve ndërmjet aktorëve, që hartojnë e
implementojnë politikën e jashtme. Politika e
jashtme është përtej ligjeve e hierarkisë
institucionale; siç e ka potencuar ambasadori
amerikan, Richard Holbrooke, politika e
jashtme është më e ngjashme me xhazhin; është
një improvizim i një teme, të cilën e ndryshon
në vijim e sipër. (Weller, 2011:421).

Politika e jashtme kosovare
ndërmjet objektivave dhe dështimeve
Janë pesë objektiva që MPJ ka listuar në
Strategjinë e Politikës së Jashtme. Pothuajse të
gjitha kanë të bëjnë në një apo formë tjetër me
forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të
Republikës së Kosovës. Pos frocimit të
subjektivitetit, MPJ anë të strategjisë ka
paraparë edhe integrimin në strukturat euroatlantike, promovimin e marrëdhënieve
fqinjësore, promovimin e vlerave, imazhit dhe
interesave ekonomike të vendit (Strategjia e
Politikës së Jashtme e vitit 2019). Me të
vërtetë, Kosova si shtet i ri ka arritur sukses të
konsiderueshëm në shtrirjen e përfaqësive
diplomatike nëpër botë. Shteti më i ri evropian
ka prani diplomatike, qoftë në rangun e
Ambasadave, të Konsullatave apo edhe të
Zyrave Ndërlidhëse, në disa nga kryeqendrat
më të rëndësishme të vendim-marrjes
gjeopolitike. Por përtej listimit të objektivave e
shtrirjes globale të diplomacisë kosovare,
politika e jashtme e Kosovës është një strukturë
me të meta të shumta. Sot e kësaj dite, MPJ
vazhdon të ketë mungesë të kuadrit profesional
e mosdefinim të duhur të prioriteteve. Për më
shumë, kjo ministri është përballur me shumë
probleme në organizim, çorientim në synime e
deklarata të shthurura të udhëheqësve shtetëror.
Nuk ishin të pakta kur u raportua për rekrutim
të stafit të MPJ-së mbi baza politike e të
nepotizmit. Madje për gjatë viteve është
njoftuar nga mediat për sulme fizike ndërmjet
diplomatëve kosovarë e ngacmime seksuale
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brenda zyreve të ambasadave (Periskopi, 17
prill, 2017; Gazeta Blic, 18 qershor, 2018).

Ministrisë në përfaqësimin e Kosovës. Cili
mund të jetë përfaqësimi i Kosovës nga një
Ministri, që përton të ripërditësojë faqen me
informacionet e fundit? Në një masë, faqja
zyrtare e MPJ-së është fytyra e diplomacisë
kosovare dhe momentalisht tabloja që ajo
servon për të huajt është e paplotë.

Për të gjitha këto skandale duket se ka një
shpjegim logjik. Kundrejt shumë institucione të
tjera, të cilat arritën deri diku të
konsilidoheshin gjatë periudhës së UNMIK-ut,
ndërtimi i politikës së jashtme si institucion pas
shpalljes së pavarësisë filloi nga pika zero. Pra
themelet e këtij institucioni përfaqësues në
arenën ndërkombëtare u vunë nga autoritetet
vendore, të cilat e reduktuan atë në një vend
punësimi të rrethit të afërt familjar e politik. 11
vite pas themelimit, e gjithë ndërmarrja sfilitëse
e ngritjes së kapaciteteve nga asgjëja është ende
në proces. Është simptomatike që në ‘proces të
bërjes’, edhe pas një dekade, është edhe
webfaqja e MPJ-së, e cila ofron informacion të
limituar për shërbimin e jashtëm e nuk thotë
asgjë për prioritetet e reja në politikën e
jashtme të Kosovës. E gjitha çfarë shënon në
kolonën e prioriteteve të reja të politikës së
jashtme të Kosovës në faqen e MPJ-së është
‘në proces’. Ky boshllëk është ndoshta imazhi
shpjegues më i mirë i tipareve dalluese të
politikës së jashtme të Kosovës; diplomacia
kosovare kryesisht ka mungesë të koherencës
në qendrime, naivitet në pritje nga e ardhmja,
jokompetencë në veprime dhe deklarime të
pamatura të zyrtarëve të saj. Kështu MPJ është
shndërruar në një institucion me mungesë të
kahëzimit të politikës së jashtme në një botë
dinamike e të globalizuar. Prioritetet, objektivat
dhe synimet e MPJ-së gjithnjë duhet të
korrespodojnë me rendin ndërkombëtar, që
ndryshon vazhdimisht. Por, webfaqja e
Ministrisë së Punëve të Jashtme është e
papërditësuar edhe në aspektin e fjalimeve të
mbajtura nga bartësit kryesorë të këtij
institucioni. Fjalimi i fundit i vendosur në
rubrikë e fjalimeve në faqen e MPJ-së është
deklarimi i ministrit Behgjet Pacolli në
konferencën “NATO dhe Ballkani Perëndimor”
mbajtur në nëntor të vitit 2017. Mospërditësimi
i faqes me informacione të reja, që do të
kontribonin në rritjen e transparencës së MPJsë është shpërfaqje e mungesës së iniciativës së

Mungesa e koherencës në qëndrime më së
miri vërehet në deklarimet e Presidentit Hashim
Thaçi, i cili nga Kushtetuta e Republikës së
Kosovës është cilësuar si udhëheqës i politikës
së jashtme. Në këtë aspekt, është domethënës
komenti i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës
përkitazi me funskionin e presidentit në
politikën e jashtme, e cila përkujton se
presidenti ka rol këshillues në politikën e
jashtme (Gjykata Kushtetutese, 27 qershor
2019). Por kjo nuk e ka penguar Presidentin
Thaçi të formulojë politikë krejtësisht të
ndryshme nga Qeveria e Kosovës. E kjo më së
miri vërehet në çështjen e korrigjimit të kufijve,
e cila shpërfaq po ashtu mos-koherencën e
Kosovës në politikën e jashtme. Ka pothuajse
një vit që Presidenti, në njërën anë, hedh në
diskutim publik idenë e korrigjimit të kufinjve,
ndërkaq në anën tjetër, atë të bashkimit
kombëtar. E gjithë kjo është në kundërshtim me
politikën zyrtare të Qeverisë së Kosovës, e cila
në Dokumentin Strategjik për Politikën e
Jashtme vendos si synim anëtarësimin e
Kosovës në Bashkimin Europian. Në anën
tjetër është i mirënjohur qëndrimi dhe
kundërshtimi i vendosur i Kryeministrit
Ramush Haradinaj sa i për ketë çështjes së
korigjimit të kufijve. Një fakt tjetër ilustrues i
mos-koherencës dhe mungesës së politikës
unitare të përfaqësuesve të Kosovës në
marrëdhënie ndërkombëtare është tema e
shumëpërfolur e taksës kundrejt mallrave serbe
e boshnjake.
Përtej mungesës së qëndrimeve koherente,
një tjetër problem thelbësor në politikën e
jashtme të Kosovës është naiviteti në pritje nga
e ardhmja. Kjo gjë vërehet më së miri në
deklarimet e Ministrit të Ministrisë së Punëve
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të Jashtme, Behgjet Pacolli, në lidhje me
njohjet ‘në ardhje’ të pavarësisë së Kosovës.
Që nga marrja e detyrës të ministrit të Punëve
të Jashtme, Pacolli premton vazhdimisht
ardhjen e njohjeve të reja për shtetin e Kosovës.
Premtimi i fundit i Ministrit Pacolli ishte njohja
që pritej të vinte nga Kongo dhe ai kishte
deklaruar në raportimin e tij para Komisionit
për Politikë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës,
se në Afrikën e Jugut presim njohje nga Kongo
këto ditë. Kongo është shtet shumë i madh në
Afrikë (Zëri, 2 maj, 2019). Këto deklarime
publike të Ministrit Pacolli shtyn Ambasadën e
Kongos në Beograd të dërgojë një Notë
Verbale Ministrisë së Punëve të Jashtme të
Serbisë. Në mes tjerash ky vend afrikan në
Notën Verbale shkruante se Republika
Demokratike e Kongos nuk e njeh as de jure e
as de facto entitetin Kosovë (MPJ e Serbisë, 7
maj, 2019). Megjithë premtimet e shumta,
Kosova ka një vit e gjysmë që nuk ka marrë
asnjë njohje të shtetësisë së saj; shteti i
Kosovës në vitin 2018 “ka arritur të sigurojë
vetëm një njohje nga Barbados, që është një
vend, ku Kosova ka lobuar aktivisht për njohje
në tre vitet e fundit (Visoka, 2018:6). Krahas
mos-koherencës në qendrime e naivitetit,
deklarimet e pamatura të zyrtarëve kryesorë të
Kosovës janë njëra nga problemet bazike të
politikës së jashtme kosovare. Njëra nga këto
deklarime tejet skandaloze është edhe fjalimi i
Kryeministrit Haradinaj në Konferencën e
Pestë të Ambasadorëve në Prishtinë në shtator
të 2018. Në një fjalim të gjatë e të shfaqur
drejtpërdrejt, kryeministri Haradinaj kritikoi
ashpër diplomatët kosovarë. Mes të tjerash,
kryeministri u kishte dhënë epitete prej ‘qyqari’
e ‘të pazotë’ përfaqësuesve diplomatikë të
Koosvës. Kryeministri Haradinaj në prani të
përfaqësuesve të diplomacisë kosovare u
shpreh se:

mund ta shihni takimin e qeverisë direkt, ju
mund t’i përcillni 20 e sa tema të takimit të
qeverisë… Është marre të thoni se s’po dërgon
Prishtina instruksione. Si s’ju vjen marre (Zyra
e Kryeministrit, 7 shtator, 2018).
Ndërkaq i pari i MPJ-së, Behgjet Pacolli,
kishte fjalë të mira për 150 diplomatët e
Kosovës dhe diplomacinë kosovare, e cila sipas
tij është vendosur mbi themele të forta. Nga të
gjithë diplomatët prezent në këtë Akademi,
ishte vetëm ambasadori i karrierës, Sabri
Kiçmari, i cili reagoi publikisht ndaj kësaj
gjuhe jodiplomatike të kryeministrit Haradinaj.
Ish-ambasadori i Kosovës në Austri e Australi,
e kishte shprehur indinjatën e tij karshi
deklarimeve të Kryeministrit dhe theksoi se me
këto deklarime kryeministri Haradinaj po
shpërfaqte paditurinë e tij për detyrat e
ambasadorëve dhe sidomos për mënyrën se si
informohen dhe informojnë ata.

Politika e jashtme dhe diplomati
kosovar në shekullin 21
Persiatja mbi marrëdhëniet ndërkombëtare dhe
politikën e jashtme të shteteve kërkon një hartë
konceptuale, e cila është ndihmëtare në
ndriçimin e labirinteve të së vërtetës së rendit
botëror. Si dije e organizuar mbi një temë
specifike, harta konceptuale është një fenomen
i rëndësishëm në analizën e politikës
ndërkombëtare si diciplinë shkencore. Këto
harta konceptuale, të cilat ndryshe quhen
ndryshe edhe harta gjeografike mendore, janë
siç thotë Kevin Lynch (1960:4) imazhi i
mjedisit, piktura mendore të gjeneralizuara të
botës së jashtme fizike. Ato thjeshtëzojnë
peisazhin kompleks të rendit ndërkombëtar dhe
vendosin dinamikat thelbësore të rendit
ndërkombëtar. Robert Cooper (2011:22)
shpjegon se të gjykosh për marrëdhëniet
ndërkombëtare – ashtu si çdo lloj gjykimi –
kërkon një hartë konceptuale, e cila ashtu siç
përdor hartat, thjeshtëzon peizazhin dhe

është i pazoti ai ambasador, apo ai
diplomat që thotë se nuk po na dërgon Prishtina
instruksione. Unë mendoj se ai është një qyqar
ose qyqare. E pse e them këtë!? Sepse mediat e
sotme, teknologjia ka mundësuar që edhe ju
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Cooper (2011:22) është tejkaluar – sidomos në
Evropë ku shteti i Kosovës mëton të
anëtarësohet. Pra, mendësia e diplomacisë
kosovare ende nuk ka arritur të formësojë një
fjalor dhe botëkuptim të ri me të cilin do të
mund të kuptonte ndryshimet e vazhdueshme
në marrëdhëniet ndërkombëtare.

fokusohet në tiparet kryesore. Në një kuptim,
kjo hartë konceptuale që thjeshtëzon e
përshkruan dinamikat dhe peisazhin e
marrëdhënies
ndërkombëtare
ndërmjet
shteteve, është një kornizë konceptualizimi në
relacion me rendin botëror ekzistues. Pra, harta
konceptuale është një kusht i pashmangshëm në
politikën e jashtme, pasi ajo përveç se
përshkruan e shpjegon dinamikat, relacionet,
konfliktet dhe përplasjet brenda për brenda
rendit ndërkombëtar, ajo edhe kuptimëson këto
ngjarje.

Autori iranian, Daryush Shayegan, shumë
vite më parë kishte shpjeguar shtrembërimet
mendore, që përjetojnë shoqëritë e mbetura
anash historisë dhe që nuk kanë luajtur asnjë
rol në festivalin e ndryshimeve. Të pa mësuar
të jetojnë në një botë heterogjene, ku të gjitha
vlerat janë të zhvendosura dhe duke besuar në
paracaktimin hyjnor, ata fitojnë një perspektivë
gjysmë të paralizuar. Sipas Shayeganit kjo
perspektivë është gjithmonë gjysmë e
paralizuar: nëse kritikon tjetrin, e idealizon
veten; nëse sulmon disa gjëra, i shejntëron
tjerat (Shayegan:1998:136-139). Diplomti
kosovar si materalizues i diplomacisë së
Kosovës vuan nga e njëjta sëmundje dhe
diplomacia kosovare funksionon në logjikën e
gjysmave: kur idealizon Perëndimin, kritikon
Lindjen, kur i beson Gjermanisë, është dyshues
ndaj qëllimeve franceze. Pra, thënë shkurt,
është e ngecur në logjikën e të mirit dhe të
keqit. Kjo më së miri vërehet në qëndrimet e
Presidentit Hashim Thaçi në lidhje me
përpjekjet e fundit gjermano-franceze për të
ringjallur dialogun. Përderisa Presidenti Thaçi
kërkon që domosdoshmërisht të jetë prezent
SHBA-të në ndërmarrjen për zgjedhjen finale
të problemit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ai
kritikon ashpër Gjermaninë. Kritika e tij
konsiston në faktin e mos konsultimit të
Gjermanisë e Francës me Shtetet e Bashkuara
të Amerikës në lidhje me Samitin e Berlinit.
Një gjë e tillë u demantua nga John Erath,
zyrtar i Lartë i Këshillit Kombëtar të Amerikës,
i cili pohoi se ishin në kontakt me aleatët e tyre
Europian. Prandaj, një mendje e tillë gjysmë e
paralizuar mund të ofrojë vetëm një botëkuptim
të cunguar dhe nuk mund të ndjekë hapin e
ndryshimeve në strukturën ndërkombëtare. Për
më shumë, asaj i mungon dija dhe përvoja për

Arsyeja e shpjegimit të rëndësisë së hartës
konceptuale
përkitazi
me
përshkrimin,
shpjegimin dhe kuptimësimin e marrëdhënieve
ndërkombëtare, konsiston në faktin se Kosova
edhe pas 11 viteve nga themelimi i Ministrisë
së Jashtme i mungon një gjë e tillë. Pra, MPJ
ende nuk ka krijuar një kornizë konceptuale
dhe bazë kuptimdhënjeje të rendit të organizuar
ndërkombëtar. Këtu duhet shpjeguar edhe
marrëdhënien shkak-pasojë të mungesës së
hartës konceptuale dhe përçudnimet që përjeton
politika e jashtme kosovare për shkak të
moskonceptualizimit
të
bazës
së
kuptimdhënies. Megjithë se kanë kaluar 11 vite
nga themelimi i MPJ-së si institucion, në
interpretimet e zyrtarëve që hartojnë dhe
posaçërisht zbatojnë politikën e jashtme të
Kosovës
mbizotëron
një
pikëpamje
reduksioniste e botës. Në këtë interpretim
reduksionist në vend të ekzistimit të ‘aleatëve
të tanishëm’ dhe ‘aleatëve të së ardhmes’, të
pranishëm janë vetëm dy terme krejtësisht të
vjetëruara – në mos të tejkaluara – përkrahësit
dhe kundërshtarët. Nuk është ekzagjerim të
thuhet se përgjithësisht diplomacia kosovare
funksionon nën një logjik të Luftës së Ftohtë.
Kjo logjikë e sheh botën, marrëdhëniet
ndërkombëtare dhe relacionet e fuqive në terma
të miqësisë dhe armiqësisë, që do të thotë, në
njërën anë, është Perëndimi, i cili merret si mik
i mirëqenë dhe, në anën tjetër, ‘boshti’ i
kundërshtarëve. Kjo logjikë interpretuese është
pikëpamje mbi marrëdhëniet ndërkombëtare, që
bazohet mbi balancën e fuqisë, e cila sipas
73

të interpretuar zhvillimet e reja të vazhdueshme
në botën e pas-balancës së fuqisë. Politika e
jashtme e Kosovës vazhdon ta shohë
Perëndimin si një organizëm uniform duke mos
e kuptuar ri-konfigurimin e forcave,
transformimet ekonomike dhe ndryshimet
politike përbrenda vetë Perëndimit. Për
rrjedhojë, diplomacia kosovare nuk arrin të
kuptojë pozitën ndërkombëtare të Kosovës si
një shtet i proklamuar i pavarur e sovran.

Kosovës në arenën ndërkombëtare. Duhet ta
kemi të qartë se të folurit përbën përcjelljen e
aventurës mendore personale dhe të lirë të
subjektit deri te marrësi, duke shfrytëzuar
mjetet e gjuhës. Në këtë përcjellje imazhet
shndërrohen në fjalë, kurse idetë fluide fitojnë
formë shprehje brenda kallëpeve të gjuhës
(Ahmet Davutoglu, 2009:14). Prandaj, me
qëndrime të tilla publike, politika e jashtme
kosovare ka dërguar sinjal të qartë – ndoshta në
mënyrë të pavetëdijshme – se shpallja e
pavarësisë së Kosovës është më shumë një
armëpushim ndërmjet palëve në konflikt, se sa
një zgjidhje përfundimtare e statusit të një
vendi. Po aq ilustruese për argumentimin e
Kosovës si objekt në politikën ndërkombëtare
është edhe ideja e korrigjimit të kufinjve e
plasuar po ashtu nga ana e Presidentit Thaçi.

Një tjetër problem po aq i rëndësishëm, me
të cilën është përballur diplomacia kosovare që
prej ekzistimit, është vazhdimi i logjikës së
Kosovës
si
objekt
në
marrëdhënie
ndërkombëtare. Në këtë aspekt, autoritetet
kosovare po vazhdojnë ta konceptojnë Kosovën
si një problem, që duhet të zgjidhet nga fuqitë e
mëdha. Ashtu siç thoshte Ukshin Hoti
(1997:266) shqiptarët duhet të jenë subjekt
politik dhe jo vetëm objekt i politikës
ndërkombëtare. Hoti theksonte se shqiptarët
vazhdimisht trajtoheshin si një objekt i
marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ai insistonte
që rezistenca të jetë më aktive, në mënyrë që të
reduktohet trajtimi i Kosovës si objekt e të
shihej
si
subjekt
në
marrëdhënie
ndërkombëtare. Është simptomatike që një
kërkesë e tillë është po aq e rëndësishme edhe
sot pas 25 viteve – e duket se ka vlerë
aksiomatike për politikën e jashtme kosovare –
kur filozofi Ukshin Hoti u përgjigjej pyetjeve të
gazetarit Ibish Neziri (Hoti, 1997: 266–274).
Paradoksalisht, çështja e Kosovës si objekt në
politikën ndërkombëtare është ri-aktivizuar
dhjetë vite pas pavarësisë së shpallur.
Deklarimet e korrikut të 2019 të Presidentit
Thaçi
për marrëveshjen ligjërisht
të
obligueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që
propagandohet si përfundimtare, janë qëndrime
shpjeguese të kësaj mendësie. Në një paraqitje
para mediave, Presidenti Thaçi kishte theksuar
se mos arritja e marrëveshjes së trumpetuar nga
ai, do ta reduktonte Kosovën në një status të
ngjajshëm me atë të Palestinës. Këto janë
deklarata, që shpërfaqin në mënyrën më
kuptimplote problemin e ‘sendëzimit’ të

Diplomacia e Kosovës si institucion është
shndërruar në një entitet, që funksionon mbi
bazën e klientelizmit si metodë për rekrutim të
stafit të misioneve diplomatike. Kjo logjikë e
klientelizmit në rekrutim të stafit diplomatik e
ka lënduar procesin e ngritjes së kapaciteteve
shumëdimensionale të duhur të politikës së
jashtme të Kosovës. Në këtë mënyrë, shërbimi i
jashtëm i Kosovës është shndërruar në një vend
pune me pagë të majme dhe ku mungesa e
iniciativës diplomatike, thellësia intelektuale e
përgatitja profesionale është bërë ‘standard
insitutcional’. Me pak përjashtime, diplomacia
e Kosovës është një ‘piano delikate’ që luhet
nga gishta jo fortë të mprehtë të diplomatëve
kosovarç. Shërbimi diplomatik i Kosovës në
rekrutimet e para, ku bënin pjesë diplomatë si
Sabri Kiçmari, Lulëzim Peci, Ilir Dugolli e
shumë të tjerë, dukej se kishte arritur të
vendoste meritokracinë si bazament të
rekrutimit. Por, me kalimin e kohës rekrutimet
politike dhe posaçërisht klientelizmi në
shërbimin e jashtëm, ka kthyer së mprapthi –
ndoshta ka shkatërruar plotësisht – gjithë
bazamentin meritokratik të rekrutimeve të para.
Ky rekrutim jo-meritokratik shihet edhe në
konkursin e fundit për 15 zyrtarë diplomatikë, i
cili u kritikua shumë nga shoqëria civile për
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mungesë të rekrutimit demokratik. Si pasojë e
problemeve të brendshme, ende nuk ka
përfunduar rekrutimi i 15 zyrtarëve, megjithëse
kanë kaluar 3 muaj që nga hapja e konkursit.
Andaj, lehtësisht mund të thuhet po dëshmojmë
një logjikë hermesiane në diplomacinë
Kosovare, e cila ka rezultuar me thëllimin e
klientelizmit në këtë institucion të rëndësishëm.
Pra, Hyji Hermes, që për njerëzit e lashtë
simbolizonte cilësitë e hijeshisë, dinakërisë dhe
dhelpërisë (Nicholson, 2017:8), është sinonim i
politikës së jashtme të Kosovës. Në aspektin e
rekrutimit të shërbimit diplomatik, duke u
bazuar mbi klientelizëm, politika e jashtme e
Kosovës është dinake porsi Hermesi pasi që
nuk i ofron mundësi të barabartë qytetarëve të
vendit. Në anën tjetër, hijeshia e zyreve të
objekteve diplomatike të Kosovës nëpër botë e
veçanërisht ajo e Ministrit aktual të jashtëm
është pikërisht hermesiane. Për fund, por jo nga
rëndësia, politika e jashtme kosovare duhet të
synojë ndërtimin e pozitës së vet
ndërkombëtare mbi themele të shëndosha, të
cilat do t’i siguronin ezkistëncën si shtet në
rendit ndërkombëtar edhe pasi Amerika të
pushojë së qenuri e vetmja superfuqi e botës. Si
shtet, Kosova asnjëherë nuk duhet ta lidh
ekzistencën e saj tërësisht me koniunkuturën
ekzistuese të rendit botëror dhe duhet të luftojë
ashpërsisht
epitetin
e
simbolikës
së
armëpushimit ndërmjet fuqive të mëdha. Për
më shumë, diplomati dhe diplomacia kosovare
duhet të brendësojnë një multidimensionalitet
në veprim që do të korrespondonte me fushën e
jetës dhe lojës së shqiptarëve, e cila është vija
ndarëse e thyerjeve të mëdha gjeopolitike.

kënd botës, qofshin në nivel ambasadash apo
konsullatash. Kosova si shtet ka arritur të ketë
institucione përfaqësuese në disa nga
kryeqytetet më të rëndësishme të vendimarrjes
gjeo-politike. Po ashtu, hierarkia institucionale
dhe korpusi ligjor që kornizon veprimtarinë e
MPJ është përfunduar me sukses. Por përtej
kësaj, politika e jashtme e Kosovës ka
probleme sistemike dhe shumë dimensionale;
deklaratat e shthurura, mos hartimi i strategjisë
dhe mosdefinimi i prioriteteve të reja janë disa
nga mungesat kryesore të politikës së jashtme
kosovare, që nga ekzistimi i saj. Profecitë janë
gjithnjë të rrëzikshme, por me këtë organizim
institucional dhe me këtë kuadër diplomatik,
politika e jashtme e Kosovës vështirë se do të
mund të kryej si duhet detyrën e përfaqësimit të
vendit në rendin ndërkombëtar. Kjo pasi çfarë i
mungon sot e kësaj dite diplomacisë kosovare
është shpirti apo prapavija filozofiko-politik, e
mungesa e ‘strehës shpirtërore’ buron nga
mungesa e një përcaktimi të qartë historik,
politik e gjeografik. Krye-detyra e politikës së
jashtme së Kosovës, para së gjithash e mbi të
gjitha, është formulimi i një strategjie që merr
parasysh ndryshimet e shkaktuara viteve të
fundit në rendin botëror. Krahas interpretimit të
aktualitetit në marrëdhëniet ndërkombëtare,
MPJ duhet t’i listojë prioritetet e reja përkitazi
me zhvillimet në skenën regjionale dhe globale.
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Anëtarësimi i Republikës së Kosovës në
Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit
Salem LEPAJA
_______________________________________________________

Abstrakt
Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit (ang. ITU–International Telecommunication Union) është agjenci e
specializuar e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, përgjegjëse për çështje që kanë të bëjnë me teknologjitë e
informacionit dhe komunikimit. ITU është agjencia më e vjetër ndër 15 agjencitë e specializuar të OKB-së. Republika e
Kosovës nuk është ende anëtare e kësaj agjencie, shumë të rëndësishme për shoqërinë e sotme të informacionit dhe
dixhitalizimit, dhe as që ka aplikuar ndonjëherë për anëtarësim.
Qëllimi themelor i këtij punimi është shpjegimi i procedurës së anëtarësimit të shteteve në ITU, i procedurës për
marrjen e kodit telefonik shtetëror dhe ballafaqimi i kësaj procedure me procedurën e ndjekur nga autoritetet e Kosovës,
si dhe rekomandimi i hapave të duhur për anëtarësimin e Republikës së Kosovës në ITU.
Përmbajtja e këtij punimi është si vijon: Në pjesën e parë do të jepet një pasqyrë për Unionin Ndërkombëtar të
Telekomunikacionit, për misionin, strukturën aktuale dhe mënyrën e funksionimit. Pjesa e dytë do të përmbajë shpjegime
për llojet e anëtarësisë, për procedurën e anëtarësimit, për „statusin“ aktual të Republikës së Kosovës në ITU, si dhe për
rëndësinë e anëtarësimit në ITU, p.sh. pjesëmarrja në konferenca globale dhe grupe punuese-studiuese, ku vendoset për
resurse frekuencore e numerike, në të cilat edhe mbrohen, në veçanti, interesat shtetërore në sektorin e komunikimeve
elektronike. Në pjesën e tretë do të diskutohet, për kodin shtetëror dhe për rrugën e gabuar të aplikimit të Kosovës për
Kodin shtetëror. Në fund do të jepen sugjerime për hapat e nevojshëm për anëtarësim të Kosovës në ITU, në veçanti,
duke pasur parasysh faktin se Kosova nga ITU referohet si shtet me fusnotë, pa paragjykime të statusit të saj dhe faktin se
Republika e Kosovës nuk ka aplikuar asnjëherë për anëtarësim në ITU.
Fjalët kyçe
ITU, sektorët, anëtarësimi, kodi, Kosova.
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Komunikimet mobile e kanë ndryshuar jetën
tonë private dhe profesionale.
Qëllimi i Unionit Ndërkombëtar të
Telekomunikacionit është ofrimi i mundësisë së
komunikimit çdo njeriu në botë, që është e
drejtë themelore e njerëzimit, duke iu ofruar
shërbimet më të reja dhe teknologjitë më
moderne. Qëllim tjetër themelor i Unionit është
rregullimi i komunikimeve elektronike në
aspektin teknologjik dhe legjislativ, duke
zbatuar
Kushtetutën,
Konventën
dhe
Rregulloret Administrative të Unionit.

Hyrje

Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit
(ang. ITU–International Telecommunication
Union), është agjenci e specializuar e OKB-së,
kompetente për çështje që kanë të bëjnë me
teknologjitë e informacionit dhe komunikimeve
elektronike.
ITU
është
organizatë
ndërqeveritare në të cilën shtetet anëtare dhe
anëtarët e sektorëve, me të drejta dhe detyrime
të përcaktuara
mirë, bashkëpunojnë për
përmbushjen e qëllimeve të Unionit, të
përcaktuara në Nenin1 të Kushtetutes së
Unionit [1].

ITU e ka selinë në Gjenevë (Zvicër) dhe ka
193 shtete anëtare (që përfaqësohen nga
administratat shtetërore), 579 anëtarë të
Sektoreve (që përfaqësohen nga kompanitë e
sektorit privat, si p.sh. ofruesit e shërbimeve,
prodhuesit e pajisjeve dhe institucionet
shkencore), 175 asociacione, 52 akademi.
Gjuhët zyrtare të Unionit janë: gjuha angleze,
gjuha frënge, gjuha arabe, gjuha spanjolle,
gjuha kineze dhe gjuha ruse.

ITU-ja është një organizatë e madhe që
perveç, qeverive të shteteve anëtare, përfshin
edhe kompani industriale, organizata, akademi
e të tjera, të gjitha këto për të ofruar shërbime
dhe zgjidhje më të mira praktike, përfitime më
të mëdha ekonomike, në fushën e gjerë dhe
shumë të rëndësishme të telekomunikimeve.

Republika e Kosovës nuk është anëtare e
Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit,
shumë të rëndësishëm për shoqërinë e sotme të
informacionit dhe dixhitalizimit, ndërsa
Republika e Shqiperisë është anëtare nga
qershori i vitit 1922. Gjithashtu edhe shtetet e
tjera evropiane dhe të rajonit janë anëtare të
ITU-së.

Zhvillimi i hovshëm teknologjik dhe rritja
e numrit të përdoruesve të pajisjeve
komunikuese e ka shtyrë ITU-në që të zhvillojë
politika, të hartojë standarde e udhëzime, edhe
për çështje që vite më parë as që do të
paramendoheshin, duke përfshirë: sigurinë
kibernetike, mbrojtjen e fëmijëve në Internet,
mbrojtjen e privatësisë dhe të shëndetit të
pëdoruesve të shërbimeve telekomunikuese,
promovimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në
përcaktimin e orbitave satelitore, eliminimin e
interferencave frekuencore, përmirësimin e
infrastrukturës
së
telekomunikacionit,
standardet për zhvillimin e teknologjisë etj.
Jemi të vetëdijshëm se Interneti dhe

Historiku i ITU-së
Pas zbulimit të telegrafit dhe standardizimit të
Alfabetit të Morzeut, përdorimi komercial i
telegrafisë mori hov të madh. Si rrjedhim më
17 maj të vitit 1865 përfaqësuesit e 20 shteteve
evropiane të asaj kohe u mblodhën në Paris,
nënshkruan Konventën Ndërkombëtare të
Telegrafisë
dhe
themeluan
Unionin
Ndërkombëtar të Telegrafisë. Kjo datë
78

shënohet çdo vit si Ditë botërore e Shoqërisë së
Telekomunikacionit dhe Informacionit. Ne
vitin 1906 u nënshkrua Konventa per RadioTelegrafi. Në vitin 1927 Konferenca
Ndërkombëtare e Radio-Telegrafisë, që
themeloi Komitetin Konsultativ për RadioTelegrafi, ngjashëm me Komitetin Konsultativ
për
Telegrafi (1925) dhe Komitetin
Konsultativ për Telefoni (1924), ndërsa në
vitin 1932 Konventat për Telegrafi dhe
Konventa për Radio-Telegrafi u bashkuan nën
emrin
Unioni
Ndërkombëtar
i
Telekomunikacionit - ITU dhe në këtë rast
përdoret
përherë
të
parë
termi
telekomunikacion. Nga viti 1947, ITU është
agjenci e specializuar e Organizatës së
Kombeve të Bashkuara, e cila si trashëguese e
Unionit
Ndërkombëtar të Telegrafisë,
konsiderohet Agjencia më e vjetër ndër 15
agjencitë e sepecializuara të OKB-së.

Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit
përbëhet nga:
a) Konferenca e Plotfuqishme (në gjuhën
ang.
Plenipotentiary Conference), që
është organ suprem i Unionit;
b)

Këshilli, i cili vepron në emër të
Konferencës së Plotfuqishme;

c)

Konferenca
Botërore
Telekomunikime Ndërkombëtare.

d) Sektori i Radiokomunikacionit, duke
përfshirë Konferencat botërore dhe
rajonale të
radiokomunikacionit,
Asambletë e radiokomunikacionit dhe
Bordi i rregulloreve të radiokomunikimit;
e)

Sektori
i
Standardizimit
të
Telekomunikacionit,
duke
përfshirë
Asambletë botërore për standardizime në
telekomunikacion;

f)

Sektori
i
Zhvillimit
të
Telekomunikacionit,
duke
përfshirë
Konferencat botërore dhe rajonale për
zhvillimin e telekomunikacionit;

Organizimi i ITU-së
Unioni
Ndërkombëtar
i
Telekomunikacionit vepron duke u bazuar në
Instrumentet e Unionit:
-

Kushtetutën e Unionit,
Konventën e Unionit, dhe
Rregulloret administrative

g. Sekretariati i Përgjithshëm.

Kushtetuta, dispozitat e së cilës janë të
plotësuara nga ato të Konventës, është
instrumenti themelor i Unionit. Dispozitat e
Kushtetutës dhe të Konventës plotësohen më
tej nga ato të Rregulloreve administrative, të
dhëna më poshtë, të cilat e rregullojnë
përdorimin e telekomunikacionit dhe janë të
detyrueshme në të gjitha shtetet anëtare:
-

Rregulloret
Ndërkombëtare
Telekomunikacionit
Radio Rregulloret

për

Sektorët e ITU-së
ITU-ja veprimtarinë e vet e zhvillon nëpërmjet
tre sektorëve:
-

të

-

Sektori i Radiokomunikacionit,
ITU – R
Sektori i Standardizimeve në
Telekomunikacion, ITU –T
Sektori
i
zhvillimit
të
telekomuikacionit ITU –D

Sektorët e ITU-së kanë rëndësi të veçantë
për rregullimin e shfrytëzimit të resurseve

Struktura e ITU-së
79

frekuencore, për standardizime dhe për
zhvillimin
e
mëtutjeshëm
të
telekomunikacionit. Në kuadër të sektorëve
veprojnë grupet studimore - SG ( Study
Group), të cilat punën e vet e paraqesin në
konferencat e tyre përkatëse që mbahen çdo 3-4
vjet.

Në Nenin 2 të
Kushtetutësë së Unionit
Ndërkombëtar të Telekomunikacionit është
përcaktuar në mënyrë shumë të qartë, se cilat
shtete janë anëtare të Unionit, cilat shtete mund
të bëhen anëtare dhe çfarë procedure duhet të
zbatojë një shtet për anëtarësim në këtë agjenci
të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.

Sektori i Radiokuminikimeve (ITU-R):
është kompetent për menaxhimin e spektrit të
radio frekuencave. Misioni i këtij sektori është
që të sigurohet përdorimi i drejtë dhe efikas i
spektrit frekuencor, prandaj për këtë qëllim
bëhen rregulloret dhe udhëzimet nga
Konferenca Botërore e Radiokomunikimeve
(WRC), që është pjesë e këtij sektori.

Shtete anëtare të
Unionit janë
automatikisht të gjitha ato shtete që janë
anëtarësuar në strukturat paraprijëse të ITU-së,
që do të thotë si palë në cilëndo konventë
ndërkombëtare të telekomunikacionit para
hyrjes në fuqi të Kushtetutës dhe të Konventës
së Unionit.

Sektori
i
Standardizimeve
në
Telekomunikacion (ITU -T): merret me
caktimin e standardeve ndërkombëtare për
telekomunikacion, të njohura si udhëzime të
ITU-T’së, për të plotësuar nevojat e industrisë
dhe të përdoruesve. Standardet caktohen nga
Asambleja Botërore për Standardizime në
Telekomunikacion
(WTSA-World
Telecommunication
Standardization
Assembly), që mbledhet çdo katër vjet.

Në Union mund të anëtarësohen edhe të
gjitha shtetet të tjera që janë anëtare të
Organizates së Kombeve të Bashkuara dhe
aderojnë në Kushtetutën dhe në Konventën e
Unionit, në përputhje me Nenin 53. të
Kushtetutës së Unionit.
Ndërkaq, në Union mund të anëtarësohen
edhe shtetet që nuk janë anëtare të Organizates
së Kombeve të Bashkuar. Këto shtete mund të
bëhen anëtare të Unionit nëse aplikojnë për
anëtarësim dhe pasi që aplikacioni i tyre
miratohet nga dy të tretat e shteteve anëtare të
Unionit
aderojnë në Kushtetutën dhe në
Konventën e Unionit, në përputhje me Nenin
53. të Kushtetutës së Unionit.

Sektori i zhvillimit të telekomuikacionit
(ITU-D): ky sektor nxit bashkëpunimin dhe
ndihmën për shtetet në zhvillim në
përmirësimin e shërbimeve dhe rrjeteve të
telekomunikacionit. Për këtë qëllim, si pjesë e
këtij sektori, vepron Konferenca Botërore për
Zhvillimin e Telekomunikacionit (WTDC World
Telecommunication
Development
Conference), e cila i zhvillon punimet e veta
çdo katër vjet.

Të gjitha shtetet evropiane dhe të rajonit
janë anëtare të ITU-së. P.sh. nga shtetet e
Evropës qendrore Austria është anëtare e
Unionit nga data 1.01.1866, ndërsa nga shtetet
e rajonit Bullgaria është anëtare nga data 18.09.
1880, Shqipëria nga data 2.06.1922, Sllovenia
nga data 16.06.1992, Kroacia nga data
3.10.1992, Bosna dhe Herzegovina nga data
20.10.1992, Maqedonia e Veriut nga data
4.05.1993, Mali i Zi nga data 21.06.006.

Anëtarësimi në Unionin
Ndërkombëtar të
Telekomunikacionit – ITU

Statusi i Republikës së Kosovës në
ITU

Procedura e anëtarësimit në ITU
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dixhitalizimit, duke pasur parasysh se shtetet
anëtare të ITU-së
gëzojnë të drejten e
pjesëmarrjes në konferenca globale dhe grupe
punuese-studiuese, ku vendoset për resurse
frekuencore e numerike, në të cilat edhe
mbrohen interesat shtetërore në sektorin e
komunikimeve elektronike. Rëndësi të veçantë
kanë vendimet për spektrin frekuencor, i cili
është sot resursi më i shtrenjtë, më i kërkuari,
por edhe më i rregulluari në komunikimet
elektronike. Resurset frekuencore luajnë rolin
kryesor në ofrimin e shërbimeve pa tela të
llojllojshme multimediale dhe kanë ndikim të
drejtpërdrejtë në zhvillimin social, ekonomik
dhe politik të shteteve, me theks të veçantë në
ndihmën e njerëzve dhe komuniteteve të
varfëra dhe të margjinalizuara.

Republika e Kosovës, nuk është anëtare e
Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit
dhe nuk ka aplikuar asnjëherë për anëtarësim,
edhe pse nuk ka kurrfarë pengesa ligjore të
aplikojë. Në dokumentet e ITU-se , përkatësisht
buletinët, të cilët ITU i publikon më datën 1
dhe 15 të muajit, Kosovës i referohet ashtu siç
është dhënë në Aneksin 3 të Planit të veprimit
për implementimin e marrëveshjes së
Telekomunikacionit [6], ku thuhet: Në anekset
teknike të buletineve të ITU-së, Kosova do të
referohet si Kosovo* me fusnotë ”Ky emërtim
është pa i paragjykuar pozicionet mbi statusin
dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të
Këshillit të Sigurimit dhe mendimin e GJND-së
(Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, sqarim
S.Lepaja) mbi Deklaratën e Pavarësisë së
Kosovës”. Ndërsa, në letëkëmbime në mes të
sekretarit të pëgjithshëm të ITU-së, z. Y.
Houlin Zho, dhe ministrit të tregtisë, turizmit
dhe telekomunikacionit të Republikës së
Serbisë, Rasim Lajiç, ky i fundit, në emër
Ministrisë së tij i referohet Republikës së
Kosovës si territor gjeografik i Provincës
Autonome të Kosovës dhe Metohisë
(geographical area of the Autonomous province
of Kosovo and Metohija). Në këtë letërkëmbim
edhe Sekretari i Përgjithshëm i ITU-së ia kthen
përgjigjen duke iu referuar Kosovës si
“geographical area of the Autonomous
province of Kosovo and Metohija”. Pra, statusi
i Kosovës në ITU është i papërcaktuar dhe siç
theksohet në pjesë 3.2 të këtij punimi shmanget
vazhdimisht përdorimi i termit shtet.

Disa nga përfitimet e
anëtarësuara në ITU janë këto:

shteteve

të

o Bashkëpunimi
me: Rregullatorët e
Teknologjisë së Informacionit dhe
Komunikimit (TIK),
krijuesit e
politikave dhe ekspertët nga industria
dhe akademia e komunikimeve
elektronike
o Mundësia e kontribuimit në standardet
globale dhe në praktikat më të mira
o Mundësia e këshillimit të qeverive për
strategjitë
dhe
teknologjitë
e
informacionit dhe komunikimit
o Pjesëmarrja në grupet e studimit për
çështjet aktuale dhe për çështje të reja
në
fushën
e
teknologjisë
së
informacionit dhe komunikimit
o Shkëmbimi i ekspertizave dhe qasja në
trajnime dhe seminare të specializuara
o Pjesëmarrja në debate globale
dhe rajonale në fushën e TIK-ut
o Fillimi i partneriteteve inovative
(të reja) publike-private
o Qasja
në statistikat dhe studimet
kryesore në fushën e teknologjisë së
informacionit dhe komunikimit në botë

Rëndësia anëtarësimit në ITU
Anëtarësimi i një shteti në ITU, ëshë me
rëndësi të madhe, sepse përveç se mundëson
ecjen në hap me zhvillimet teknologjike dhe
bashkëpjesëmarrjen e
drejtpërdrejtë në
zhvillimin e këtij sektori shumë të rëndësishëm
për shoqërinë e sotme të informacionit dhe
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Për marrjen e kodit shtetëror gjeografik
mund të aplikojë një shtet ose një grup i
shteteve, që do ta përdorin kodin e njëjtë. Kusht
i domosdoshëm është që shteti, ose shtetet
aplikuese duhet të jenë ose anëtare të ITU-së
ose të OKB-së. Nëse shteti ose shtetet e
plotësojnë njërin nga dy kushtet e dhëna më
lart, këkesën për marrjen e kodit duhet t`ia
paraqesin me shkrim Drejtorit të TSB-së.
Kërkesa mund të dorëzohet nga një shtet i
vetëm ose nga entiteti i përshtatshëm që
përfaqëson shumë shtete.

Kodi shtetëror i Republikës së
Kosovës
Kodi shtetëror (ang. Country Code), që
njihet edhe si kodi telefonik, iu mundëson
përdoruesve komunikime ndërkombëtare. Kodi
shtetëror është resurs i domosdoshëm për këto
komunikime.

Llojet e kodeve shtetërore
.

Numrat ndërkombëtarë
ndahen në pesë kategori [2]:

ITU-T

E.164

Kodi shtetëror i Republikës së
Kosovës

– Numrat ndërkombëtarë ITU-T E.164 për
zona gjeografike
– Numrat ndërkombëtarë ITU-T E.164 për
shërbime globale

Në
bazë
të
Marrëveshjes
për
Telekomunikacion [5], në kuadër
të
Marrëveshjes në mes të Republikës së Kosovës
dhe Republikës së Serbisë, të njohur si
Marrëveshje e Brukselit, Pika 1 e marrëveshjes
së vitit 2013 dhe Aneksi 1 i Planit të veprimit
për implementimin e Marrëveshjes së
Telekomunikacionit, më datën 15 dhjetor
2016, ITU i ka caktuar Republikës së Kosovës,
kodet ndërkombëtare. Në Aneksin 1 të Planit
të veprimit për implementimin e marrëveshjes
së Telekomunikacionit thuhet: “Me pajtimin e
Administratës së Republikës së Serbisë,
Drejtori i TSB i cakton Kosovës kodet
ndërkombëtare si në vijim:

– Numrat ndërkombëtarë ITU-T E.164 për
rrjete telekomunikuese
– Numrat ndërkombëtarë ITU-T E.164 për
grup të shteteve
– Numrat ndërkombëtarë ITU-T E.164 për
testime
Kodi shtetëror (CC – Country Code)
gjeografik ose kodi telefonik mund t`i ndahet:
një shteti (p.sh. kodi CC i Shqipërisë është 355,
i Austrisë 43), ose një grupi të shteteve me plan
të integruar të numeracionit (p.sh. SHBA,
Kanada, shtetet Karaibeve e kanë kodin
shtetëror 1), ose një zonë të veçantë gjeografike

o Kodi E.164 (siç është i përcaktuar në
Udhëzimin ITU-T E. 164): 383

Kriteret dhe procedura për marrjen e kodit
shtetëror janë të përcaktuara në Udhëzimin
ITU-T
E.164.1[3]. Resurset numerike
ndërkombëtare të serive E caktohen nga ITUTSB (Telecommunication Bureu Director –
Drejtori i Zyres së Telekomunikacionit), pas
konsultimeve me grupet përkatëse të studimit
(Study Groups) të ITU-T dhe aplikuesit.
Ndërkaq plani i numeracionit të një shteti është
çështje e rregullatorit të atij shteti, siç është
theksuar në Udhëzimin ITU-T E.190.

o Kodi E.212 (siç është i përcaktuar në
Udhëzimin ITU-T E. 212): 221
o Q.708 Kodi i sinjalizimit të Rrjetit të
Zonës (SANC): 7-214 “
Kodet e mësipërme janë publikuar në faqen
zyrtare web të ITU-së, përkatësisht në Buletinin
Operacional, Dokumenti Nr.1114; faqe 5[7], të
shoqëruar me regjistrin e kodeve shtetërore
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sipas Udhëzimit ITU-T E.164 (Ref. Pozicioni i
datës 15 dhjetor 2016; faqe 5 dhe 12).

elektronike. Serbisë nuk i konvenon, që Kosova
ta posedojë kodin e vet, sepse ajo planin e
numeracionit të Republikës së Kosovës
dëshiron ta mbajë si pjesë të pandarë të planit të
numeracionit të Serbisë.

Në Raportin e Qeverisë së Republikës së
Kosovës mbi arritjet dhe sfidat në zbatimin e
Marrëveshjeve të Brukselit [8] thuhet: ``Pas një
sërë korrespodencash midis ITU-së dhe
ARKEP-it , më 1 maj 2017, ITU në Buletinin e
saj Operativ (Ref.Nr.1123) ka publikuar Planin
Kombëtar të Numeracionit të Kosovës, ndërsa
në maj të vitit 2017, Kosova është futur si vend
i veçantë në bazën e të dhënave e ITU për
kodet shtetërore (linku http://www.itu.intoth=T0202.aspx?parent-T0202).``

Dëmi ekonomik ka ndodhur për arsye se
operatorët e rrjeteve të shërbimeve mobile dhe
fikse në Republikën e Kosovës u kanë paguar
shuma të mëdha shteteve të huaja, kodet e të
cilave i kanë shfrytëzuar. Në veçanti Telekomi
i Kosovës prej fillimit të veprimit të operatorit
mobil i ka paguar qindra miliona operatorit
Monaco Telecom për shfrytëzimin e kodeve të
tyre ndërkombëtare. Si rrjedhim i pagesave për
shfrytëzimin e kodeve janë zvogëluar inkasimet
e arkës së shtetit nga tatimet në fitim, e dikur
edhe nga devidenda, të cilën operatori shtetëror
Telekomi i Kosovës sh.a., ia paguante shtetit

Mirëpo,
as në faqet zyrtare web të
ARKEP-it
(Autoriteti
Rregullatori
i
Komunikimeve Elektonike dhe Postare)[10], që
është autoritet përgjegjës i Republikës së
Kosovës për rregullimin e komunikimeve
elektronike dhe postare), e as në faqen web të
Qeverisë së Kosovës nuk është i publikuar
asnjë letërkëmbimin në mes të ARKEP-it dhe
ITU-së, siç është rasti i letëkëmbimeve të
publikuara në mes të sekretarit të pëgjithshëm
të ITU-së z. Y. Houlin Zho, dhe ministrit të
tregtisë, turizmit dhe telekomunikacionit të
shtetit serb, z. Rasim Lajiç.

Sa i përket sigurisë shtetërore i tërë trafiku
është rrugëtuar nëpër qendrat komutuese të
shteteve kodet e të cilave janë përdorur, që do
të thotë se trafiku i gjeneruar dhe i destinuar për
përdoruesit në Kosovë ka mundur të përgjohet,
të kontrollohet dhe të keqpërdoret.
Fatkeqësisht edhe pse Kosovës i është
ndarë kodi telefonik dhe afati i implementimit
ishte caktuar nga ARKEP të jetë më 1.06.2018
(në Marrëveshjen për telekomunikacion dhe në
planin e veprimit, ka qenë i paraparë fundi i
janarit 2015). Operatorët e rrjeteve në Kosovë
nuk iu kanë përmbajtur afateve dhe ato janë
shtyrë disa herë. Për më tepër, operatori
Telekomi i Kosovës sh.a. nuk e ka
implementuar ende në tërësi kodin 383.
Telekomi i Kosovës vetëm e ka ndërprerë
kodin 377 për terminim dhe burim të trafikut
ndërkombetar (përjashtimisht trafikut në
roaming), por pjesën tjeter nuk e ka përfunduar.
Operatori IPKO më datë 1 qershor 2019 e ka
përfunduar në tërësi implementimin e kodeve të
ndara nga ITU, përfshirë edhe kodin MCC:221,
megjithate deri në fund të qershorit nuk e ka
ndërprerë kodin e deritashëm 386 për
terminimin e trafikut ndërkombëtar. Sa i perket
operatorit mts D.O.O., testimet e fundit

Në mungesë të kodeve ndërkombëtare
operatorët që veprojnë në Kosovë, Telekomi i
Kosovës sh.a. dhe IPKO Telecommunications
L.L.C., janë detyruar të përdorin kode të
shteteve të huaja. Telekomi i Kosovës e ka
përdorur kodin 377 të Monaco Telecom, ndërsa
IPKO e ka përdorur kodin e Sllovenisë 386, për
komunikacion mobil në shkuarje dhe në ardhje.
Ndërsa, për komunikacion fiks në ardhje është,
përdorur kodi 381 i Serbisë.
Përdorimi i kodeve ndërkombëtare të
shteteve të huaja e ka dëmtuar rëndë Kosovën
në planin politik, ekonomik, si dhe në sigurinë
shtetërore.
Republika e Kosovës është dëmtuar në
planin politik, sepse mungesa e kodit shtetëror
është mungesë e sovranitetit të Republikës së
Kosovës në sektorin e komunikimeve
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tregojnë se në rrjetin mobil e ka implementuar
kodin 383 në përputhje me Marrëveshjen e
Brukselit.

operatori nga Serbia për shërbime të telefonisë
fikse dhe të telefonisë mobile.
Në Marrëveshjen e
Brukselit për
Telekomunikacionin (Arrangements regarding
Telecommunications), pika 3, dhe në Planin e
veprimit për implementimin e marrëveshjes së
Telekomunikacionit, pika 3.0, thuhet: “Një
licencë të plotë për shërbime telekomunikuese
fikse do t`i lëshohet një ndërmarrje të re, degë e
një ndërmarrje serbe të regjistruar në përputhje
me kornizën rregullative të Kosovës.”

Pengesë për moszbatimin e këtyre kodeve
në
afatet e parapara, mendoj se është
mosgatishmëria e operatorëve të shërbimeve
mobile në Republikën e Kosovës, qoftë për
shkak të pengesave teknike, qoftë për shkak të
interesave materiale. Konkretisht as operatorit
Monaco Telecom, as operatorit shtetëror
slloven Telekom Slovenije, e as operatorit
shtetëror serb MTS (përkatësisht Telekom
Serbija) nuk iu ka konvenuar ekonomikisht
zbatimi i kodit ndërkombëtar 383, sepse kanë
inkasuar para nga opertaorët, që i kanë përdorur
kodet e tyre shtetërore.

Sa i përket shërbimeve mobile, në pikën 4,
të Marrëveshjeve për Telekomunikacionin dhe
pikën 4.0, të Planit të veprimit
për
implementimin
e
Marrëveshjes
së
Telekomunikacionit thuhet: “Për telefoninë
mobile, autoritetet e Kosovës do t`i lejojnë
ndërmarrjes së re një autorizim të përkohshëm,
sipas kornizës rregullative të Kosovës, për
operacione aktuale, të kufizuar brenda
infrastrukturës aktuale në terren. Ky autorizim i
përkohshëm nuk do të skadojë para janarit
2015.”

Procedura e ndjekur nga Autoritetet
e Republikë së Kosovës për marrjen e
Kodit shtetëror

Ndërsa në pikën 2, të Planit të veprimit për
implementimin
e
Marrëveshjes
së
Telekomunikacionit thuhet “Ky autorizim i
përkohshëm dërgohet tek lehtësuesi i BE-së më
01/01/2016, për të hyrë në fuqi, vetëm kur të
dorëzojë tek operatori kur Kosovës do t`i
alokohet kodi thirrës 3 shifror nga ITU. Ky
autorizim i përkohshëm nuk do të skadojë para
datës 01/03/2017”.

Procedura e aplikimit dhe e ndarjes së kodeve
ndërkombëtare 383 (E.164), 221 (E.212) dhe e
kodit të sinjalizimit 7-214 (Q.708) e shtetit
tonë, ka qenë jo e rëndomtë dhe jotransparente.
Procedura ka qenë jo e rëdomtë për faktin
se Republika e Kosovës nuk ka aplikuar për
këto kode, por Austria. Pra nuk janë ndjekur
procedurat e përcaktuara në Udhëzimin ITU-T
Seria E.164.1. Në Udhëzimin E.164.1 nuk
përmendet askund mundësia e aplikimit të një
shteti për kodin telefonik të shtetit tjetër.

Një veprim i tillë është jashtë procedurave
të specifikuara në udhëzimet (direktivat) e
Bashkimit
Evropian
për
sektorin
e
komunikimeve elektronike Europaketi 2003
dhe të plotësuara me Europaketi 2009, që janë
në fuqi aktualisht, dhe në kundërshtim me
Ligjin e komunikimeve elektronike të
Republikës së Kosovës (Ligji N.04/L-109). Kjo
e dëmton Shtetin e Kosovës në shumë aspekte,
në veçanti, në siguri shtetërore, sepse
autorizimet (licensat) e
përfshira
në
Marrëveshjet për telekomunikacionin i janë
dhënë Operatorit shtetëror serb “mts” D.O.O.,

Procedura ka qenë jotransparente, sepse
nuk janë publikuar asnjëherë informacionet në
lidhje me letërkëmbimin në mes të ARKEP-it
dhe ITU-së.
Për më tepër, nga Plani i veprimit për
implementimin
e
Marrëveshjes
së
Telekomunikacionit shihet se ndarja e kodeve
ndëkombëtare Kosovës i është kushtëzuar me
dhënie të autorizimeve (licensave) të një
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dhe me këtë ky operator, i cili për shumë vite
ka operuar në mënyrë ilegale në territorin e
shtetit të Kosovës tani vepron në mënyrë
legale. Shumica e shteteve nuk lejojnë që në
territoret e tyre të ofrojnë shërbime operatorët
shtetërorë të shteteve të huaja. Rasti me i
freskët është ai i SHBA-ve (administratës së
Trumpit)a që nuk e kanë lejuar operatorin
shtetëror kinez të veprojë në territorin e
SHBA-së.

kod zgjedhës tre shifror (ang. 3-digit dial code).
Termi kod ndërkombëtar (international code)
përdoret vetëm njëherë, në Shtojcen 1 të Planit
të veprimit, dhe asnjëherë nuk përdoret termi
kod shtetëror (country code). Pra shmanget
qëllimisht përdorimi i fjalës shtet.
E shoh shumë të nevojshme ta sqaroj se
dredhia me kodin telefonik të Kosovës ka
filluar qysh në kohën e UNMIK-ut, kur ka
fillur themelimi i operatorit të parë për
shërbime mobile në Kosovë Vala-900. Për t`i
kursyer Kosovës miliona euro, Post Telekomi i
Kosovës,
përkatësisht
drejtori
i
Telekomunikimeve,
Bedri
Rama,
me
06.06.2003 pati kërkuar, me një letër [9], nga
përfaqësuesi special i sekretarit të përgjthshëm
të OKB-së në Kosovë, Z. Micheal Steiner, që të
kërkojë nga OKB-së që ta kërkojnë një kod
shtetëror nga ITU për nevoja të OKB-së. Pas
ndarjes së kodit shtetëor OKB-së, Sekretai i
Përgjithshëm OKB-së një pjesë të këtij kodi
mund t`ia ndajë “UNMIK Telecom”, derisa
Kosova të jetë nën administimin e UNMIK-ut.
Për shembull, nëse kodi i OKB-së është
“XXX”,
“UNMIK
Telekom” mund të
caktohet kodi “XXX1”, një operacion tjetër të
ngjashë diku në botë kodi “XXX2”, etj. Kjo
kërkesë e PTK-së është bazuar në
Marrëveshjen midis OKB-së dhe ITU-së. Neni
XVI i kësaj Marrëveshjeje i jep OKB-së të
drejtat e njëjta, sikur një anëtari të plotë të
ITU-së. Kjo nënkupton, ndër të tjera, se OKBja ka të drejtë të ketë "kod shtetëror". Pra, nëse
bëhet kërkesë, ITU do të caktojë një kod për
OKB. Në letër thuhet gjithashtu se është me
rëndësi të theksohet se nuk është fjala për kod
shtetëror për Kosovën, por për “kod shtetëror”
për OKB.

Gjithashtu nga dokumentet me të cilat
disponojmë shihet se Serbisë i është dhënë rol i
rëndësishëm në dhënien e kodit shtetëror
Kosovës, Plani i vepimit për implementimin e
marrëveshjes së Telekomunikacionit, Aneksi 1,
ku theksohet se vendimi për ndarjen e kodeve
Kosovës është bërë me pëlqim të adminsitratës
së Republikës së Serbisë. Roli i Serbisë shihet
edhe nga Raporti mbi arritjet dhe sfidat në
zbatimin e Marrëveshjeve të Brukselit, faqe
18, ku thuhet: “ Më 11 maj 2017, ARKEP i ka
dërguar ITU-së një njoftim zyrtar lidhur me
miratimin e Numrave të Identifikuar të
Lëshuesve (IIN) 89 383 01 (Telekomi i
Kosovës) dhe 89 383 02
(IPKO
Telecommunications LLC) për operacione
mobile. Deri më tani, këto kode nuk janë
publikuar ende nga ITU. Në reagimin e ITU-së,
ata sugjeruan që kjo çështje të diskutohet me
Serbinë. Për informacionin tuaj tarifat për këto
kode paguhen tashmë nga operatorët, dhe ITU
është njoftuar për këtë“. INN (Issuer Identifier
Number) është “kod teknik” i nevojshëm për
shtypjen e e karteleve SIM të operatorëve të
telekomit, ku numri 89 nënkupton telekomin si
fushë në nivel global, ndërsa pjesa tjetër e këtij
kodi ka të bëjë me 383 (ref. relevante në
ITU:http://www.itu.int/rec/T-REC-E118200605-1). Pra, IIN është kod për identifikim të
opratorit në rrjetin global GSM dhe është i
domosdoshëm për implementimin e plotë të
kodit 383 në telefonin mobile në Kosovë.

Fatkeqësisht adminstratori i atëhershëm
z.Steiner, nuk e ka marrë në konsiderim
zgjidhjen e propozuar për kodin telefonik
ndërkombëtar për Kosovën, edhe pse në kohën
kur është bërë këkesa nga drejtori i
Telekomunikimeve, tashmë ka ekzistuar
shërbimi postar “UNMIK Post”, d.m.th. ka

Gjithashtu vlen të theksohet se në Planin e
veprimit për implementimin e marrëveshjes së
Telekomunikacionit, kodit 383, i referohet si
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mundur të aplikohet zgjidhja e njëjtë edhe për
kodin telefonik.

gjerë dhe shumë
telekomunikimeve

Me zgjidhjen e propozur të PTK-së, do të
kurseheshin qindra miliona euro, të cilat kanë
mundur të investohen në infrastrukturën e
Telekomit të Kosovës, e nuk do të shkonin te
Monaco Telecom.

Anëtarësimi i një shteti në ITU, ëshë me
rëndësi të madhe, sepse përveç se mundëson
ecjen në hap me zhvillimet teknologjike dhe
bashkëpjesëmarrjen e
drejtpërdrejtë në
zhvillimin e këtij sektori shumë të rëndësishëm
për shoqërinë e sotme të informacionit, duke
pasur parasysh se shtetet anëtare të ITU-së
gëzojnë të drejtën e pjesëmarrjes në konferenca
globale
dhe grupe të studimit (SG), ku
vendoset për resurse frekuencore e numerike,
në të cilat edhe mbrohen interesat shtetërore në
sektorin e komunikimeve elektronike. Të
gjitha shtetet evropiane dhe të rajonit janë
anëtare të ITU-së. Republika e Shqiperisë është
anëtare nga 2 qershori i vitit 1922.

Kjo histori e dhimbshme tregon se rruga e
gabuar për aplikim dhe ndarja e kodit telefonik
ndërkombëtar për Republikën e Kosovës, pas
shumë viteve ishte e qëllimshme. Ishte një
mashtrim dhe dëmtim i madh nga administrata
e UNMIK-ut, që iu bë një vendi të posadalë
nga lufta çlirimtare nga një okupator shekullor,
për përfitime të individëve të këtij institucioni.

Përfundim

të

rëndësishm

të

Republika e Kosovës, nuk është anëtare e
Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit
dhe nuk ka aplikuar asnjëherë për anëtarësim,
edhe pse nuk ka kurrfarë pengesa ligjore të
aplikojë. Në dokumentet e ITU-së, përkatësisht
buletinët, Kosovës i referohet ashtu siç është
dhënë në Aneksin 3 të Planit të veprimit për
implementimin
e
Marrëveshjes
së
Telekomunikacionit, ku thuhet: Në anekset
teknike të buletineve të ITU-së, Kosova do të
referohet si Kosovo* me fusnotë ”Ky emërtim
është pa i paragjykuar pozicionet mbi statusin
dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të
Këshillit të Sigurimit dhe mendimin e GJND-së
mbi Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës”.
Ndërsa, në letëkëmbime në mes të sekretarit të
pëgjithshëm të ITU-së, z. Y. Houlin Zho, dhe
ministrit
të
tregtisë,
turizmit
dhe
telekomunikacionit të Republikës së Serbisë,
Rasim Lajiç, ky i fundit i referohet Republikës
së Kosovës si territor gjeografik i Provincës
Autonome të Kosovës dhe Metohisë. Në këtë
letërkëmbim edhe Sekretari i Përgjithshëm i
ITU-së ia kthen përgjigjen duke iu referuar
Kosovës si “geographical area of the
Autonomous province of Kosovo and
Metohija”. Pra, statusi i Kosovës në ITU është i

Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit
(ang. ITU–International Telecommunication
Union), është agjenci e specializuar e OKB-së,
kompetente për çështje që kanë të bëjnë me
teknologjitë e informacionit dhe komunikimeve
elektronike.
ITU
është
organizatë
ndërqeveritare, në të cilën shtetet anëtare
bashkëpunojnë për përmbushjen e qëllimeve të
Unionit, të përcaktuara në Nenin1 të
Kushtetutes së Unionit.
Qëllimi i Unionit Ndërkombëtar të
Telekomunikacionit është ofrimi i mundësisë së
komunikimit çdo njeriu në botë. Qëllim tjetër
themelor i Unionit është rregullimi i
komunikimeve elektronike në aspektin
teknologjik dhe legjislativ, duke zbatuar
Kushtetutën, Konventën dhe Rregulloret
Administrative të Unionit.
ITU-ja, përveç qeverive të shteteve
anëtare, përfshin edhe kompani, organizata,
akademi e të tjera, të gjitha këto për të ofruar
shërbime dhe zgjidhje më të mira praktike,
përfitime më të mëdha ekonomike, në fushën e
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papërcaktuar dhe shmanget
përdorimi i termit shtet.

vazhdimisht

Ndarja e kodeve ndëkombëtare Kosovës i
është kushtëzuar me dhënie të autorizimeve
(licensave) të një operatori nga Serbia për
shërbime të telefonisë fikse dhe të telefonisë
mobile. Me këtë kushtëzim të papresedan,
është shkelur Ligji për komunikime elektronike
(Ligji N.04/L-109) i Republikës së Kosovës
dhe është jashtë procedurave të specifikuara në
direktivat e Bashkimit Evropian për sektorin e
komunikimeve elektronike. Për më tepër është
rrezikuar edhe siguria shtetërore me dhënien e
licenses operatorit shtetëror serb “mts” D.O.O.

Në bazë të
Marrëveshjes për
Telekomunikacion, në kuadër të Marrëveshjes
në mes të Republikës së Kosovës dhe
Republikës së Serbisë. më datën 15 dhjetor
2016, ITU, përkatësisht Drejtori i TSB i ka
caktuar Republikës së Kosovës, me pajtimin e
Administratës së Repulikës së Serbisë, kodet
ndërkombëtare:
o Kodi E.164 (siç është i përcaktuar në
Udhëzimin ITU-T E. 164): 383

Prandaj Republika e Kosovës duhet të
aplikojë sa më parë për anëtarësim në Union
Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, në
përputhje me Nenin 2 të Kushtetutes së
Unionit, sepse:

o Kodi E.212 (siç është i përcaktuar në
Udhëzimin ITU-T E. 212): 221
o Q.708 Kodi i sinjalizimit të Rrjetit të
Zonës (SANC): 7-214 “
Nga ky vendim i Drejtorit të TSB dhe
dokumentet e tjera me të cilat disponoj shihet
se Serbisë i është dhënë rol i rëndësishëm në
dhënien e kodit shtetëror Kosovës.
Procedura e aplikimit dhe e ndarjes së
kodeve ndërkombëtare e shtetit tonë, ka qenë jo
e rëndomtë sepse Republika e Kosovës nuk ka
aplikuar për këto kode, por Austria. Nuk janë
ndjekur procedurat
e përcaktuara në
Udhëzimin ITU-T Seria E.164., në të cilin nuk
përmendet askund mundësia e aplikimit të një
shteti për kodin telefonik të shtetit tjetër

•
•

Kosova është shtet i pavarur.
Kosova është anëtare e komunitetit
ndërkombëtar

•

E drejta për të komunikuar konsiderohet
e drejtë bazike e njerëzimit

•

Kosova e ka Rregullatorin e vet të
telekomunikacionit (ARKEP), si dhe
sistemet e saj telekomunikuese.

ARKEP ka bërë përpjekje në vazhdimësi
për anëtarësim në institucionet ndërkombëtare
të komunikimeve elektronike.. Bazuar në
rregulloren e re të BEREC (Body of European
Regulators for Electronic Communications) [
11] dhe Vendimit të komisionit evropian të
datës 18 Mars 2019, ARKEP-it i është
mundësuar pjesëmarrja në të gjitha takimet e
BEREC-it me të drejta dhe përgjegjësi të njëjta,
sikurse shtetet e rajonit. ARKEP është pranuar
anëtare e
asocuar në Asamblenë e
Përgjithshme
të
ETSI
(European
Telecommunications Standards Institute –
Instituti
evropian
për
standarde
në
telekomunikacion) të mbajtur më datën 19 Prill
2016 [12 ]. ARKEP, respektivisht njësia e saj
funksionale-teknike; Nyja Shkëmbyese e
Internetit në Republikën e Kosovës (KOS-IX)

Në mungesë të kodeve ndërkombëtare
operatorët që veprojnë në Kosovë, Telekomi i
Kosovës sh.a. dhe IPKO Telecommunications
L.L.C., janë detyruar të përdorin kode të
shteteve të huaja. Kjo e ka dëmtuar rëndë
Kosovën në planin politik, ekonomik, si dhe në
sigurinë shtetërore.
Dëmi ekonomik ka
vazhduar edhe
pas ndarjes së kodeve
ndërkombëtare Kosovës, sepse operatorët e
rrjeteve që vepojnë në Kosovë nuk iu kanë
përmbajtur afateve të implementimit dhe ato
janë shtyrë disa here. Për më tepër, operatori
Telekomi i Kosovës sh.a.
nuk e ka
implementuar ende në tërësi kodin 383.
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http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Joint_Action_Plan_tele
coms_25082015_(2).pdf

është pranuar me të drejta të plota më datë 13
gusht 2013 në EURO-IX [13].
Nga ajo që u tha më lart mund të
përfundojmë se mundësitë, që Republika e
Kosovës të bëhet anëtare e ITU-së janë reale.
Prandaj Institucionet përkatëse të shtetit të
Kosovës duhet të insistojnë që Kosova ta
realizojë të drejtën e saj, që të bëhet anëtare e
Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit.

http://www.itu.int/pub/T-SP
Raporti mbi arritjet dhe sfidat në zbatimin e
marrëveshjeve të brukselit, faqe 17-19.
Qeveria e Republikë së Kosovës, Qershor
2018.
Letra e drejtorit të Telekomit, PTK, Bedri Rama,
dërguar z. Michael Steiner, përfaqëue special i
Sekretarit të Përgjthshëm të OKB-së, 06
qershor 2003.
http://arkep-rks.org/?cid=1,23,1143

Burimet

https://berec.europa.eu/eng/about_berec/what_is_be
rec/

Collection of the basic texts of ITU adopted by the
Plenipotentiary Conference, Edition 2015.
Constitution
of
the
International
Telecommunication
Union
(pp.40-105).
Convention
of
the
International
Telecommunication Union (pp.107-195).
ITU-T, E.164 “The international public
telecommunication numbering plan” 2010.

https://www.etsi.org/
https://www.euro-ix.net/ixps/381-KOSIX

ITU-T, E.164.1 “Criteria and procedures for the
reservation, assignment and reclamation of
E.164 country codes and association codes
(ICs), 09, 2008.
ITU-T, E.190 “Pinciples and responsibilities for
the management, assignment and reclamation
of
E-Series
international
numberiong
resources. 05 1997.
http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Arrangements_regardin
g_Telecommunications_
September_8_2013.pdf
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Opening Speech
Ladies and gentlemen,
Dear colleagues,
Let me, first of all, in the capacity of the
Executive Director of the Kosova’s Institute for
Foreign Policy sincerely thank you for your
participation and contribution.
I came back with great pleasure from
Canberra, after ten years of service as
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador
of the Republic of Kosovo to Austria and
Australia, to make my modest contribution to
our state and society. After some time of
observation of political, social, cultural and
scientific developments, I have come to the
conclusion that our foreign policy is in
complete defiance, our country's status in
International
Relations
is
significantly
weakening. It will not more discussed about
new recognitions, but for the withdrawal of
recognition. It is no longer speaking about new
memberships of Kosovo to international
organizations, but for failure. It is not anymore
discussing about visa liberali-zation, but about
postponement. Our relations with other
countries have been reduced to meetings about
the 100% tax and dialogue with Serbia.
Looking at this situation, I came to the
conclusion that our foreign policy lacks
scientific analysis. Foreign policy experts are
observers of developments, but they do not
have a Forum in which they can express their
views on our foreign policy, international
developments and diplomacy.

And so, together with distinguished
colleagues and professors of foreign policy, on
March 5, 2019, we created the Kosova’s
Institute for Foreign Policy. On May 10, 2019
the Institute is registered in the state register.
The purpose of the Institute is to promote and
deepen, in the scientific field, the interest and
understanding of foreign policy; promotion of
Kosovo's cooperation on a European and
international level; providing public and
scientific personalities with a forum for
discussion and exchange of views with Institute
members and guests on foreign policy,
European and international integration;
scientific research of international developments.
And, today, as foreign policy experts, we
have come together to analyze our foreign
policy, interests, goals, tools, tactics and
foreign policy strategy; analyze the role of our
foreign policy actors, recognize their motives,
action logic and shortcomings, and evaluate
impartially their actions. At the same time we
offer thoughts, views, plans and strategies on
which direction our foreign policy should
move.
Dear friends,
all abstracts of today's Conference have
been subjected to anonymous reading by two
experts. Only after obtaining the approval of
both experts have the authors been granted
participation approval. Unfortunately, three
papers did not pass the entrance exam and were
returned for review or rejected. We hope in the
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understanding of colleagues who have been
rejected and wish that our decision does not
affect their motivation to continue dealing with
foreign policy.
The need is too great to analyze our foreign
policy. There are many misconceptions,
mistakes in behavior and steps, knowledge
deficits, and tactical and strategic foreign
policy deficiencies in Kosovo. A careful
contemplation of it is an urgent need.
One of the best scholars of International
Relations Karl Deutsch has defined foreign
policy in this way: “The foreign policy of every
country deals first with the preservation of its
independence and security, and second with the
pursuit and protection of its economic
interests.” This formulation, written in the
second half of the last century, responds to our
situation in the second decade of the 21st
century. But to us scholars of foreign policy,
diplomacy and international relations, it has
given one extraordinary advice one other very
well-known
American
scholar
Hans
Morgenthau: "To search for the clue to foreign
policy exclusively in the motives of statesmen
is both futile and deceptive,” he writes. Good
motives, in fact, do not guarantee ethical
behavior and success in action. Statesman

dealing with foreign policy must be equipped
with the intellectual ability to understand the
fundamentals of foreign policy and be able to
materialize political ideas into concrete actions
in the interest of the state and the nation.
Therefore, I strongly believe that today's
Conference will be an important contribution of
our Institute, of foreign policy scholars, to
provide the necessary theoretical signals to
decision-makers about the implications,
directions, and needs of action in foreign policy
of Kosovo.
I sincerely thank the members of the
Presidency of the Institute for their contribution
to the preparation of the Conference, the
experts who have read the abstracts and
provided their valuable evaluations (two of
whom work in scientific institutions abroad),
all colleagues, who will be presented today
with papers, in particular Prof. Assoc. Dr. Enis
Sulstarova, who came from Albania.
Thank you!
Prof. Ass. Dr. Sabri Kiçmari,
Executive Director of the Institute for
Foreign Policy of Kosovo
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Admission of Kosovo to the United Nations: Chances and
Challenges

Bekim BALIQI
_______________________________________________________
ABSTRACT
One of the basic attributes for statehood apart from the territory, population, and the government is international
recognition, which defines the capacity of states to enter into relations with other states. States can be recognized
individually by other countries establishing bilateral relations, which is known de jure as diplomatic recognition, but also
collectively through admission to international organizations, as is the case with the United Nation. Through a comparative
method, the main goal in the current research is to analyze the criteria of admission and compare the admission processes
of Israel and East Timor, countries with significant similarities to Kosovo’s status and geopolitical context. By analyzing the
principles of international law, the current research explores the conditions and policies that could lead Kosovo to be
admitted to international organizations, and particularly to the UN. What significance does membership in the UN have for
the sovereignty and international recognition of states, and what is Kosovo’s foreign policy approach to potential
admission in the UN? These are the two central research questions, which lead this research analysis. And the main
hypothesis of the research is that the process of recognition, the advancement of foreign policy capacities, and the
consolidation of statehood can be achieved only when Kosovo becomes a member state of the UN. Through the findings
and recommendations, this research aims to contribute to the advancement of Kosovo’s foreign policy.
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Therefore, Kosovo’s foreign policy must
create a more effective strategy and coordinate
actions to ensure recognition and membership
as soon as possible in international
mechanisms, first and foremost in the most
important world organizations, such as the
United Nations (further only with abbreviation
UN). Kosovo’s admission to the UN would not
only finalize its statehood but also strengthen
its position in international relations. Given the
attitudes of some powerful states towards
Kosovo and their influence within the UN
decision-making mechanisms, admission to that
international body will certainly not be easy,
but it is not impossible.
The current research will elaborate on the
legal procedures and criteria for the admission
of states to the UN. Afterwards, the admission
processes of some of the contested states will
be compared and discussed with respect to their
geopolitical circumstances and diplomatic
actions. In the end, the findings will be
summarized, and recommendations will be
provided on how priorities can be established
as well as on what measures and actions
Kosovo’s foreign policy should take to join the
UN.
The research will be based on comparative
foreign policy as an essential analytical
approach in international relations studies.
Furthermore, this method is widely applied in
various foreign policy studies (Smith, Hadfield,
& Dunne, 2012). By analyzing the admission
procedures and criteria as well as comparing
the membership processes of states with similar
legal and geopolitical circumstances to that of
Kosovo, the research aims to highlight

Introduction
Political developments in Kosovo in recent
years have been characterized by uncertainty in
diverse areas, including decision-making and
political behaviour, which are more tactical
than strategic actions. Consequently, Kosovo’s
current foreign policy is a result of the
domestic political circumstances during this
period. In the past, a key foreign policy goal
and national interest of Kosovo was described
by the phrase “persuasion of the world
opinion.” Nowadays, that phrase has been
replaced with the more attractive term
“lobbying” which is aimed at international
recognition of Kosovo as an independent state.
In both cases, consolidation of foreign policy is
not perceived as a policy sphere essential to the
affirmation of national interests in the
international system of sovereign states.
Foreign policy is an integral part of the overall
political and national interests, but its reduction
to the “welcoming” of foreign diplomats and
lobbying activities excludes the appropriate
development of the capacities, action strategies,
and diplomatic engagement from the function
of the core state strategy. To illustrate this with
one example, at the time of its founding more
than two centuries ago, the US State
Department had an effective foreign policy
strategy in spite of having only five associates.
The fact that, after more than a decade of
independence, the issue of Kosovo’s
recognition and membership in international
organizations has not been completed reveals
the current disorientation of Kosovo’s foreign
policy. Diplomatic recognition, or international
recognition of the state, is the first step to
achieving external legitimacy and sovereignty.
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analogies and offer lessons learned from the
elaborated case studies. These cases are
certainly not identical and should not be
entirely imitated but rather viewed as a model
to design the most effective action strategy.
Given that the recognition of states is primarily
a political act, admission can also be regarded
as the result of political bargaining and
decisions. Thus, more than the principles of
international law, the current research will
analyze and address the political circumstances
and activities that may lead to admission in
international organizations, particularly the
UN. Further, the overall aim of the current
research is to contribute to the advancement of
Kosovo’s
foreign
policy
through
recommendations based on the current findings
and to provide alternative actions that could be
considered in Kosovo’s foreign policy and
diplomatic activities as well as incorporated
into recognition and membership in
international organizations strategies.

approached its foreign policy in its efforts at
admission to the UN? The main assumption in
this research is that the process of international
recognition, consolidation of foreign policy,
and accomplishment of statehood can only be
achieved when Kosovo becomes a regular
member state of the UN.
Because there is no single and universal
sovereign in international politics, international
relations are characterized by “anarchy”—not
in the sense of chaos, but in the sense of
lacking a unitary and legitimate world
government (Morgenthau, 2008). International
relations are structured by various legal rules
and norms, as well as institutions and
organizations. The number of international
organizations has grown steadily since the last
century, and so their activities have become
more important and disseminated. There are at
least three types of international organizations
in terms of their functionality. First,
international organizations serve as a
diplomacy and foreign policy tool or
instrument of member states, or at least of the
most powerful member states. Second, they act
as an arena, a meeting point of interests, and a
forum for intergovernmental compromises and
negotiations, intending to bring those actors
closer and resolve disputed issues or those of
common interest. And finally, international
organizations are described as their own actors
in international relations, where states delegate
powers and competencies through their state
representatives, who create certain policies that
are adopted and implemented by the relevant
international organization (Rittberger & Zangl,
2003).
Admitting states into the large family of
nations often referred to as the UN is essential
for recognizing state sovereignty and their

Admission to the United Nations
In addition to territory, population, and
functional government, one of the key
attributes for statehood is international
recognition, or the ability of states to enter into
international relations with other states (known
also as the Montevideo Declaration). In
practice, states can be recognized through the
establishment of bilateral relations (i.e.,
diplomatic recognition by individual states) but
also de facto through collective recognition by
and admission to international organizations,
such as the UN. The essential questions raised
in this regard are as follows: What is the
significance of UN admission for the
sovereignty of states, and how has Kosovo
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states: “Membership in the United Nations
shall be open to all peace-loving States, which
accept the obligations contained in the present
Charter and, in the judgment of the
Organization, are able and willing to fulfil
these obligations” (Article 4, Paragraph 1).
According to the second paragraph of this
article, new members of the UN may become
those “States” after formal application to the
Secretary-General’s office are proposed by the
Security Council and approved by a two-thirds
majority vote of the General Assembly. The
essential issue of admission to the UN, which is
the main concern for successful membership of
Kosovo, is getting all five permanent members
to agree and at least nine of the 15 members of
the Security Council to vote on such a
recommendation (Article 27, Paragraph 3). In
other words, without the Security Council’s
approval, the application cannot even be voted
for in the General Assembly.
Kosovo’s admission to the UN is a
challenge beyond meeting the admission
criteria or in respecting international law
requirements. Kosovo also faces challenges in
the dimension of geopolitical constellations,
specifically, the composition of the member
states in Security Council, in which in addition
to the Russian Federation and China (with their
veto power), there are also other states that
have not recognized Kosovo as a state.
Therefore, the serious analysis regarding
membership should take into account that even
if two-thirds of the member states in the
General Assembly vote for acceptance of a new
state, this is insufficient if it is not
recommended by the Security Council. On the
other hand, the Security Council’s proposal
may be blocked by the veto of one of the
permanent members or if it does not receive

involvement in relations with other states. But
membership in international organizations itself
is not guaranteed for every candidate state
because the process depends, on one hand, on
meeting the accession criteria and, the other
hand, on the political will and interests of other
members. In a very important study entitled
“Recognition and the United Nations,”
professor of International Law John Dugard
(1987) categorized state recognition into two
essential trends: by the collectivization of
recognition,
achieved
mostly
through
membership
in
important
international
organizations, and by strengthening normative
criteria such as commitment to peace and
respect for human rights and minorities,
principles that are crucial in recognizing new
states.
Kosovo’s admission to the UN represents a
real and fundamental challenge to its foreign
policy because its admission depends not only,
as is often and wrongly assumed, on the
number of states that recognize it as an
independent state but also on the approval of
the Security Council and the General Assembly
members.
Political
attitudes
and
predispositions, rather than legal procedures
and requirements, are crucial to the
membership of a new state. The fourth article
of the UN Charter regulates and defines the
issue of admission of new members to this
world organization so they become legitimized
as sovereign and internationally accepted
states. As Thomas Grant (2009) explained,
membership involves two essential dimensions:
the procedural mechanisms upon which
applications are considered and the legal
criteria to be met when considering an
application. The basic criteria are included in
the first paragraph of the fourth article, which
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votes from the simple majority. The Security
Council’s composition not only by permanent
member states but also by those replaced by
rotations has a direct impact on the decisionmaking and thus on the fate of Kosovo’s
admission to the UN. However, the main
challenge lies in the position of two permanent
and veto member states, the Russian Federation
and China, which have so far categorically
opposed Kosovo’s declaration of independence.
Although their position on the recognition of
Kosovo as a state has evolved since Kosovo’s
independence to become more resilient and
compatible to realpolitik, it is difficult to expect
a radical change in such a short period of time.
In fact, since the Russian military invasion
of Crimea, an official discourse has undergone
significant changes. In this context Russian
representatives often have declared that the
recognition of Kosovo is not excluded if
Prishtina’s dialogues with Belgrade achieve a
compromised settlement. The sharp Russian
tones against the “violation of international
law,” as propagated in Kosovo’s case, now
interfere with their interests in South Ossetia
and Abkhazia.
Despite its non-recognition standpoint,
Moscow continues to have diplomatic
representation in Prishtina, though not at the
embassy level. Its presence implies that official
Prishtina authorities are a reference point for
Russia. Consequently, Russia’s eventual
abstention at the UN Security Council is not
entirely impossible but depends not only on
Kosovo’s relationship with Western states,
especially with the U.S.A. but also on its
geopolitical consensus on NATO and other
issues.
On the other hand, China, which
vehemently opposed Kosovo’s statehood by

comparing it with the secession threat from the
province of Tibet, has now realized that
Kosovo is not Tibet, nor is China, Yugoslavia.
But China’s position on Kosovo will largely
depend on its economic and geostrategic
interests, especially those concerning the
European Union and the US. In two cases, the
fate of Kosovo’s membership is related to the
developments in the world order and the broad
interests of global players. The facts that
Kosovo’s independence resulted in no apparent
clash between world powers and that the
opinion of the International Court of Justice
removed the dilemmas about its legality created
channels of communication and space for
Kosovar diplomacy with these states as well.
Although receiving these powerful states’
recognition of its independence can hardly be
expected soon, moving from “opposing”
attitudes to a potentially “abstaining” position
with regard to Kosovo’s admission should not
be excluded completely. These inclinations
might remain hypothetical if Kosovo’s foreign
policy does not act immediately and strongly in
the unfinished diplomatic battle where Serbia is
already extremely active and aggressive.
Therefore, Kosovo’s foreign policy should now
focus more on admission to international
organizations, namely specialized UN agencies
and, ultimately, the UN itself, rather than on
individual recognition by states. All relevant
institutions of the country have a duty to take
the necessary measures as soon as possible and
to coordinate properly, to take appropriate
action for Kosovo’s diplomacy for successful
applications to these international agencies and
institutions. Foreign policy should prioritize
this issue without wasting time and energy on
peripheral and not so essential issues at the
moment.
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credibility of inclusion and equal treatment of
all nations in the event of Israel’s rejection.
Despite the campaign and support from two
superpowers, on December 15, 1948, the
request for Israeli membership was not
approved by the Security Council after
objections, especially by the UK and France,
with five votes in favour, five abstentions, and
one vote against accession from Syria’s
representative. However, despite this, Israel did
not give up and still applied for membership on
February 24, 1949. This time it was far more
cautious in securing the votes of new members
in the Security Council and ensuring that none
of the permanent members would use a veto.
Meanwhile, it made sure to demonstrate the
peace agreement with Egypt as evidence of its
peace-loving commitment and that diplomatic
pressure on Britain and France was on its side
this time. Following the approval of the
Security
Council,
the
request
was
recommended to the Assembly with 37 votes in
favour, 12 rejections, and one abstained vote.
On May 11, 1949, Israel was declared as the
59th member of the UN (Heian-Engdal et al.,
2013).
The advantages of Israel’s membership
compared to Kosovo’s efforts were, among
other factors as well, that Israel was more
successful
in
receiving
political
acknowledgement of the Holocaust and the
crimes against Jews after World War II than
Kosovo did benefit diplomatically in exposing
the war crimes and damages caused from
Serbia. Also, the number of UN members at
that time was much smaller, and Israel, at the
beginning of the Cold War, succeeded in
gaining the recognition and support of the two
superpowers that linked their friendly states’
membership with support for Israel’s accession

Comparative case studies: Israel and
East Timor
Israel declared independence on May 14, 1948,
after an internal conflict with the Palestinians
and the failure of an international peace
mission of the UN (UNSCOP). UNSCOP’s
Plan and Resolution 181 proposed a two-state
division: the Jewish portion holding 56% and
the Arab holding 43% of the territory and
Jerusalem to be placed under the supervision
and administration of the UN as a corpus
separatum. The Israeli state was recognized de
facto by the US and de jure by the Soviet
Union, but the war with its Arab neighbours
escalated within days, leading to a conflict of
wide international range. This, however, did
not stop Israel from applying to the UN seat in
November of that year, an application that was
unofficially supported by the Norwegian
Secretary-General Trygve Lie, who assisted the
delegation with plenty of advice and contacts in
its lobbying campaign for admission (HeianEngdal et al., 2013).
One of the main concerns and objections
about Israel’s admission to the UN at that time
was the issue of peace or the key question:
Should a state join the UN without having
peace in that country? Israel’s foreign policy
response was based on three main arguments:
peace, equality, and credibility of the UN.
Therefore, the Israel delegation that strongly
lobbied for admission emphasized that UN
membership would be a factor of stability and
this would help find a solution to the conflict;
that admission would enable Israel’s equality
vis-à-vis the negotiating party to reach a peace
deal; and, third, that the UN with the principle
of universalism would lose the prestige and
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to the UN. Of course, foreign policy and Israeli
diplomacy have also played a key role in these
and other factors; for instance, it has acted
wisely and strategically in achieving these
objectives, which cannot be said for Kosovo’s
foreign policy and diplomacy.
East Timor, on the other hand, is an
interesting parallel and very similar case study
to that of Kosovo. On June 10, 1999, the
Security Council adopted a resolution
establishing the mandate of the UN Mission in
Kosovo (UNMIK) to carry out the duties of the
legislature, the executive, and the judiciary.
Only a few months later, a similar mission
followed in East Timor (UNTAET), which took
over all legislative, judicative and executive
power, to administrate with it. However,
compared to Kosovo, East Timor (TimorLeste) became independent in May 2002 and in
September of that year became the 191st
member of the UN. Because there were no
significant disputes from Indonesia, which was
independent and also had support from
neighbouring countries, especially Australia,
East Timor’s UN membership was not as
contested, as the UN would continue with other
missions to be present and to assist statebuilding. However, East Timor’s membership
in the ASEAN (Association of Southeast Asian
Nations) was a bit trickier, and the following
freezing of relations with Australia and to some
extent with Indonesia prompted its foreign
policy to forge closer bilateral relations with
other countries, especially China (Sahin, 2014).
Despite
formal
recognition
and
full
membership in the UN, at the G77, also known
as the Organization of Non-Aligned Countries
and other UN agencies, the normative elements
of recognition—elaborated upon by Dugard to
include, for instance, the stability and

functionality of the state—have seriously
weakened the position and influence of this
small country in the international arena.
East Timor, relating to its admission to the
UN, had the advantage that its independence
from Indonesia was not contested and its statebuilding was supported by the UN’s mission,
with no open objections from any member of
the Security Council and the General
Assembly. More than the merit of its foreign
policy and diplomacy was the formal fulfilment
of the application criteria that enabled East
Timor to become a member of this international
organization. Certainly, the abovementioned
cases have many differences compared to that
of Kosovo, both in historical and political
contexts and in the power constellation in the
international arena. But the lessons that Kosovo
can draw from these and other similar cases can
undoubtedly help in obtaining admission to
international organizations.

Kosovo’s Admission to the UN:
Challenges and Opportunities
What are the main objectives of Kosovo’s
foreign policy and where do they originate
from? One of the key goals of foreign policy is
to secure sovereignty and territorial integrity,
which, in addition to military, political, and
economic means, might be achieved through
the creation of alliances and membership in
international organizations (Legg & Morrison,
1991). Thus, Kosovo’s foreign policy since the
establishment of the Ministry of Foreign
Affairs, one of the main objectives has been to
accelerate international recognition and
improve Kosovo’s chances of admission to
international organizations (Krasniqi 2014,
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such forums, Kosovo’s diplomacy must
strengthen support from many countries for
admission in specialized UN agencies. In
coordination with its allies and with a proper
action plan, Kosovo’s foreign policy position
would be strengthened by growing recognition
but also by joining international institutions. In
doing so, UN membership would no longer be
impossible.
While the epilogue of the negotiations with
Serbia remains an open question, opportunities
for recognition and Kosovo’s UN membership
are almost deadlocked, but this in no way
means that its foreign policy must be passive.
On the contrary, Kosovo’s diplomacy should be
much more active and persistent in
strengthening sovereignty by working on
collective recognition. It can do so through
aiming membership in other international
organizations with the purpose to create
favourable conditions for its admission to the
UN as an independent state. The cases of Israel
and East Timor show that neither disputes with
other countries nor size or military and
economic power are decisive in this endeavour.
Determinant in this regard is the role and
impact of foreign policy through wise and
strategic actions. Although Kosovo meets both
the formal and the normative criteria required
for admission, the part of political
argumentation and diplomatic persuasion
remains crucial in achieving membership in the
international organizations. Its foreign policy
should be focused both on establishing bilateral
relations with states that do not recognize
Kosovo and on strengthening multilateral
activities at international summits, forums, and
organizations. These two fields of actions are
complimentary, so there is no success in

204). Even after so many years, those goals are
still largely unfulfilled.
The crucial issue in the Kosovo case is
determining what the core obstacles are and
how they can be overcome. As explained
before is the case presently, a permanent
member state of the Security Council, such as
Russia and China, and other members rejecting
Kosovo would prevent its eventual request and
recommendation for admission to the General
Assembly from being approved. As Thomas
Grant (2009, 186-187) explained, “A
candidature for the admission of Kosovo,
following the unilateral declaration of
independence, would in all likelihood attract
Security Council veto, assuming that the matter
reached the Council. The priority question
would be whether such an application would be
sent to the Council at all.”
Despite the considerable number of
acknowledgements and affirmative opinions of
the International Court of Justice on the legality
of Kosovo’s declaration of independence,
political attitudes and biases, not the fulfilment
of norms arising from international law or even
the UN Charter criteria, determine admission as
a new member to the UN. So, Kosovo’s foreign
policy should aim to consolidate its statehood
by acting at the same time in many dimensions
around obtaining recognition and membership
in different organizations. Its failures to obtain
membership in UNESCO and INTERPOL
would need to be analyzed profoundly for other
and subsequent applications to succeed. This
can be achieved by working simultaneously
through diplomatic and economic, cultural, and
other viable channels. Strong and compelling
arguments need to be presented to gain support,
especially for membership in important
international organizations. By being present at
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multilateral
relations
without
bilateral
improvement and vice versa.
Just as integration into the European Union
and membership in NATO are of national
interest for Kosovo, admission to the UN must
become a government commitment and a major
priority of foreign policy. In an increasingly
changing geopolitical configuration, Kosovo
does not have the luxury of waiting and being
passive in foreign policy. The increasing
influence of Russia, China, and other important
countries in the Balkan region must be taken
seriously and should encourage Kosovo to act
more effectively in gaining admission in
international organizations.
Other steps the Kosovo government should
take to obtain UN membership are to conclude
the UNMIK mission and thereby invalidate
Resolution 1244, which is commonly invoked
by Serbia (Krasniqi, 2014). Kosovo can also
use the following arguments to insist that it
fully respects minority rights: the low number
of inter-ethnic incidents, a stable security
situation, a commitment to dialogue that
resolves disputes, and commitments that make
continuation unnecessary of the mandate. Of
course, these, as well as other actions, must be
in coordination with its allied states. In
particular, selecting appropriate timing and
gaining support from reluctant members should
be made with increased caution during the
membership application process. For this and
other strategies, the Ministry of Foreign Affairs
should cooperate with both international state
actors and research institutes, in addition to
local and international academics and experts.
The Ministry of Foreign Affairs has a
Department for International Organizations,
which, in its job description, emphasizes the
following: “Develops close relationships with

Kosovo universities and other higher education
institutions, as well as with relevant Kosovo
academies, to create experiences with MFA
good practices on specific issues, in particular,
the
advancement
of
presentation
in
international organizations.”
From my own experience of working for
many years in the Department of Political
Science at the University of Prishtina, I do not
remember having someone from the MFA
creating “close relationships” with academic
staff about joining and presenting ideas for
international organizations. Even in the rare
foreign policy roundtables organized by the
executive or civil society, neither I nor any of
my colleagues from the Department who are
international relations scholars were invited to
discuss or even consult on these topics. Similar
to the above description, the government’s
strategy for full international recognition of the
Republic of Kosovo in June 2011 remains just
formal (Krasniqi, 2014).
As the dialogue between Prishtina and
Belgrade has wasted a lot of valuable time and
energy without bringing proper results, any
further waiting can bring only irreparable
damage to the position of the state and
endanger the country’s international legitimacy
and subjectivity. Activating foreign policy’s
potential requires the consolidation of domestic
policy as well. In other words, Kosovo’s
struggles in the consolidation of statehood, as
much as it requires more coordination and
action toward Serbia, involves diplomatic and
political
activities
to
be
conducted
internationally. Membership in international
organizations and especially in the UN is
indispensable for gaining proper international
legitimacy and strengthening sovereignty. This
must be the top priority of Kosovo’s foreign
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policy and diplomacy. With this increased
global dynamism, it is no longer just a matter
of wanting to become part of international
structures but a real need to protect and
promote its own interests and values.

contested by all neighbouring countries. The
situation in Kosovo is peaceful, with no
significant inter-ethnic tensions; has been
recognized by most of the neighbouring
countries; and has constitutions and democratic
institutions. What distinguishes the two cases,
however, is the de facto support of the two
superpowers of the time and the ability of
Israeli diplomacy to persuade the parties to
approve its membership application, despite
much hesitation.
Compared to East Timor, which, like
Kosovo, was in international administration,
the post-independence security situation was
fraught with frequent turmoil, economic
dependence, and neighbouring countries’
reluctance to pursue its policies. But even in
this case, gaining support from the UN and
Asian states, including China, had a positive
impact on UN recognition and membership.
More than the merit of its foreign policy was
the conviction of delayed decolonization that
enabled this small, peaceful country to be
recognized by the member states and join the
UN. The argument of decolonization in the
case of Kosovo is not very convincing, as the
breakup of Yugoslavia itself, the war in
Kosovo, and NATO intervention disprove this
claim. However, the UN’s administration of
Kosovo and the possibility that the mandate of
this mission could de jure be concluded in the
Security Council could be drawn as a proper
parallel to the admission of East Timor.
Kosovo should build arguments based on
the experiences, key arguments and actions of
other cases when developing a strategy for
admission to the UN. But, politics in Kosovo
primarily need to build the capacity and
empower the right actors to develop much more
effective action strategies in its efforts to join

Conclusion
There is no specific rule or way for states to be
recognized internationally or to join
international organizations. Moreover, legal
norms, acts of international law, and other
criteria are usually premises, not assurances, in
admitting new states to international
institutions. As discussed above, the
geopolitical and geostrategic interests of world
powers and the ability of states’ foreign policy
to support some of the decisive factors in being
admitted to the global arena as a member with
rights and obligations should remain equal.
The history of individual states’
membership to the UN reveals that each case
had its specificities and that it depended heavily
on the historical and political circumstances of
the time. However, the comparison with the
examples mentioned in this paper shows that
the Kosovo case is also specific and quite
complex as its effort to obtain admission is
related to the interests of two veto powers,
Russia and China, as well as those of other
states that believe that recognition or approval
of membership would have internal
consequences for eventual secession of certain
regions. Also, Serbia’s ongoing campaign and
propaganda against the recognition of Kosovo
has had a profound effect on the attitudes of
states that have not recognized Kosovo. It can
be compared to the case of Israel, which, at the
time of applying for UN membership, was in
armed conflict with Arab countries and
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international organizations. This should not
serve as daily political rhetoric but as an
immediate need to affirm state interests.
Therefore, the foreign policy of Kosovo, more
than on recognition by individual states, must
be focused on membership in international
organizations, particularly in the UN and its
specialized agencies.
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Decolonization approach in the foreign policy of
Kosova and Albania
Enis SULSTAROVA
_______________________________________________________
Abstract
The argument of the paper is that the diplomacy of Kosova and Albania can use the postcolonial theory to present the
independence of Kosova from Serbia as the result of a decolonization process, in order to obtain more recognitions from
the UN member states. The colonial policies of the Yugoslav Kingdom in Kosovo were repeated to a large extent in socialist
Yugoslavia. Starting in the middle of 1960s open colonial policies receded and Kosova was allowed self-rule. Nevertheless,
the overall position of Kosovo in the Yugoslav Federation remained that of an internal colony of Serbia, because the
development model was that of an extraction economy and the distribution of resources in the province were decided by
the metropole. In the second half of the 1980s, the cultural and political elites in Serbia, dissatisfied by their degree of
direct control over the province and the demographic changes, demanded a return to classic colonial policies, which were
put into effect by Milosevic in the decade 1989-1999.
The decolonial framework of Albanian struggle for statehood in Kosova is also supported by the developments in
postcolonial theory in the recent decades, first of all by the extension of its scope within Europe and in the context of
disintegration of the Communist empire in the Eastern Europe and in the Soviet Union. Starting from a postcolonial
approach, the Albanian and Kosovar diplomacy can present the case for the independence of Kosova before the
postcolonial states of the UN and it can emphasize the asymmetric effects of the “normalization” dialogue between
Belgrade and Prishtina.
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intellectuals elites in the 1980s, because of the
belief that Yugoslavia was inhibiting the
national interests and ambitions of the Serbs.
Burundi’s revocation of the recognition of
statehood of Kosova demonstrates that Tito’s
Yugoslavia has still a positive reputation
among postcolonial states, due to its leadership
of non-alignment movement and to its support
for the decolonization process. We do not know
the exact argumentation of the statehood that
Kosova presented to Burundi, but maybe the
leaders of the African country would have
thought twice before revoking the recognition
if they would have known the fact that Kosova
has been in a colonial status for the most of the
existence of Yugoslavia, which makes her
proclamation of independence an act of
decolonization.
The argument of this paper is that the
foreign policy of the Republic of Kosova,
supported by the foreign policy of the Republic
of Albania, should present the act of
independence of Kosova not just as an
exceptional case, due to abuse of human rights
by the regime of Milošević, but also as a just
act that put an end to the colonial politics of
Serbia. A step in this direction was the
declaration by the Kosova’s ambassador Vlora
Çitaku in the UN Security Council on the 10th
of June 2019. She said that “Kosovo’s
independence is not a product of a secessionist
movement... Kosovo’s independence is a
product of decolonization”.4

Introduction

In April 2017, the foreign minister of Serbia,
Ivica Dačić, thanked Burundi for withdrawing
its previous recognition of the state of Kosovo.
In the meeting with Dačić, the foreign minister
of Burundi, Alain Aime Nyamitwe, emphasized
that the relations between the two countries
have been very good since the time of
Yugoslavia, since Yugoslavia was among the
first countries that recognized the independence
of Burundi. He said that “the SFRY had an
initiator role in the decolonization process, the
fight against apartheid, strengthening the
African Union, and we pay tribute to Tito for
providing assistance to Africa”.3 It is obvious
that Serbia in its foreign relations is harvesting
what has been sowed at the times of
Yugoslavia and it is profiting from
international Yugo-nostalgia, while in reality
the process of destruction of the federation
started among the Serbian political and

3

“Minister Dacic thanks Burundi for revoking
recognition of Kosovo”, në faqen virtuale të Ministrisë
së Punëve të Jashtme të Serbisë,
http://mfa.gov.rs/en/press-service/statements/17631minister-dacic-thanked-burundi-for-revokingrecognition-of-kosovo (accessed on 13.05.2019).

4

“Situation in Kosovo Fragile after Police Raid on
Organized Crime Leads to Arrest, Injury of Peacekeeping
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The thesis for the decolonization of Kosova
should be sustained in different ways, including
public diplomacy, in order to pass for granted
in the international arena. Through it, Kosova
(and Albania) would be able not just to
neutralize
the
Yugo-nostalgia
among
postcolonial countries, which make up the
majority of the UN members, but also to
present the Serbian non-recognition of Kosova
as a strategy for maintaining an asymmetrical
colonial or neocolonial relation between the
two states. The argument of this paper is
divided in three sections. The first section
presents the evolution of concepts of
colonization and decolonization in the social
sciences during the last decades. The second
one presents the case of Kosova as a colony of
Serbia within the Yugoslav federation. The last
section of the paper contains a summary of the
argument and several recommendations for
using the decolonization argument in the
demands for international recognitions of
Kosova and in the dialogue with Serbia that is
intermediated by the European Union.

differs from the nation-state, because it has no
fixed boundaries and it is composed of
hierarchical relations between the metropole
and the periphery. These relations might be
formal or informal. The periphery of an empire
can be composed of colonies, protectorates,
mandate territories and even formally sovereign
states, but which the fact is effectively
controlled by the metropole. The dependence of
the periphery from the metropole is called
colonialism and the ideological impetus in the
metropole to gain, retain or expanding its
periphery is called imperialism.
Colonialism can include colonization,
which is the transfer of population from the
metropole to the colony. Colonialism without
colonization is also possible. In the latter case
colonialism might be military invasion of
another country and the exploitation of its
resources. The military and civilian personnel
necessary to administer the colony is not
expected to settle forever in the colony and turn
it into a homeland. Historically speaking,
massive colonization was characteristic for the
British colonies in North America, but not for
the British Raj in the Indian subcontinent.
In colonialism, the political rule is linked to
cultural hegemony. The land grabbing in
colonies by white settlers has been justified by
cultural stereotypes about the inferiority and
laziness of indigenous populations. The latter
are subject to policing and administrative
practices that turn them into second class
citizens, who enjoy limited political, economic
and social rights. To put it differently, there no
colonial situation without cultural distance. The
overseas European colonial empires have
shown that the racial classification is a way to
create and maintain cultural distance. In places
where the skin color does not do the job

Colonialism and decolonization
Every time one mentions colonies and
colonization the empire as a political system is
implied. By empire it is understood a system of
interaction between at least two political units,
out of which one controls the internal and
foreign policy of the other. The first is the
center of the system, called metropole, and the
other is the periphery or the colony. The empire

Personnel, Top Political Official Tells Security Council”
(10 June 2019),
https://www.un.org/press/en/2019/sc13833.doc.htm
(accessed on 24.06.2019).
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properly, other markers of cultural difference
are employed, such as language, religion,
civilizational level etc. The anthropologist Ann
Laura Stoler has used the terminology of
“degrees of imperial sovereignty” to name the
situation when the inhabitants of a territory
enjoy different and changeable gradations of
civil and political rights, property ownership,
access to economic sources etc., and these
degrees coincide with cultural categories
established by power. What the imperial
formations aim at is the creation of as much as
possible exceptions from universal standards,
of territorial ambiguities and of different orders
of citizenship (Stoler, 2016: 177).
Decolonization is the dismantling of
colonial dependency, which was the reason
behind the ex-colonies’ proclamation of the
independence and statehood. According to the
conventional
view,
the
process
of
decolonization was concluded in the 1970s
when the last European overseas colonies
became members of the UN. Nowadays
(formal) empire is considered as an unjust
political system, which is replaced by the
(formal) equal relations between sovereign
nation-states. The existence of overseas
territories (most of them islands and
archipelagos) of the USA and several Western
European countries are often seen as anomalies
inherited from the colonial era. But the term
“neocolonialism” is coined for naming the
continuation of informal dependencies –
economic, cultural and political – of former
colonies to their former metropole.
Postcolonial studies is a broad theoretical
approach that developed in social sciences and
humanities for probing into the cultural legacy
of classical colonialism and the structural
inequalities that still exist between the global

Western metropole and the developing
countries, most of whom are former colonies.
Recently there has been a time and spatial
expansion of colonial and postcolonial studies.
Historical “continental empires” in Central and
Eastern Europe, which have come to existence
at the same time with the creation of overseas
empires of Western European states, have been
the subject of postcolonial studies. Territorial
continuity of Habsburg, Tsarist and Ottoman
empires had previously excluded them from the
studies of long distance colonialism. But, until
the invention of railway, sea travel from the
metropole to colonies was easier than land
travel between the center and the periphery of
continental empires. Thus, the travel from
Marseilles to Alger or from London to Cairo
was cozier and less risky than the travel to
Moscow to Tashkent before the advent of the
railway (Moore, 2006: 23). Furthermore,
similar processes of colonization are observed
in both sea and land empires, especially in the
second half of the nineteenth century, when the
latter started to borrow the imperialist
terminology of the former.
Another conceptual inhibition for tracking
colonialism within Europe was the separation
between, on one hand, the formation of the
nation-state and, on the other hand, its
expansion overseas. As a matter of fact, the two
processes have been interconnected. The
nation-states in Europe are created, like
empires, through invasion and colonization of
territories during several centuries. On the other
hand, the modern empires in the eighteenth and
nineteenth centuries are untypical compared to
pre-modern empires, because they are centered
around a nation and they develop “imperialist
nationalism”. In the historical cases of Italy and
Germany there is a direct continuity from the
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stage of national unification to that of the
colonial expansions in other continents. The
German colonization of Poland and of Baltic
region had started in medieval times and was
still continuing in Bismark’s Prussia, which
was the “Piedmont” of the German nation. The
Russian nation was formed during the eastward
expansion of the Tsarist empire. The nationbuilding in France and the Netherlands has
occurred simultaneously with the building of
respective empires overseas, which means that
there is a two-way transfer of governance
practices and institutions from the colonies to
the nation-state (Breuilly, 2017; Etkind, 2011;
Kolsto, 2019; Kumar, 2010; Malešević, 2017).
A theoretical breakthrough for the study of
colonialism in Europe is the terminology of
“internal colonialism”. According to Michael
Hechter, colonialism is “internal” when the
metropole and the periphery are situated in the
same territorial state or geography, but the
colonized is ethnically different from the
colonizer and the former is subject to economic
exploitation and cultural assimilation policies
of the latter. Internal colonialism produces a
regional and cultural division of labor, because
extraction of resources is done in the periphery
and they are processed in the center. The high
status jobs are reserved for those that belong to
the culture of the metropole. The economic
domination of the periphery is consolidated
through legal, political and military means that
tie it to the center (Hechter, 1975: 30-33).
According to Alexander Etkind, the
development of the Tsarist empire and later on
of the Soviet Union is classified as internal
colonialism. Historically, Russia has been both
a subject and an object of colonization, because
the state has colonized not only foreign
territories gained by war, but also the core of its

territories (Etkind, 2011). From such a
theoretical perspective, it seems obvious that
the Bolshevik regime has continues, with other
means, the colonialism of the previous
Westernized elites of the Russian empire, that
was directed against both the non-Russian
peoples and the Russian peasantry. During the
existence of the Soviet Union the Russian
nation was considered to be “the bigger
brother” that carried the new socialist culture
and fought against the decadent bourgeoisie of
the Baltic peoples and against the feudal
backwardness in Caucasus and Central Asia
(Annus, 2012).
National identities were colonized by the
socialist ideology, because the national feelings
could be expressed only through the socialist
rhetoric. In the terminology of “Soviet
peoples”, the first word represented modernity
and future and the second word represented the
sound and traditions from the past (Annus,
2016). Thus, the 1989 revolutions in Eastern
and Central Europe could been seen as a new
wave of decolonization in the outer and
informal empire of the Soviet Union and then
was spread in the empire within (Daniels,
2000).
From the exposition of the application of
postcolonial theory to the communist states in
Europe it becomes apparent that the argument
for a colonial relation between Serbia
(Yugoslavia) and Kosova can be extended
beyond the period from 1912 to 1939, when the
Albanians of the province were subjected to
formal colonial policies. The argument holds
also for the second Yugoslavia, which
contained Kosova as an internal colony. This is
elaborated in the next section of the paper,
which is based on recent studies that employ
the term of “colony” for the period that Kosova
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was under the domination of Serbia (Avdić &
Vllasi, 2013; Berisha, 2016).

be primitive, tribal and barbarian. Vladan
Georgević, a member of the Serbian Academy
of Sciences and Arts, argued by measuring
skulls that Albanians belonged to primitive
races, they are the “redskins of Europe”, they
have tails and live on trees (Avdić & Vllasi,
2013: 40-41). As a consequence, the Albanians
were not civilized enough to understand the
idea of the state and in this way was justified
the suspension of constitutional rights in
Kosova and other regions inhabited by
Albanians. Kosova was governed though
extraordinary measures and degrees (ibid.: 54).
This meant that the Albanians were massacred,
tortured, robbed and expelled from their lands.
At the end of the First World War, the newly
created Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
upon signing the international treaties for the
protection of minorities added a clause to them
that exempted from the treaties the territories
that had joined Serbia before 1913. This meant
that the Albanians did not enjoy even the
minimal protection from the arbitrariness of the
state (ibid.: 64). According to the projects for
colonization of Kosova, Serbian and
Montenegrin settlers obtained gratis from the
state the land, livestock and the tools and their
children were educated in all-Serb schools.
New Serbian settlements were founded in
Kosova, in strategic spots near the main roads
and railways, or in most fertile fields. Only the
Serbs were employed in administration, army
and gendarme. Their privileged, political,
economic and social position made them feel
superior to the Albanians, who were deemed
intruders in “Old Serbia” and should be evicted
(Berisha, 2016: 4, 58). At the end of the 1930s,
renown intellectuals like Vasa Čubrillović dhe
Ivo Andrić, wrote project for the expulsion of
the Albanians to Turkey and for furthering the

Kosova as an internal colony of Serbia
Since the inception of the Serbian state, its
elites cultivated an imperial nationalism,
according to which the Serbs are a heavenly
people and their destiny is to rule over the
southern Slavs and other peoples in the
Balkans. The rulers of the state evoked the
legacy of the medieval Serbian empire and it
was transmitted to masses through the press
and the education system in Serbia. Several
plans for the territorial expansion of the state in
the nineteenth century, such as “Nacertanie” by
Ilia Garašanin, aimed not only at the union of
the Slavs under the hegemony of Serbia, but
also at the creation of a new empire that would
challenge and replace the old Austro-Hungarian
and Ottoman empires (see Malešević, 2019).
The Christian states in the Balkans had the
support of the Great Powers in Europe, which
assumed that these states would supervise the
Muslim population in peninsula after the
withdrawal of the Ottoman Empire (Rexhepi,
2017). In a book first published in 1867 and
republished in 1877, the British authors
Adeline Irby dhe Georgiana Mackenzie wrote
that the Muslim Albanians of Kosova should be
“civilized” by the Christian Serbs: “If the
southern boundary of the principality [Serbia],
moves in a way to include old Serbia [Kosova],
very soon we would see the wane of
brigandage and all clans and classes would be
equal before the law” (cited in Tanner, 2017:
44).
After the Serbian invasion of Kosova, the
Albanian population was subjected to a
colonial regime. Serbian elites thought them to
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colonization of Kosova. The break of the
Second World War and the dismemberment of
the first Yugoslavia, inhibited their realization.
The liberation of Yugoslavia from the
German invasion was accompanied by
massacres
of
Albanians,
deemed
collaborationist by the Slavic partisans.
Opposition to communist take-over existed in
other parts of Yugoslavia, most significantly in
Serbia, but only in Kosova and other Albanianinhabited territories in Montenegro and
Macedonia were drastic measures taken to
crush the “counterrevolution” (po aty: 106). In
this respect, the situation seemed so favorable
to a “final solution” to the issues of minorities
in Yugoslavia that Čubrillović in 1944
presented to the new rulers his plan for
expulsion of the Albanians. By adapting an old
Serbian idea to the new circumstances, he
suggested that the evacuated villages of
Albanians to be colonized with Slavic peasants
that had lost their homes and property during
the war and the first among them should be
partisan warriors and members of the National
Liberation Movement led by Tito (Avdic &
Vllasi, 2013: 163-164). At the beginning Tito
forbade the return of Serbian colonists in
Kosova, but soon he passed the issue to the
commission of the agrarian reform. The later
confirmed the greater part of the property titles
of the Serb colonists in Kosova. Only around
four thousand colonist families were moved
from Kosova to other regions of Yugoslavia,
the most of them settling in Vojvodina
(Malcolm, 1998: 317-318).
As the historian Oliver J. Schmitt observes,
until 1966 “the politics of Yugoslav state
towards the Albanians was characterized by
concessions in theory... and repression in
administrative practice” (2012: 177). The real

power in Kosova was in the hands of the secret
police, UDBA, which persecuted even the
Albanian members of the Communist League.
UDBA’s unstated aim was to prevent the
development of the national awareness among
Albanians, since it used to persecute the
teachers of Albanian language, literature and
history, despite the fact that they worked with
officially approved curricula and textbooks.
Also those who subscribed to the Albanian
language journal Rilindja were prosecuted by
the secret police. Dozens of Albanian
intellectuals and party members are tortured
and killed during this period by UDB, which
exerted pressure on the courts not to investigate
those cases. These facts came to the open after
the fall of Ranković in 1966, but only light and
symbolic sentences were given to some of the
perpretators (Avdic & Vllasi, 2013: 186-195).
An emblematic event of the entire period from
1944 to 1966 was the so-called campaign for
the collection of weapons from the civilian
population in Kosova. It was a campaign of
widespread terror, during which thousands
were questioned and tortured and entire
villages were sacked. The centers of torture
were placed in the guest rooms of the most
respected families in each village and in
schools, so that in the collective memory of
Albanians those nodal points of social life be
associated for a long time with pain and trauma
(Berisha, 2016: 158). The pre-war agreement
with Turkey for the transfer of “Turks” from
Kosova and Macedonia was updated and
hundreds of thousands Albanians were forces
to leave the country.
The year 1966 signaled an improvement of
the political and cultural situation of the
Albanians, in accordance to the new “liberal”
course initiated by Tito for administering the
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of Kosova”, after 1966 the majority of jobs in
the public sector remained in the hands of the
Serbs: one out of five Serbs was employed in
the state administration, compared to one in 11
Albanians (Malcolm, 1998: 326). In 1981 more
than 80% of unemployed in Kosova were
Albanians. At a time when Serbs and
Montenegrins were lured by the state to settle
in Kosova, through donations of land parcels,
credits and jobs in administration, the migration
of Albanians in cities was limited through
administrative measures, which affected their
chances of employment, of being better
education or of receiving better health services.
(Berisha, 2016: 170-171). The incarcerations
and other severe sentences to Albanians who
wanted an upgrade to republican status
continued well after 1974, i.e. Adem Demaçi
was sentenced in prison in 1976 for spreading
“enemy’s propaganda”.
After the demonstrations of 1981 the level
of state violence rose again in Kosova. On that
occasion alone the number of those killed by
firearms or by torture in the hands of security
forces varied between 11 persons, according to
official reports, to several hundreds, according
to estimations by the International Amnesty
(Bellamy, 2007: 110).
The infamous Memorandum of 1986 by the
Serbian Academy of Sciences and Art noted
that the crisis of Yugoslavia started in the
second half of the 1960s, which means that
what concerned its authors was the diminishing
of the Serbian influence over the whole
federation. According to them, the main
indicators of wrongs of that Tito did to the
Serbs were the changes in the juridical status of
Kosova and the demographic dominance of
Albanians in that province. Some intellectuals
began to talk about the “demographic bomb” of

federation. Even after Kosova gained wide
political autonomy in the new constitution
approved in 1974, in the economic aspect it
continued to be an internal colony of Serbia
and Yugoslavia. In the planned economy of the
federation, the task of Kosova was to deliver
cheap electricity and raw materials for the
industries located in the north. The
industrialization of Kosova was slower then
elsewhere and in reality its socio-economic gap
with the other regions became wider. This point
is made by Ibrahim Berisha, who gives the
following figures:
Kosova experiences constant recession
and this is seen in the percentage that
the inhabitant of Kosova takes in the
percentage of the social product per
capita in Yugoslavia: in 1947 it was
49.3%, in 1953 45.8%, in 1961 35.8%
in 1971 33.8%, in 1981 29.5% and in
1988 27.6%. In other words, the
percentage has halved during the
communist period... This drawback
compared from 1947 to 1988 has risen
3.6 times. Comparing to Slovenia 7.8
times. The same level of social
production per capita which Kosova
reached in 1981, Montenegro had
reached in 1961 and Macedonia in 1964
(2016: 139).

Berisha writes that in 1950s Yugoslavia
received international donations of hundreds of
millions of dollars, out of which Kosova
benefitted almost nothing, because they were
administered in the republican level by Serbia
(ibid.: 129). Despite the lamentations of the
Serbian elites about the alleged “Albanization
115

the Albanians, which allegedly was a weapon
to commit the silent genocide against the Serbs
in Kosova. The state-controlled media began to
link it to the paranoia of the massive rape of
Serbian women by Albanian men. In colonial
situations where the colonized have gained
some citizenship rights which permit them to
share the same public space with the
colonizers, the latter are anxious that their
women could be object of rape by the
“colored” men. The truth was that many Serbs,
both in Kosova and Serbia proper, growing up
with the images of the “indigenous” Albanian
that cut woods or performed other menial labor,
could not image that one day would mingle
with Serbs in the same public space of a
socialist society; that Albanians could also be
doctors, university professors, diplomats etc.,
despite the fact that Kosova was still the most
backward region of Yugoslavia. For such
Serbs, the higher fertility rates of Albanians
was a proof of their animal sexual drive and not
a consequence of the economic and social
backwardness in the province, which in fact
made many Kosovar Serbs to migrate in Serbia.
The paranoia of the Albanian rapist was so
widespread in the media that according to one
of the reports, “in settlements in which they are
in majority, Albanians engage in institutional
terror and sow a feeling of insecurity... They
rape whomever they can, married women and
girls, old women, as well as ten-year-olds.
They rape them everywhere, in public places, at
bus stops, in ambulance cars” (cited in Biserko,
2012: 210-211).
The British historian Noel Malcolm (1998:
352) observes that Serbian politics and rhetoric
in the 1990s reminds one of the colonial
policies during the 1920s-1930s. Likewise, the
Albanian pacifist resistance of that time should

be seen as a decolonial movement, similar to
political movements that were taking place at
the same time in the ex-Soviet Union, South
Africa and East Timor. From 1989 to 1999
Kosova was in a state of exception and citizen
liberties and rights were suspended. The police
and army acted in arbitrary ways and the
directors of public enterprises had the power to
fire the Albanian workers on the basis of
political suspicions very soon all Albanian
employees were fired from governing,
education and cultural institutions. These
measures were part of a systematic economic
and social apartheid, which was intended to
make Albanians flee from Kosova. In a few
public schools were Albanians pupils were
allowed, a rigid separation was put in place
between them and Serbian pupils, including
separate toilets. Attempt were made to colonize
Kosova with Serbian war refugees from
Croatia. On January 11, 1995 the Serbian
parliament passed the “Decree for Colonization
of Kosovo of the Federal Republic of
Yugoslavia”, which resembled similar decrees
in prewar Yugoslavia. To Serbs that wished to
settle in the province the state offered loans to
build or buy houses and plot of lands free of
charge. At the same time the Albanians wishing
to buy property were facing with legal
obstacles. The province was renamed “Kosovo
and Metohija” to make it cler to whom it
belonged (Bellamy, 2007: 115-116; Malcolm,
1998: 346-349).
Since 1999 Serbia continues to consider
Kosova a integral part of its sovereign territory.
Internationally Serbia often plays the role of the
victim of American imperialism, in order to
hide its own imperialist behavior in nineteenth
and twentieth-centuries. The first Yugoslavia
was a creation of the Serbian elite’s wish to
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dominate over other peoples in the Balkans and
the second Yugoslavia was destroyed because
of the Serbs who thought that their nation could
not dominate it. Even now, Serbia continues it
imperial nationalism, attempting to influence
the governance of the neighboring independent
states: Bosnia-Hercegovina, Montenegro, North
Macedonia and Kosova. In Kosova, the policy
of Serbia is to differentiate as much as possible
the Serb minority from the Albanian majority,
in order to realize an ethnic division of the
country. It tries to achieve an exclusive Serbian
statelet in the north of Kosova. The wall in
Mitrovica prevents the integration of the
citizens and separates them according to ethnic
lines, like the Israeli walls in Palestine or walls
erected around the European quarters of
colonial towns. In the northern municipalities,
as well as in “extra-territorial” areas around
Orthodox monasteries Serbia is financing the
construction of homes, as a means of ethnic
colonization of territory. It finances parallel
systems of education, telecommunication and
energy. The elections for the Parliament of
Serbia are organized also in municipalities in
the north of Kosova.
Serbia is continually searching for political
formulas, whose common denominator is the
refusal of the sovereignty of the Republic of
Kosova. As an alternative to the division of
Kosova between Serbia and Albania, a plan
that was discussed in Serbian academic circles
in 1980s, Serbia wants to control important
natural resources and industrial plants of the
new republic. In April 2019 Serbia and Russia
discussed the formula of “dual sovereignty”
over Kosova, according to which Serbia would
exert its sovereignty over the municipalities in
the north and over the areas around the
Orthodox churches and monasteries. This

formula implies the return of Serbian security
forces in Kosova (Murati, 2019). In the agenda
of dialogue that is mediated by the European
Union, Serbia is trying to include the status of
the Trepça industrial complex. Serbia is also
blocking Kosova’s entry in international
organizations. The dialogue initiated in
Bruxelles maintains an asymmetric relation
between the two states, insofar the topics
discussed are about Kosova’s internal
regulations, which normally are competences
of the sovereign state.
Decolonization is not just about the
attainment of statehood, but it is also about the
rearrangement on an equal basis of the relations
of the former colony with the former
metropole. Alas, the colonial dependency of
Kosova is not yet over, because Serbia is trying
to turn it into a satellite state. Kosova has to
tear off the current asymmetric relations with
Serbia. Decolonization efforts should be
undertaken
against
Serbia’s
economic
domination, which cannot be achieved without
addressing the issue of comprador sections of
the Albanian political and economic elites,
which has shown willingness to reach a
compromise for a new form of dependency
from Serbia. Since Kosova’s economy is
dominated by commerce and not production of
goods, then the big bourgeoisie in the country
is mainly composed of intermediate sellers of
Serbian goods to the Albanian consumers. The
state capture aggravates the situation, because
the main strategy of corrupt politicians in
cooperation with organized crime is selfenrichment through privatizations of public
property and abusive investments of the state
funds. This is the reason why decolonization in
Kosova should have a social dimension and
should orient the economy towards production
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and research, as it happens in contemporary
developed and democratic countries. The
changes in the orientation of development
would stop the emigration of workers, peasants
and intellectuals. The words that Frantz Fanon
wrote for decolonization of Africa are relevant
for Kosova:

normalization means mutual recognition,
exchange of ambasadors and the signing of
bilateral documents for solving the remaining
problems and for mutual confidence building.
This is how “normalization” si seen from
Prishtina. But Serbia by “normalization”
understands the return of some degrees of
Serbian sovereignty over Kosova. To advance
in this direction, Serbia has been creative in
proposing the “final” solution for Kosova:
“more than autonomy, less than independence”;
“dual sovereignty”; “membership to the UN
without recognition” etc. The common ground
of such formulas is the denial of independence
and the preservation of the historical
asymmetry in relations between Serbia and
Kosova. With its neutral stance, the European
Union has recognized the legitimacy of the
Serbian interpretation of “normalization”.
Also the states that have revoked the
recognition of statehood for Kosova have read
“normalization” as a suspension of unilateral
independence insofar the two parties are
searching for a mutually acceptable formula for
the final status of Kosova. It is obvious that the
dialogue for normalization has damaged the
international status of Kosova and have opened
discussions about its borders. As a
countermeasure, Kosova must strengthen its
argumentation for recognition of statehood in
its foreign policy and decolonization is a proper
venue to take.
The decolonization approach present the
statehood of Kosova as the culmination of a
historical process, although formally the
Western powers classified the independence of
Kosova as a sui generis case. Decolonization
emphasizes on the discrimination of Albanians
at the hands of the Serbia, not only in the
1990s, but as a continuous policy of

The people realize that there indigenous
elements in their midst who, far from
being at loose ends, seem to take
advantage of the [anticolonial] war to
better their material situation and
reinforce their burgeoning power.... The
people discover that the iniquitous
phenomenon of exploitation can assume
a black or Arab face. They cry treason,
but in fact the treason is not national but
social, and they need to be taught to cry
thief (2004: 93-94).
Deimperialization of Serbia should be a
parallel process to the decolonization of
Kosova. Serbia has to learn to live without
Kosova and to admit that its own imperialist
projects have caused sufferings and misery to
Albanians and others (for the concept of
deimperialization in our time see Chen, 2010).
In fact there are Serbian intellectuals that are
arguing that democratization of Serbia is
closely linked to its deimperialization, which
means renouncing its claims on Kosovo and on
attempts to dominate its neighbors.

Concusion: Decolonization in
foreign policy
The dialogue between Beograde and
Prishtina are about “normalization” of
relations.
In
international
relations
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colonization, including mass expulsions, ethnic
cleansing, exploitation of natural resources and
maintain the population in a state of perpetual
misery. The demands for recognition addressed
to the members of the UN should not be based
solely on the verdict of the International Court
of Justice, but also on the century-long Calvary
of the Albanians in Kosovo, for whom
independence from Serbia was the opportunity
to survive as a people. The public diplomacy of
Kosova and that of Albania should make the
decolonization
argument
acceptable
internationally, especially in those postcolonial
states that hesitate to recognize Kosova. The
facts of systematic discrimination on ethnic
grounds of Albanians in Yugoslavia should
affront the nostalgia for the days when
Yugoslavia was co-leader of the non-aligned
movement of the Third World. We should not
refrain from comparing the case of Albanians
of Yugoslavia with contemporary cases of
colonialism (that extend beyond the
conventional period of decolonization), like
South Africa or Palestine. Apartheid and racialcolonial differentiation has occurred in Kosova,
too, and more common terms like “hegemony”
or “chauvinism” do not encapsulate these
dimensions of the Serbia’s rule over the
Albanians.
Moreover, decolonization points towards
the hitherto asymmetry of relations between
Serbia and Kosova and tries to address that.
From Kosova’s point of view, there is no
normalization without public apology for the
crimes that Serbia committed in Kosova,
without just compensatory measures, without
accepting the historical responsibility for the

colonial treatment of the Albanians since 1912.
These demands might be taboo for Serbia right
know, but Kosova has the right to voice them
whenever it is possible. Also, concerning
national minorities, Kosova has the right to
demand that Serbia gives to Albanians in the
Presheva Valley the same rights that the Serbs
of Kosova enjoy. This is true symmetry in
international
relations
between
states;
everything short of this standard brings back
the relations between the metropole and its
periphery. Kosova should follow the example
of the Baltic countries, which in 2015 presented
to Russia their demands for reparations for the
period these states have been part of the Soviet
empire (see Murati, 2016: 424-428).
Albania shoul be more active on the side of
Kosova, especially in international organizations and forums where Kosova is not
present. Albania should condition its relations
with Serbia according to the latter’s policy
toward Kosova. The recent rapprochement
between Albania and Serbia has served only
Serbia, to clean its international image and to
generate vain expectations in Western
Strategists that a new “Yugoslavia” that it is
acceptable to Albanians can be established and
that it can function as a antechamber for the EU
and NATO integration of the region. Against
these unrealistic assumptions, the diplomacy of
Kosova and Albania has to argue before the
European Union, NATO-s and in other
organizations and forums of international
policy that an Serbia that does not renounce
imperialist politics remains a constant danger
for the peace and stability in the region and in
Europe.
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Political culture and state building
The case of Kosovo
Ibrahim GASHI
_____________________________________________________
Abstract
Political culture is a new and slightly controversial name in Kosovo's socio-cultural, political and academic environment. In
the discourse on politics as part of science, other themes such as nationalism, nation, independence, and state-formation
have generally dominated in the Kosovo environment, with consequently the nature, content and importance of political
culture to explain the political activity of relevant actors, does not yet serve as a genuine agency. In this respect, the
dimensions by which the assets of Kosovo's identity politics and constituent state are attempted to be explained are often
deficient precisely as a result of not addressing aspects of political culture, which serve as a pillar that gives real meaning
to events and the political developments of a country.
The idea of an independent state of Kosovo is already a measurable reality. But how are the state and politics
evaluated in Kosovo? Where does the formation of the state and politics come from and how authentic are they to the
country's political culture? Are certain segments of the state simply transplanted models and can they conform to citizen
expectations and requirements?
This paper aims to trace Kosovo's political culture in relation to the state through its political history, attempting to
bring about a debate of this nature, based on socio-political characteristics and from a close historical perspective.
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Political Culture, State, Political Elite, Independence, State-building.
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complex problem. Moreover, according to
Stephan Chilton, of the University of
Minnesota, there are theoretical problems in
studying political culture. (Chilton, 1988, 419445).
Without going further with the theoretical
perceptions of political culture, let us return to
our case study.
The process of state-building in Kosovo has
followed a different trajectory from the course
that this process had in other federal units of
the former Yugoslavia. Suffice it to recall that
just when the other republics of the Yugoslav
federation had declared independence and built
their own states, Kosovo faced the suppression
of autonomy in 1974 and the denial of any
political subjectivity within the SerbiaMontenegro confederation. As a consequence,
the political movement for independence,
which began in the early 1990s, became an
armed movement in 1998-1999, triggering the
largest confrontation in the history of AlbanianSerbian hostility. The end of the war with the
departure of Serbian forces and the
establishment
of
UN
international
administration paved the way for the creation
of circumstances for Kosovo's declaration of
independence on 17 February 2008.
For the aforementioned reasons, political
culture is a new and slightly controversial name
in Kosovo's socio-cultural, political and
academic environment. The concept of the
political culture of any society refers to the

Political Culture and State-Building:
The Case of Kosovo

Political culture is potentially a powerful
unifying concept of political science. It was
first mentioned by Gabriel Almond (1956) as
the term promised to solve in a scientifically,
culturally valid way, the classic problem of
defining how people influence their political
system and vice versa. (Almond and
Verba,1963). Culture (and political culture as
well) is understood as an attempt to transcend
the individual, but not to the extent that it
completely denies individual action. True,
individuals were associated in their culture, but
they also produced and reproduced it. Culture
is also understood as a tendency that limited the
political system to not be identical to it (only
certain systems could "fit" a particular culture),
but an ongoing tendency of institutions to
change the culture that created them to the
extent. to adjust it. The success of
anthropologists in the study of culture first
assured political scientists that properly defined
political culture could be studied in all
societies.
Although
the
formalization
and
operationalization of the concept may require
new methods, new data, and new theories, the
concept itself seemed not problematic. But
suddenly studying political culture in different
societies began to appear as a conceptually
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existence, that is, the longevity of the state and
national state institutions. Of course, other
factors related to the overall emancipation of
society also influence the shaping and level of
political culture.
What characterizes the current state of
Kosovo is the confrontation of political culture
between the ideals of democracy, the strong
tradition of tribal organization, and socialist
legacy. All three of these elements are still
present in the way citizens approach the state
(Montanaro, 2009, p. 6). Moreover, since the
aftermath of the war, Kosovo is in a so-called
"transition phase" that is theoretically known to
continue as we speak, a phase that has proved
difficult in many ways, and has brought to the
surface these elements of political culture. One
of the biggest problems after independence
remains the economy, as Kosovo continues to
be a relatively low-income country. It should
be noted that precisely because of the political
mindset and political culture that required statebuilding, the people of Kosovo were in a way
accustomed to legitimizing poverty and
economic hardship in the name of a national
political cause. However, today these reports
are increasingly invalid. The period of
international administration was the first to
break the taboo of ideals. As Schmitt puts it,
"under the auspices of the United Nations a
false economic conjuncture was created
through
new
jobs
in
the
bloated
administration." (Schmitt, 2012, p. 278)
In the post-independence phase, the new
state quickly stripped away from idealistic
attributes and became an address to criticism of
the overall economic and social situation. The
political elite that materialized the independent
state could not for a long time hide behind
state-building attributes and needs in response

to growing economic and social demands.
Maintaining the former socialist system of
organizing the economy, which although
inefficient, yet provided jobs, (Rexhepi &
Ademi, 2012, p. 618) posed one of the
challenges of complementing the measure with
the new liberal economic system, free market,
based mainly in the private sector. It is
precisely the political culture that makes it
impossible to construct an optimistic vision of
liberal capitalism, and as such, it continues to
provoke demands in the name of dependence
on the public sphere.
Another important aspect that brings
political culture as an influential force on the
nature of the current state of Kosovo is the
transition from collective consciousness to a
personal consciousness, driven by individual
interests. At the stage of the formation of
political society due to the above
circumstances, the political culture of Kosovar
society was a mass culture, mass driven and
goal-oriented. In such a situation, any
individual who went against the will of the
mass would easily have been anathematized.
This culture was formed in the mixed spirit of
tribal tradition on the one hand, where elite
traits had to correspond with morality and
strength, then under intellectual strain, intended
to abandon the old mindset of patriarchal
organization in order to open up new ideas.
progressive as well as socialist worldviews that,
as Delsol puts it, were intended to unify the
opinions of individuals to subject them to
macro-social demand. (Millon-Delsol, 2006, p.
49)
However, political evolution also brought
about social evolution. There is an increasing
tendency to see the relationship between the
public and the private sphere on the basis of
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narrow individual interest. As a result, the
principles underlying the mass culture of
politics are now virtually invalid and are being
replaced day by day by new principles that
have in the background the "personal identity
and well-being" of the Kosovar individual. In
these circumstances, the political and identity
culture in Kosovo is shifting from the abstract
idea of "a secure and bright future" to a form
that corresponds to Popper's well-known
maxim that "the future does not exist yet and
that it is here our great responsibility: that we
influence the future and make it better. "
(Popper, 2001, p. 196)
But how are Kosovars willing to understand
the new roles that they are also unconsciously
contributing to on a daily basis? Of course, in a
democracy, individual and group ambitions are
best realized through active participation in
political life, mainly through political parties
that receive, share and exercise state power. In
the case of Kosovo, political parties can freely
be considered as the biggest beneficiaries of
democracy, because by controlling the levers of
power, they have distributed and redistributed
government positions to their supporters by
building a political physiognomy of the "state
of the parties". ". This seems to have been
based on the archaic tradition of the people of
Kosovo, where separation into tribes and
incarnation with the tribe as opposition to other
tribes have influenced the creation of political
parties operating not on the basis of ideology
but on the basis of political pragmatism. The
state of parties as a characteristic structure of
democracy, (Schmidt, 2012, p. 359) in the case
of Kosovo, is expected to evolve along with
European Union integration processes, during
which the political culture itself will be

subordinated to the extent that also gets new
shape.
Generally speaking, Kosovo's political
culture was born and stratified in moments of
political crises throughout history, crises that,
based on fears of destroying political and social
forms, were oriented towards seeking a strong
state, characteristic of this of European preindustrial societies in the period of absolutism.
(Goulemot, 2008, p. 17) However, being part of
a "strong state" such as Yugoslavia turned out
to be a challenge for Kosovar society, which in
the face of a stronger state than it could handle,
was oriented towards raising a private sphere as
a form of attitude.
The debate over the impact of Kosovo's
political culture on the format of its already
independent and democratic state must be
precisely between these two trajectories,
namely on the one hand the demand for a
strong state as idealized, and on the other, the
tendency to limit it, as evidenced by the ordeal.
However, this debate should take the position
as stated above, that there are still many areas
in which Kosovo's political culture must evolve
in order to correspond to the democratic
tradition as claimed at the beginning of the
formation of this culture.
Individualism versus collectivism and
hierarchy against equality are two positions that
generally share the nature of nations and states
around the world. In the case of Kosovo, there
is not yet a genuine form of identification
through which one can assess whether the
country's political culture has collective or
individual premises, and whether it is an elite
or mass culture. The idea behind this paper was
not to present scientific achievements on the
subject, as much as to invite such a necessary
debate.
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Following the March 2004 protests that
turned rioting, many critics of the International
Community accused him of failing to plant
multi-ethnic society in Kosovo. But these
critics have escaped the fact that the events of
2004 cannot be summed up in the simple
question of whether or not the International
Community has failed to manage multiethnic
society. (Gashi, 2012, p. 20). They, as well as
many other political events that characterized
these 20 years after the war, are primarily
reflections of the political mentality stratified
by the historical and political tradition of the
people of Kosovo. This tradition and political
culture needs to be further explored in the form
of the interpretation of social relations in the
conditions of an already independent state.
The idea of a "Republic of Kosovo" as an
independent and democratic state presents more
of a desired concept, which is still challenged
by a patriarchal tribal tradition, a socialist past,
and intellectual reflection on its alignment. As
a result, many institutional mechanisms that
have been transplanted are not expected to
function well without the evolution of political
culture, the basis of which is undoubtedly
continuing education with new trends, focusing
on building an emancipated society and with a
clear profile of its political future.
I would also mention here some findings
that have come out of a debate with some
political science students, according to which:
In terms of political culture and its
adaptation to European political culture,
Kosovo is at a disadvantage. In Kosovo today,
there is a party fanatic and exclusive voter of
political parties and not a rational voter of the
substantive political alternative.
There is a sensitivity to the public sphere,
often abuse and neglect to it and on the other a

fanatic focus and protection of privacy. This is
a result of the fact that the state was seen as
something separate from the citizen because
historically for the Kosovo Albanians, the state
was the conqueror and therefore we were
predisposed to misuse and mistreat everything
public, everything the state and as a whole
product we have a citizen who is completely
indifferent and extremely skeptical of state
institutions.
Conflict of politics has also led to the
stalling of many processes vital to Kosovo.
Today, we have a divided political class, and
this is evidenced by the inconsistency and noninvolvement of all the country's political parties
in forming a negotiating team for dialogue with
Serbia, as a crucial and decisive process for the
country's future. It is precisely because of luck
of this compromise between the political elite
on such important issues which has been
addressed as a criticism to Kosovo in the last
EU Report Progress.
And finally one of the shortcomings that
Kosovo has in terms of political culture is the
circulation of the same political figures, the
same decision makers, influencers and
protagonists of all historical processes. This has
led to their inability to maintain and
monopolize power and the "boycott" of
accountability and as a result have a completely
irresponsible political and institutional behavior
And to build a European stable, accountable
and functioning institutional base, there must
be oversight bodies. In order to have oversight
bodies there must be responsible and correct
people. And to have responsible people we
need to have quality, non-politicized education.
In order to have a quality and non-politicized
education we must have a conscious political
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Reflection of international developments for the
realization of national interests of the Republic of
Kosovo
Sabri Kiçmari
______________________________________________________

Abstract
The international political context has changed since the end of the Kosovo war (June 1999). The US President launches
America’s first Platform, the republic of china ranks second in the economic world, the Russian Federation returns to
aggressive measures in international politics, and the EU is fighting with an iliberal democracy in Hungary, Poland and
Romania, the UK’s departure from the EU (Brexit) and the growing right-wing trend.
These international developments have had a direct reflection on the process of attaining national state interests of
the Republic of Kosovo, which has placed our country in a position where it has to face a several number of challenges
since the declaration of independence on February 17th, 2008: a blockade is caused by the Russian Federation and PR
China for the entry of the Republic of Kosovo into the UN and the slow process of recognition for the Republic of Kosovo
as well as failure to join the UNESCO and Interpol, the path of sui generis of the EU and the NATO integration and difficult
bilateral relations with Serbia, etc.
In the circumstance of international developments and the status of the Republic of Kosovo considering international
relations, the fundamental question is asked: What is possible in our foreign policy? What goals and interests do citizens
and internationals share and propose? The answers to these two questions will analyse the opportunities, interests goals
and tools of Kosovo’s foreign policy: the possibility of Kosovo’s entry to the UN, the most effective ways to increase the
recognition of the Republic of Kosovo, the possibilities of Kosovo’s entry into the EU, NATO, UNESCO, Interpol and other
organisations.
The fundamental supported thesis is that in current international context, Kosovo’s state subjectivity should not be
harmed, but will continue to be challenged. The foreign policy of the Republic of Kosovo should be attentive to maintain a
pro- Western path, therefore maintaining and also strengthening special ties with the US and therefore enhancing
engagement in the EU and the NATO integration process, strengthening diplomatic presence in all locations of the globe
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as well as financial and diplomatic investment in the progression of the recognition of the Republic of Kosovo. Interactions
with Serbia should only be taken place on the principle of equality and respect for the principle of reciprocity.
In order to analyse and evaluate the international concept in which the status of the Republic of Kosovo is challenged
involving international relations, the analytical method is to be followed, examining the geographical position, national
interests and tools and goals of Kosovo’s foreign policy.

Keywords
International Relations, Foreign Policy, Recognition, Integration

People's Republic of China has also included
Southeast Europe. But Kosovo does not enter
in its zone of interest. China’s position on the
independence of the Republic of Kosovo is a
serious challenge for Kosovo's foreign policy,
as China has veto right at the United Nations
Security Council.
Following the financial bankruptcy of
August 1998 and the resignation of Boris
Yeltsin on December 31, 1999, Vladimir Putin
came in charge of the Russian Federation. He
has significantly succeeded in restoring
Russia's power globally (Oliker 2018: 52). The
invasion of Chechnya, the war against Georgia
(in support of Abkhazia and South Ossetia), the
conquest of Crimea in 2014, the war against
Ukraine in eastern Ukraine, and the
Transnistria conflict testify to a growing
aggressiveness of the Russian Federation to
neighboring countries. But Russia has also
demonstrated its global influence through direct
intervention in the conflict in Syria and with its
presence in Serbia. Given its veto power in the
UN Security Council, the Russian Federation's
stance against the independence of the
Republic of Kosovo has a serious negative
impact on the position of the Republic of
Kosovo in international relations.
The beginning of the 21st century has been
characterized by the building of one of the most
wild variants of Islamic fundamentalism, which
presents itself in a special and very aggressive
form of combating liberal democracy and the
free market economy (Cohen 2015: 52). Al
Qaeda and ISIS are two Islamic terrorist

The international context
The international political context has changed
since the end of the Kosovo War (June 1999).
The US president has launched the “America
first” platform,
which represents
an
“isolationist and anti-interventionist paradigm”
(Ikenberry 2017: 6). With this, US foreign
policy focuses on economic and commercial
interest in relations with other countries. Taken
into consideration an oblique balance of trade
relationship with the People's Republic of
China (Paulson 2017: 11), the US has started a
kind of "new cold war" with China.
In 2010, the People's Republic of China
came in second place in the world in terms of
economic power. If such a trend of economic
growth persists, it is assumed that by 2030 the
People's Republic of China will exceed the US
and take first place as the largest world
economy and trade (Shirk 2017: 20). China's
“One Belt, One Road” project, through which
is intended the establishing of the
intercontinental
infrastructure and trade
network between China and about 60 other
countries in Europe, Asia and Africa, proves
China's strategic investment at the global level,
which will significantly strengthen its position
in international relations (Worldbank 2018). In
the framework of its infrastructure projects, the
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organizations that symbolize not only brutal
forms of action, but also the intention to force
the Sharia system on the world, as a way of
establishing the Prophet Muhammad's religion
in the world. The fact that about 300 people
from Kosovo have joined ISIS in Iraq and Syria
(Shabani 2019) puts the Republic of Kosovo in
an uncomfortable position.
Developments in the EU have a direct
impact on Kosovo's foreign policy. Illiberalism
as a mentality and ideological line (Zakaria
1997: 22), transmitted to public opinion by
Hungarian Prime Minister Viktor Orban (Orban
2014), and implemented by him and some of
his colleagues in Poland, Romania, Austria,
France and Italy, prove that a radical antiliberal line is gradually invading the political
and social environment in EU countries. Its
extremist and radical character makes our
foreign policy obligatory in confrontation with
it. The rise of right-wing extremism in the EU
will have irreparable consequences for the
process of integration of Southeast European
countries. The fact that Vucic's party has an
affinity with far-right parties and all of them
with Vladimir Putin in Russia, makes the
situation even more complicated for our foreign
policy. Moving carefully and decisively in this
environment, which is likely to be further
contaminated with ideology against foreigners
and liberalism, will be difficult.
All these international developments have
a direct reflection on the process of realizing
the national and state interests of the Republic
of Kosovo, which have put our country in front
of a number of challenges since the declaration
of independence on February 17, 2008: The
Russian Federation and the People's Republic
of China have blocked the Republic of
Kosovo's accession to the UN, the slowing
process of recognition of the Republic of
Kosovo, the failure to join to UNESCO and
Interpol, the sui generis path of Kosovo
towards EU and NATO integration, hostile
relations with Serbia etc.

Three analytical levels of our foreign
policy
For the popose to analyze the foreign policy of
the Republic of Kosovo we will focus on three
analytical levels: a) international level, through
which we will emphasize the interaction of our
foreign policy in international relations, b)
domestic level, through which we will analyze
the interaction of actors within the state and
society of Kosovo; and c) the individual level,
through which we will analyze some of the
individual characteristics, perceptions and
worldviews of particular decision makers
(Harnisch 2012: 3).
International level

If we analyze Kosovo's foreign policy in an
international level, we see that the structure of
the international system has had a significant
influence on the political and social
developments in Kosovo in the last thirty years.
Also, the relations between the five major
powers in the United Nations Security Council
and the increasing trend of the level of
institutionalization of the United Nations have
had a direct impact on developments in
Kosovo. Military intervention in 1999 was
carried out without the consensus of five UN
veto countries, Resolution 1244 is a
compromise to legalize the deployment of
UNMIK and KFOR in Kosovo, and obstruction
against Kosovo’s accession to the UN by two
permanent members of the United Nations
Security Council (People's Republic of China
and Russian Federation) speaks of the two
countries' determination to halt the growth of
the new state.
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The international anarchic system, which is
remarkably described by Kenneth Waltz (Waltz
1979: 32-33), has played a socializing role in
Kosovo's foreign policy. The strategy of
national interest is defined by identifying with
Western countries, not even hesitating to
distinguish relations with the US as
"relationship of an eternal friendship" (Ministry
of Foreign Affairs 2013). The Republic of
Kosovo is oriented towards the US, EU and the
West in order to ensure its existence as a state.
In fact, this a priori pro-Western-alignment is
contrary to the claim of many other
independent states for more autonomy and a
maximum reduction of the influence of other
states. The Republic of Kosovo does not have
enough space for action, since has not
resources such as Israel, or lacks such
economic and technological development as
Singapore.
But Kosovo has an opportunity to act like
Serbia. Serbia has established a dual
cooperation relationship: economic, financial
and development relationship with the EU and
the US, and politically and military with the
Russian Federation. Kosovo's option in this
context is to establish a dual political, military,
financial and economic relationship between
Turkey and the West. A military, financial and
trade coalition relationship with Turkey would
be a possible option, in order to ensure
survival. However, Kosovo's political entities,
backed exclusively by the majority of citizens,
have opted for a pro-US, EU, NATO and
Western orientation against such a dualistic
option. This strategic orientation is in line with
the political and cultural tradition from the time
of Gjergj Kastrioti - Skanderbeg (1405-1468)
and the Albanian National Renaissance (18511912), which can be justified by the
phenomenon of what is called relative gains in
international relations (Powell 1991: 1303).
Amid the need for more autonomy and
more security through the alliance with the
West, Kosovo's foreign policy should aim for
some sort of functional balance. Entering into

alliance with western countries brings some
behavioral restrictions and determines a high
degree of loyalty, but the benefits of this policy
orientation are irreplaceable. Contrary to
Waltz's view that "secondary states, if free to
choose, attach themselves to the weak side;
since it is the strongest party that threatens
them" (Waltz 1979: 127), foreign policy
Kosovo has oriented to the stronghold - NATO
as a multistate subject, which guarantees a high
degree of security. This process of joining the
powerful alliance by small states has been
explained by American political scientist
Stephen Walt through his hypothesis – of
"bandwagoning" (Walt 1987: 29).
The orientation in favor of NATO, the EU
and the West is often explained only as a
logical consequence of the support that Kosovo
had during the War of Kosovo in 1999. In fact,
this is only an essential element of the truth, but
not the whole truth. In the case of Kosovo and
Albania we have more to do with what Walt
calls the Balance-of-Threat Theory (Walt 1985:
3), that states that states are oriented not against
the most powerful axis, but against the most
dangerous axis for their national security. If the
perception of politics and the public opinion in
Kosovo is that Serbia's alliance with Russia
represents the most dangerous axis for
Kosovo's national interests, then linking with
opposite axis like NATO in the field of security
is a logical consequence.
The orientation of Kosovo's foreign policy
toward integration into the international
organizations is in line with liberal theory,
namely its institutionalism variant in
international relations. But there is a
fundamental misunderstanding of this process
by some of Kosovo's foreign policy
institutions. The former Minister of Foreign
Affairs and Deputy Prime Minister Enver
Hoxhaj holds the view that "the state of Kosovo
has not rounded up statehood without UN
accession" (Rubikon 2018). In this concept we
see a misunderstanding of the attributes of the
statehood, which they point out not only the
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representatives of realist theory but also those
of liberal theory, considering the state as the
most important actor in international relations
in an international anarchic environment.
It seems that Mr. Hoxhaj disregards the
Montevideo’s Convention, which clearly sets
out the preconditions of statehood: a permanent
population, a defined territory, an effective
government and the capacity to enter into
relations with other states (Convention on
Rights and Duties of States 1933). Since 17th
February 2008, the Republic of Kosovo has
met these preconditions. UN membership is not
a prerequisite for statehood. Here are some
examples: Switzerland was not a member of the
UN until 2002, but no one considered it that
Switzerland has no statehood and sovereignty.
The same goes for the People's Republic of
China, which became a member of the UN in
1971, the Federal Republic of Germany, which
became a member of the UN in 1973, Ireland,
Portugal, Albania, Bulgaria, Hungary, joined
the UN in 1955 etc.

The main internal social actors involving in
Kosovo's foreign policy are political parties,
influential individuals and social groups, which
aim to influence public opinion by calculating
interests within existing resources and
established political values in society.
Characteristic of the attitudes of Kosovo's
political parties is the calculation of interests
for electoral support. This also affects the order
of importance of foreign policy topics.
According to American political scientist
Robert Putnam, governments and decisionmakers play the role of mediators in a
negotiation process (Putnam 1988: 431), which
takes place between the demands of the
external environment and domestic politics. In
this context, the Government of Kosovo is
obliged to take into account the interests of
public opinion and the need to ratify
international agreements. The realization of
foreign policy interests cannot be done without
the broad support of the citizens. At the same
time, the Government is required to behave
responsibly in relation to other actors of
international relations. In this calculation of
interests, political decision-makers carefully
balance interests and often try to manipulate
public opinion in order to create their own
decision-making space (Putnam 1988: 452).
In the recent history of Kosovo, such an
example of calculating interests was the
Rambouillet Conference, held in February
1999. In the decision-making process, the
circum-stances in which the decision had to be
made have also played an important role. The
Kosovo delegation negotiated in extraordinary
socio-psychological circumstances - in times of
war. These circumstances imposed stress,
pressure, uncertainty, risks and a lot of
ambiguity. The delegation had gone to gain
independence and secured some just a sort of
autonomy, signing that it will be respected the
territorial integrity of the remaining
Yugoslavia. With this signing, neither
independence nor the Republic could be
achieved. But this signature created a new and

The domestic level
This domestic level of analysis of foreign
policy has its sources in the theories of
Thucydides, Machiavelli and Kant, and today
we find it in Francis Fukuyama. Kant wrote
that republics are more peaceful, and
Fukuyama points the view out that democracies
fight less often against each other (Fukuyama
2006: 121). An essential element in the
strategic orientation of foreign policy in this
level is the political system, the geographical
environment and the degree of development of
the state. At the domestic level of foreign
policy analysis we will include the
characteristics of the state, the relationship
between the political system and society, the
decision-making process within the political
and state system, etc.
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previously unknown situation - a sort of
international protectorate. And the road was
opened for "a final solution for Kosovo on the
basis of the will of the people" (Weller 1999:
469).
Freedom of expression, the possibility of
public criticism, the necessity for ratification of
international agreements determine a higher
degree of caution in the actions of foreign
policy makers. But, nevertheless, Kosovo's
foreign policy has shown a tendency to impose
autocratic actions. Such cases are the Border
Agreement with Montenegro and the
Association of Serb Municipalities in Kosovo.
While the former passed, after the changeover
of the position of Prime Minister Haradinaj and
his party, the Alliance for the Future of Kosovo
(AAK), in an extremely incomprehensible
political process, the latter was rightly blocked
by the Constitutional Court, finding out that
“principles, such as are elaborated in the
"Association / Community of Serb Majority
Municipalities in Kosovo - General Principles /
Principal Elements", are not fully in line with
the spirit of the Constitution” (Constitutional
Court of the Republic of Kosovo 2015). This
case and the case of the failure of President
Thaçi's idea of exchanging territories, which
appeared in public last summer with various
variants of political phrases, prove that
democracy in Kosovo has created room for
avoiding mistakes in the foreign policy.
Kosovo's foreign policy leaders have not
carefully explained foreign policy interests and
opportunities. Institutional actors have failed to
avoid dichotomy in statement and action. Let's
take two moments under the analytical lens: the
promise of visa liberalization and the lack of
consensus on unique foreign policy action.
Since 2010, foreign and European integration
politicians published precise dates for the
public to conclude the visa liberalization
process. The promises and setting of dates and
deadlines proved consistently unfounded. Some
European Union bureaucrats have also failed
this exam, too. Until the second half of 2019,

when this paper is being written, visa
liberalization for Kosovo citizens has not
happened. Kosovo's politicians made public
statements for electoral effects, while EU
bureaucrats urged the Kosovo parliament to
ratify the Border Agreement with Montenegro.
Both sides failed the exam in front of the
citizens of Kosovo. The complicated decisionmaking mechanism in the EU structures does
not allow such declarative public certainty.
An identical case is the lack of consensus
on Kosovo's foreign policy, manifested in the
current coalition. President Thaçi supports the
exchange of territories between Kosovo and
Serbia, while all other political entities oppose
it. Prime Minister Haradinaj has been
consistent in maintaining a 100% tax on goods
from Serbia and Bosnia and Herzegovina,
while President Thaci, PDK, LDK, NISMA and
AKR have declared for suspension or abolition.
Prime Minister Haradinaj on this issue has the
support of LEVIZJA VETEVENDOSJE! (engl:
the Self-Determination Movement!) in
opposition. This made that Thaçi and Haradinaj
went divisive at the Berlin Summit and
represented poorly the interests of the Republic
of Kosovo. Prime Minister Ramush Haradinaj
has publicly stated that in Berlin he has faced
intense pressure from Kosovo President
Hashim Thaçi and Albanian Prime Minister Edi
Rama to suspend taxes on goods from Serbia
and Bosnia-Herzegovina (Deutsche Welle
2019).
The case of the ratification of the Border
Agreement between Kosovo and Montenegro,
which was strongly opposed by AAK leader
Ramush Haradinaj while he was in opposition,
and his support after coming to power of the
same agreement testifies to the lack of
consistency in the foreign policy of the AAK
leader and the current Prime Minister. This is a
clear example of foreign policy manipulation.
Contrary to Putnam's notions that the metaphor
of the two planes remains unclear when, who
and whom they manipulated, in this case it is
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clear that the Prime Minister, for power
reasons, manipulated public opinion against the
cause he himself had purposed to secure
governance in a coalition with the PDK, whose
leader had signed the agreement. By this act,
Haradinaj gained points in relation to foreign
diplomats accredited in our country and
European diplomacy, as a person who solves
problems, while risking being accused by the
public opinion of deceiving public opinion for
power interests.

international decision-making circles. The
second group is characterized by political
actors who place importance on principles,
ethics, norms and identity.
These two groups are dominated by two
logics of action in foreign policy: the first is
characterized by balance logic, the second by
argumentation logic. In the first group, the
basic question is: What kind of outcome does
foreign policy action bring for maximizing
power and power interests? The second group
is based on the question: Is the action fair,
rational, ethical and of interest for the state,
nation and society?

Individual level

What is feasible in our foreign
policy?

In addition to the international and domestic
level, the individual level also plays an
important role in foreign policy. The individual
actor is an important subject of foreign policy.
Individual perceptions of representatives of the
state institution influence foreign policy
decision-making, the creation of a platform,
purpose, strategy and instruments.
In the field of political actors in Kosovo we
can distinguish two types: actors that put
primacy over individual prominence and such
that put in the first place institutional and value
interests. The forms of action of political actors
also distinguished by these types. In the first
type of actors, actions in foreign policy are
viewed from the perspective of maximizing
power and self-benefit, and in the latter case to
a rational behavior, even if there may be loss of
self-image but have serious national benefits.

In the context of international developments
and the status of the Republic of Kosovo into
international relations, the fundamental
question may be posed: What is feasible in our
foreign policy? What goals and interests
support the Kosovo citizens and what the
international actors?
In answering these two questions we will
try to analyze the possibilities, interests, goals
and tools of Kosovo's foreign policy. Our point
of view will be oriented towards three basic
directions of action, which are of paramount
importance: the recognition of the Republic of
Kosovo, Kosovo's accession to the UN, the EU,
NATO, UNESCO, Interpol and other
international organizations and negotiations
with Serbia on the normalization of relationship
between the two countries.

We can further concretize this analytical
field, based on the social constructivist
approach. According to this approach, we can
conclude that the first type of decision-making
actors are actors oriented exclusively to
material values, while the second type are those
that attach first importance to political values
(nonmaterial, ideal). In the first group, the
fundamental operating orientation is the
usefulness, maximization of power and the
strengthening of individual links with

Recognition of the Republic of
Kosovo
Recognition of the Republic of Kosovo is one
of the major foreign policy challenges of the
Republic of Kosovo. We can identify two
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phases of the recognition process: the first
phase covers the years 2008-2015 and the
second phase covers the years 2015 to date.

After the failure of the Republic of
Kosovo's accession to UNESCO, Serbian
politics managed to crack the idea that the state
of Kosovo is not a consolidated state. A new
diplomatic offensive by Serbia followed, using
the failure at UNESCO and the dialogue
between Kosovo and Serbia for normalization
of the relations between the two countries as an
alibi, to spread the idea that the Kosovo issue
has not yet been resolved. As a consequence,
there are 13 states, which in 2018-2019 have
publicly declared the withdrawal of recognition
of the Republic of Kosovo. Instead of being
carefully scrutinized, as one of the most vital
foreign policy processes, the Government and
the Parliament have tried to avoid debate, at the
request of the Foreign Minister, with the excuse
not to talk about withdrawing recognition, even
when they are occur, because the process of
recognition can be damaged. And the damage
has continued to deepen.

Until 2015 there has been a progressive
increase in the number of recognition. A
negative turning point is the outcome of the
vote on accession to UNESCO on November
9th, 2015. Kosovo's rejection of UNESCO has
been followed by serious consequences for the
recognition process. Although out of the 142
member states participating in the vote at the
UNESCO General Assembly, 92 countries
voted in favor of Kosovo's accession, while 50
states voted against and 29 abstained, Kosovo
failed to secure the necessary 2/3 of the votes
for the status of UNESCO-Membership.
Leadership of Kosovo's foreign policy had not
carefully accounted, how such a failure
reflected in the process of recognition and
integration into international organizations in
the future.

What can be done? Foreign policy should
be focused on increasing recognition. More
should be invested in opening diplomatic
missions in Africa, Asia and Latin America.
Identifying
diplomatic
channels
of
communication, direct and indirect, with
powerful countries such as China, India, Brazil,
Argentina, South Africa is an urgent need.
Support of the partner countries in this context,
especially the US, the United Kingdom and
France is indispensable. Kosovo's Foreign
Ministry should invest more in relations with
Georgia and Ukraine, but also with Azerbaijan,
Turkmenistan, Armenia and Kazakhstan.
Creating expert groups within the Ministry of
Foreign
Affairs
and
civil
society
representatives which are dealing with foreign
policy can help to structure a three-way task:
analytical, operational (through special
representatives for regions) and lobbying in
specific regions with international personalities
and foundations.

Despite Kosovo's foreign policy efforts to
explain that the threshold was too close, all
international media reported on "Kosovo's
failure to be member of UNESCO." Just media
headlines of the most well-known international
media prove the negative reflection in the
international public opinion: The New York
Times: "Unesco Rejects Kosovo Membership
in a Victory for Serbia"; The Guardian:
"Kosovo fails in Unesco membership bid";
REUTERS: "Kosovo fails to bid for UNESCO
membership"; DIE ZEIT: "Kosovo scheitert
mit Antrag auf Aufnahme in Unesco"; DER
STANDARD: "Bemühungen des Kosovo um
Unesco-Aufnahme gescheitert"; LE MONDE:
"L'Addition du Kosovo à l'Unesco rejetée de
justesse".
As we can see from the above media
headlines, the dominant word is "failure." This
failure, in fact, created an impression in
international public opinion of Kosovo as a
state that has failed to secure its place in the
international relations.
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Kosovo’s membership to the
international organisations

Even the People's Republic of China does
not recognize the independence of the Republic
of Kosovo. On the day of the declaration of
independence of the Republic of Kosovo, the
Spokesman of the Ministry of Foreign Affairs
of the People's Republic of China Liu Jianchao
had stated that "China expresses its deep
concern about the unilateral declaration of the
Independence" (Beck 2008). The Ambassador
of the People's Republic of China to the United
Nations Wang Guangya, a day after the
declaration of independence of the Republic of
Kosovo, was more cautious. He regarded the
issue of Kosovo's status as "very complicated
and sensitive", but, on the other hand, he
reiterated the position that China is "against
unilateral action" (United Nations: 5839th
Meeting of Security Council 2008). Although
the diplomatic language of the Chinese
government is more cautious than the Russian
one, and is largely based on the invitation to
negotiate and resolve problems peacefully, the
attitude of not recognizing the Republic of
Kosovo has not changed. The People's
Republic of China voted against Kosovo's
accession to UNESCO and Interpol and lodged
to the International Court of Justice on
December 7th, 2009 a declaration against the
independence of the Republic of Kosovo and
for the protection of the territorial integrity of
Serbia (International Court of Justice 2009: 34).

Kosovo's accession to the United Nations is the
biggest problem of Kosovo's foreign policy.
The primary obstacle to Kosovo's admission to
the United Nations is Article 4, al. 2 of the
Charter of the United Nations, according to
which "the admission of any state to
membership in the United Nations will be
effected by a decision of the General Assembly
upon the recom-mendation of the Security
Council" (UNO 1945). The UN Security
Council cannot objectively approve a
recommendation if one of the five permanent
members (US, United Kingdom, France,
People's Republic of China and Russian
Federation) votes against.
Based on its position so far, the Russian
Federation has been among the countries that
vehemently oppose the independence of the
Republic of Kosovo since its declaration on
February 17th, 2008. Russian President
Vladimir Putin himself has described the
declaration of the Republic of Kosovo as "a
'terrible precedent' that will turn the West 'in
the face' "(AFP 2008). Russia has
unsuccessfully attempted to declare invalid the
Declaration of Independence of the Republic of
Kosovo through the United Nations Security
Council. One such Initiative it was vetoed by
the three Western members of the Security
Council (US, UK and France).

The fact that the Russian Federation and
the People Republic of China have veto right in
the UNSC, the accession of the Republic of
Kosovo to the United Nations can only result
from the change of attitude, at least from the
eventual abstention, of these two countries.
This is not expected to change in the short
term. Consequently, the chances of Kosovo's
accession to the UN without the agreement of
the two countries are minimal. Kosovo's
foreign policy must register this fact and stand
on the real ground. Foreign policy should
register that Kosovo has to wait longer for UN
accession. But this fact should not discourage
foreign policy segments from exploring the

In March 2014, Russian President Vladimir
Putin used the Kosovo case as an excuse to
violently annex Crimea to the Russian
Federation (Putin 2014). The Russian attitude is
a paradox of its kind. Although Russian foreign
policy has been used "Kosovo's precedent", as
a case to argue the violent annexation of
Crimea, it does not recognize the Republic of
Kosovo and even strongly lobbies against its
accession to the UN and international
organizations.
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possibilities of changing the attitude of the
People's Republic of China and the Russian
Federation. At the same time, Kosovo must
demonstrate its state capability at other levels
so that at some point, like the Federal Republic
of Germany in 1972, it can convince member
states of its state capability.

transferring representative competences from
one country of the same nation to another. This
case can hardly be applied to Kosovo's
example. Kosovo is a new country and its
accession would increase the number of
member states.
The example of Palestine is more easily
applicable in the case of Kosovo as well.
Palestine was accepted on November 29th,
2012, as an observer member of the United
Nations. Only a simple majority of member
states are required to become observer status.
138 of the 193 UN member states voted in
favor of granting Palestinian State an observer
status. Only nine states voted against, while 41
abstained. The status of the observer country
gave Palestine several important advantages:
the right to discuss and propose resolutions on
developments in their country; Access to
United Nations Agencies such as the
International Criminal Court; Opportunity to
initiate court processes against Israeli military
actions (Bundeszentrale für politische Bildung
2012).

What can be done? There are two ways that
can be calculated from the perspective of
Kosovo's foreign policy. These two paths are
based on the examples of two countries, which
have faced identical obstacles to the Republic
of Kosovo: the example of the People's
Republic of China and that of Palestine.
The People's Republic of China had
remained outside the United Nations until
1971. As any initiative for its accession was
blocked by the United States through veto right
in the Security Council, the procedure was
followed through the United Nations General
Assembly. On October 25th, 1971, Albania's
proposed Resolution 2758 won the support of
76 countries, against voted 35 and 17 that
abstained. The text of the Resolution specified
that "The General Assembly [...] decides to
restore all its rights to the People's Republic of
China and to recognize the representatives of
its Government as the only legitimate
representatives of China to the United Nations,
and to expel forthwith the representatives of
Chiang Kai-shek from the place, which they
unlawfully occupy at the United Nations and in
all the organizations related to it”(UNO 1971).
Thus, through this Resolution, the right of
representation of the Chinese people is
transferred from Taiwan (Republic of China) to
the People's Republic of China, through a
resolution of the General Assembly.

The official designation for the status of
United Nations observer is "Non-Member
State". Non-Member States accept the
invitation to participate as observers in the
sessions and work of the United Nations
General Assembly and are entitled to a
permanent observation representation at the UN
Headquarters. Kosovo easily secures a simple
majority for admission to the United Nations
for observer status. To do so is a procedural
prerequisite for membership in at least one of
the specialized agencies of the United Nations.
Taken into consideration the fact that the
Russian Federation and the People's Republic
of China are not expected to change their
position to obstruct, through veto right at the
United Nations Security Council, the accession
of the Republic of Kosovo to the UN, foreign
policy institutions of Republic of Kosovo
should analyze the possibility of meeting the
preconditions for admission to the United

In case of accession of the People's
Republic of China, only the right of
representation was withdrawn from the
Government of the Republic of China
(Taiwan). Taiwan has since remained outside
the United Nations system. In this case was not
about accepting a new member, but about
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Nations with the status of an observer country,
namely a Non-Member State. Through this
accession, the Republic of Kosovo would
provide a number of advantages: Kosovo
would receive an invitation to participate as
observer in the sessions and work of the United
Nations General Assembly, Kosovo would
have the right to have a permanent observer
mission at Headquarters of the United Nations
in New York, Kosovo would have the right to
discuss
and
propose
resolutions
on
developments in Kosovo, to access to United
Nations agencies such as the International
Criminal Court, opportunities to initiate
processes against Serbia at the International
Court , would have access to most relevant
United Nations meetings and documents.
Switzerland, Austria, Finland, Italy and Japan
are just some of the countries that had observer
status for years before being admitted to the
United Nations (UNO 2019).

of the Republic of Kosovo must make safe
steps in demonstrating its state capability in the
field of economy, rule of law, military and
foreign policy to increase the likelihood of
admission to the international organizations.

Negotiations with Serbia on
nornamilsations of relations
Kosovo and Serbia began a negotiation process
to normalize relationship between the two
countries in March 2011, just three years after
the declaration of independence of the Republic
of Kosovo and nine months after the Opinion
of the International Court of Justice, which
assessed that no act of international law (ICJ
2010) was violated on the occasion of the
Declaration of Independence of the Republic of
Kosovo.

The movement of five EU member states
and four NATO member states that have not
recognized the independence of the Republic of
Kosovo is more realistic than full accession of
Kosovo to the UN. They can be more easily
persuaded to pursue a unique policy in line
with Euro-Atlantic values. Kosovo partners
within these two multilateral structures can
specify the convenient moment. Investing
Kosovo's foreign policy energy in these two
processes is more necessary, as is the
possibility of Kosovo's accession to the Council
of Europe.

Following the Opinion of the International
Court of Justice, UN Security Council
Resolution 64/298 of September 9th, 2010, was
adopted. This Resolution took into account “the
Opinion of International Court of Justice on the
compatibility
of
Kosovo’s
unilateral
Declaration of Independence
with the
international law" and welcomed "the readiness
of the European Union to facilitate the process
of
dialogue
between
the
parties"
(Generalversammlung der Vereinten Nationen
2010.)

In the case of UNESCO and Interpol,
Kosovo institutions should wait longer and
analyze the situation more carefully. The fact
that 2/3 of the member states are required for
accession complicates the situation, especially
in the current international context. A repeated
failure would have an even worse impact on the
status of the Republic of Kosovo in
international relations. Failure always has a
negative impact and there is a risk of getting
the attribute of a failed state. The foreign policy

The United Nations resolution served as
the basis for the foreign policy of the EU to
launch a technical dialogue between Kosovo
and Serbia. Both sides accepted the demands of
UN and EU. Thus, the first round of talks
between the delegations of the Republic of
Kosovo and the Republic of Serbia was held on
March 8th, 2011, under the intermediation of
the European Union. From March 2011, several
rounds of talks were held, initially discussing
technical issues, such as freedom of movement
(recognition of passports and plates), office
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The Brussels Agreement of April 19th,
2013, was composed in just two pages and 15
articles. According to this agreement, the
Association / Community of Serb Majority
Municipalities would be established by statute,
based on the statute of the existing
municipalities, with legal guarantees, in line
with the powers guaranteed by the European
Charter of Local Self-Government and the laws
of Kosovo; municipalities were guaranteed the
right to cooperate in their competences
collectively through the Association in the
areas of economic development, education,
health, urban and rural planning; they could
also be delegated additional powers by central
institutions; the Association would play a
representative role to the central institutions
and would be guaranteed a seat on the
Community Consultative Council, etc. As a
result of the Agreement, municipal elections
were held in November 2013 in the four
Northern Kosovo municipalities (North
Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok and
Leposaviq), with OSCE facilitation in
accordance with Kosovo laws and international
standards.

documents,
telecommunications,
energy,
transport and trade issues. By 2012, the parties
agreed, through so-called
"Contractual
Conclusions", to resolve the following issues:
mutual recognition of university diplomas, the
right to travel through Serbia with Kosovo
plates, the right to free movement of Kosovo
citizens through Serbia with Kosovo ID cards,
Integrated Border Management between
Kosovo and Serbia (IBM), recognition of
Kosovo customs stamps, submission of official
and property data by the Republic of Serbia to
institutions of the Republic of Kosovo,
participation and membership of the Republic
of Kosovo in regional organizations under its
name and footnote: "Kosovo * - This
designation is without prejudice to positions on
status, and is in line with UN Security Council
Resolution 1244/1999 and the Opinion of the
International Court of Justice. Justice (ICJ) on
the Kosovo Declaration of Independence"
(European Union 2012).
The technical dialogue between Kosovo
and Serbia brought both countries closer to the
EU. Serbia was granted candidate status in
February 2012, and Kosovo received promise
of the visa liberalization and signing the
Stabilization and Association Agreement after
the necessary conditions were met.

The Brussels Agreement guaranteed that
all parallel police structures in Northern
Kosovo would be integrated into Kosovo
Police and will be paid by Kosovo Police,
creating a Regional Command for the northern
municipalities (North Mitrovica, Zvecan, Zubin
Potok and Leposavic), whose commander
would be a Serb. Although this process is
completed in form, in substance the parallel
structures have maintained their existence and
are activated at certain moments of crisis.

Technical dialogue has gradually become a
political dialogue. The purpose of the
negotiation process was to declare the
normalization of relations between the two
countries as a precondition for the two
countries’ accession to the EU. The political
dialogue resulted in the Brussels Agreement,
signed between the Prime Minister of the
Republic of Kosovo, Hashim Thaçi, and that of
Serbia, Ivica Dacic, on April 19th, 2013,
intermediated by the EU High Representative
for Foreign Affairs, Catherine Ashton (BBC
2013). The process was also supported by the
US through US Deputy Secretary of State
Philip Reeker.

Under the Agreement of April 19th, 2013,
all courts would be integrated and operated
within the legal framework of Kosovo. The
Court of Appeal in Pristina will establish a
panel composed of a majority of Kosovo Serb
judges, which will be stay and work in North
Mitrovica. In November 2017, the Division of
the Court of Appeals began to function in
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Mitrovica. This division is comprised of five
Serbian and two Albanian judges, assisted by a
staff of 11 officials (Court of Appeal 2019).

movement in northern Kosovo has been
conducted, Kosovo's participation in regional
organizations has been accepted and was
decided to open Liaison Offices in Prishtina
and Belgrade. So, Kosovo and Serbia
exchanged Liaison Officers on June 17th, 2013.
As a result of this agreement, an Association
and Stabilization Agreement was signed
between the EU and the Republic of Kosovo in
October 2015.

Kosovo and Serbia representatives also
agreed that they would not block, or encourage
others to block the other party's progress on
their respective way to the EU. As a result of
the
Agreement,
Kosovo
gained
full
membership in the Regional Cooperation
Council (RCC) and in the South East European
Cooperation Process (SEECP). However,
Serbia has in many cases hampered Kosovo's
membership in regional and European
organizations and initiatives.

From a political point of view Footnote and
Association are two examples of the unfair
compromise that Kosovo has accepted.
Through footnote, Kosovo has agreed with its
signature that some states Kosovo can
considered not a state. According to the
footnote, for some countries Kosovo may be a
state and for others not. Kosovo's
representatives should not accept this
compromise, which is directly related to
statehood. The Constitutional Court of the
Republic of Kosovo also declared the
Agreement for Establishing the Association of
Serbian Municipalities (Constitutional Court of
the Republic of Kosovo 2015) unconstitutional.
Through this legal act, the Constitutional Court
saved Kosovo from factual division along
ethnic lines.

The Agreement of April 19th, 2019, was
followed by the Justice Agreement of February
2015, and then followed by Agreements for
energy and telecom operators, under which
Kosovo would receive the +383 prefix. On
August 25th, 2015, the Agreement on the
Establishment of the Association of Serbian
Communities was also agreed, deriving from
the Brussels Agreement.
The Parliament of Kosovo ratified the
Brussels Agreement as an international
agreement on June 27th, 2013. The Parliament
of Serbia did not ratify it as an international
agreement but as a decision to accept the
“Report of the Political and Technical Dialogue
Process with the Provisional Institutions of
Self-Government in Pristina” (Narodna
Skupstina Republike Srbije 2013). A legal
initiative against the Agreement was not allow
to proceed to the Constitutional Court of
Serbia. The Constitutional Court in Belgrade
did not respond to the question about the
constitutionality of the agreement, stating, in
December 2014, that the issue is a political
rather than a legal one.

A very harmful third moment is the
discussion of the territory and borders of the
Republic of Kosovo by President Thaçi.
Territory is an attribute of statehood.
Discussing about the territory is harmful from a
foreign policy perspective.
What can be done? The 100% tax,
undertaken by the Government of the Republic
of Kosovo, is a concrete proof that Kosovo has
means of pressure against Serbia, too.
Negotiations with Serbia on the normalization
of relations between the two countries can
continue only under one basic precondition: the
principle of reciprocity. The Republic of
Kosovo should follow the principle of
reciprocity, as one of the basic principles of
interstate relations. This principle may also

In reality the political dialogue brought
some progress: the management of the border
has been recognized, Kosovo Customs has been
recognized, local elections have been organized
in Northern Kosovo municipalities, the
barricades in the north have been lifted and free
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justify negotiations on an equal grounds. On
the contrary, postponing an agreement is better
than a compromise, which causes more
problems
than
it
solves.
In conclusion, in the current international
context, Kosovo's state subjectivity cannot be
jeopardized, but will continue to be challenged.
The foreign policy of the Republic of Kosovo
should be attentive to maintaining a proWestern
orientation,
maintaining
and
strengthening friendly and special ties with the
US, enhancing engagement in the process of
integration to the EU and NATO, enhancing
diplomatic presence in all parts of the globe
and maximal human, financial and diplomatic
investment in the process of recognition of the
Republic of Kosovo. Dialogue v vc ¬with
Serbia should continue only on the principle of
equality and on the respect of the principle of
reciprocity.
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Kosovo Diplomatic Service: An
11-year analysis of its expansion and operation
Gjenis HAXHIMEHMETI
_______________________________________________________

Abstract
Kosovo as a new state established the Ministry of Foreign Affairs shortly after the Declaration of Independence in 2008.
Therefore, it had the opportunity that from the beginning to build a genuine and sustainable network of diplomatic and
consular services, taking into account the needs of Kosovo and the professional staff it possessed in order to have the
results that were expected. However, despite the successes there was space for better results during the process. The
objective of the paper is to conduct an analysis of the possession data on the construction of Kosovo's diplomatic
network, the geographical expansion of diplomatic and consular missions, and its staff.
The basic hypothesis of the paper is that Kosovo despite being a small state and with limited financial, staff and
administrative capacities has not extended its diplomatic network to the optimum of its potential and the need to achieve
key foreign policy objectives. The paper has imposed the use of the analytical-synthesizing method as well as the
comparative method thus attempting to make a comparison with the network of embassies and consulates of similar
states to Kosovo. The paper is expected to come up with the current situation and make recommendations on further
steps to better align the country's diplomatic service.

Keywords
Embassy, Consulate, Diplomatic Service, Ministry of Foreign Affairs, Kosovo.
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has been established and operationalized
focusing on three main areas:
- Geographical orientation (coverage of as
many EU and NATO countries as possible,
transcontinental coverage - Washington,
Tokyo, Riyadh and Canberra);
- Political orientation (opening diplomatic
missions in Brussels and Vienna, and consular
missions in New York to lobby international
organizations of countries that have not
recognized Kosovo);
- Personnel orientation (staff engagement
according to the real financial and professional
opportunities of the country).

Introduction
Based on the Montevideo’s criteria of 1933 on
the elements of the existence of the state,
besides population, territory and government
there is the fourth element which is mentioned
or ability of the state to enter into external
relations (Gruda, 2009: 69). So, immediately
after the declaration of independence, Kosovo
established the Ministry of Foreign Affairs as
the main authority dealing with the new state's
relations with other countries and international
organizations. In line with this, Kosovo is the
typical example to analyze the formation of a
network of diplomatic and consular missions.
Consequently,
several
months
after
independence and the establishment of the
Ministry of Foreign Affairs, Kosovo sent the
first 10 diplomats first as charge d'affaires, then
as ambassadors to some of the major states that
had hitherto recognized its independence.
These
missions
were
accredited
in:
Washington, London, Paris, Rome, Vienna,
Tirana, Berlin, Brussels, Ankara and Bern.
Subsequently, diplomatic missions have been
gradually added to some of the strategic
countries of the region (the Balkans), to other
major capitals of the world such as Tokyo,
Canberra, Ottawa, etc.
According to ambassador Kiçmari (2013:
125), this network of diplomatic representation

Geographical analysis of the extension
of the diplomatic service of Kosovo
The extension of the Kosovo Embassy network
has been and remains determined by the
international recognition of Kosovo and its
dynamics. It is clear that in the regions where
Kosovo has gained greater international
recognition, the presence of the diplomatic
network is also well-attended while in regions
where we do not have sufficient recognition
Kosovo has diplomatic insufficiency and
serious reasons for concern. In this case, we
can conclude that the objective circumstances
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were an obstacle to the extension of Kosovo's
diplomatic service in certain regions.
For example in Europe, Kosovo has a wellestablished network in Western Europe. It has
recently established an embassy in Portugal and
has announced the possibility of opening of an
embassy in Poland, which would mark the
point of enlargement to Eastern Europe. It is
obvious that Kosovo's non-presence in that
region has costs in terms of lobbying for
Kosovo's
membership
in
international
organizations. Poland, despite the recognition
of Kosovo's independence, has not given a
positive vote in some important accession
processes like the UNESCO case of the year
2015 (https://unesdoc.unesco.org, 2015).
In South America, the continent's two most
powerful states Brazil and Argentina are
against Kosovo independence, and they have a
huge influence in other states. Most closely in
that region Kosovo has the embassy in Panama
but it is evident that it is insufficient to cover
the South American continent. Therefore, it is
recommended to expand diplomatic presence in
Latin American countries. Due to the specifics
of the region, Kosovo's diplomatic mission
would serve to establish communications with
those states and to break the stereotypes about
Kosovo that might have countries that gravitate
to that continent. The establishment of a
diplomatic mission in Colombia would be the
right step to increase Kosovo's presence in that
part.
Kosovo's presence with smaller number of
embassies is in a large geographical continent
such as Asia. But in the Arabian Peninsula
countries, Kosovo has the necessary presence,
while in the rest of the continent there are
shortages of its presence. We mentioned that
there is embassy of Kosovo in Tokyo but it is
insufficient to cover the whole Asia. For a long
time, Kosovo has announced the opening of an
embassy in Thailand, which has not yet become
operational due to the fact that the appointed
ambassador has not yet submitted his
credentials. Recently, we have another

announcement for the establishment of the
embassy in Bangladesh. However, it should be
noted that this is a long process which starting
from warnings to the official opening of
diplomatic missions sometimes takes years.
Kosovo should consider the possibility of
resident representation in South Korea, as a
country with a large influence on the region's
economy. It has not supported Kosovo in its
membership initiatives in international
organizations for specific reasons such as the
geopolitical rivalries of that region including
Kosovo's non-representation in that country.
Although it has been mentioned several
times that the absence of Kosovo's diplomatic
representation in some countries has affected
the voting process in Kosovo's attempts to join
international organizations, the opening of
diplomatic missions is not primarily aimed at
gaining votes, but for the benefit of the
diversity (economic, political) that the resident
diplomatic mission can provide in its day-today operation.
The African continent generally lacks the
geographical reach of Kosovo diplomatic
service and the functional inadequacy with
current capacity which is only the embassy in
Senegal. There were announcements for the
opening of Embassies in Ghana and Tanzania
that would expand the geographical reach of
Kosovo's representations and in Sub-Saharan
Africa and the East of the continent. Nonresident accreditation from Senegal is also
covering Guinea-Bissau, Liberia and Chad as
states that have recognized Kosovo.
In the Pacific, Kosovo has its embassy in
Australia, which in a non-resident way covers
New Zealand and other small peaceful
countries (Vanuatu, Cook Islands). Compared
to other countries in the region it is obvious that
Kosovo is well represented in this region of the
world.
Kosovo has a specific case with Serbia due
to its non-recognition. The practice of
representation that these two states have
followed, according to the Brussels agreement,
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is to open a "liaison office" in the respective
capitals. This is an international practice which
is also applied in the past, for example in the
relations between the US and China. In this
case, it was not about opening a representation,
since the US had its embassy in Taiwan which
is recognized as the legitimate government of
China, but the interests in communicating with
China were very high. Therefore, in these cases
the liaison office is opened which has the
function of the embassy, with its particularity
which is informality (Berridge, 2007: 180).
Apart from the fact that for small countries
the geographical extent of the diplomatic
network depends on various factors, the
outreach strategy used by the relevant Ministry
of Foreign Affairs is of particular importance.
A small state like Kosovo, first and foremost,
must have its own representation in the
neighboring states then in the large states that
govern world politics and economics and in the
mid- regional powers of each region in the
world (for example South Africa for the SubSaharan Africa, in Egypt for the North Africa
and also eventually in Nigeria) and in the states
where live people of its nationality. The small
country has a significant presence with
permanent missions to major international
organizations such as the UN, NATO, OSCE,
EU etc. The other strategy is to use nonresident representations and collaborations with
other countries for joint embassies or
consulates (only buildings, not the personnel’s)
in order to reduce financial costs. In countries
where there are no such alternatives, it is still
advisable to have contacts through missions to
international organizations such as the UN and
others. Kosovo is trying to use the UN annual
general meetings to establish or deepen
contacts with countries where those contacts
have been weak.

Consular Missions of Kosovo
The function of consulates is different from
that of embassies which means usually not
having the task of political representation in the
receiving state. However, the presence of a
state with consular posts testifies to its presence
in that country and on occasion the consulate
undertakes to carry out diplomatic services.
There are currently 28 Kosovo points providing
consular services. Kosovo has General
Consulates in New York, Istanbul, Milan,
Munich, Strasbourg and Geneva. Whereas
consular missions, including special consulates
or consular missions within embassies include:
Ankara, Ljubljana, Podgorica, Skopje, Sofia,
Zagreb, Berlin, Bern, Brussels, Budapest,
Zurich, Frankfurt, Copenhagen, London, Paris,
Riyadh , Rome, Stuttgart, Stockholm, Tirana,
Tokyo and Vienna.
In order to reduce financial costs, Kosovo
has reached an agreement with Albania on the
functioning of joint consulates. In this regard,
on September 16, 2014, the joint consulate in
Milan in Italy was inaugurated. This was
followed in 2016 with the consulate in Munich,
while in the same year the Albanian consulate
in Bari also provided consular services to the
citizen of Kosovo. This was a good and rational
step because the diaspora of both countries
share a common identity, as well as a common
language and culture. Last year this practice
was extended to Copenhagen with the opening
of the joint consulate.

Diplomatic staff in the diplomatic
apparatus of Kosovo
According to Ambassador Jazbec (2008:
92), small state representations (including
Kosovo) have a limited number of employees.
It is also presented in the following tabular
form. Usually the representation of a small
state consists of 3-4 diplomats employed and
eventually any administrative or technical staff.
However the crucial thing in selecting the
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representation model is the importance of the
subject of accreditation (state or international
organization) and the limitations of the sending
state (Jazbec, et.al., 95).
Small

5-6 persons

representation

a-b) 3-4

c) 2

diplomats

officials

missions and the heads of key institutions in the
country where take place the coordination of
strategies and the foreign policy action plans,
etc. Kosovo should avoid presenting such
problems, the non-co-operation between
diplomats on the same mission, as well as
avoiding institutional foreign policy coordination, especially on the issue of dialogue
with Serbia and the possibility of border
correction, as the constitution clearly foresees
the non-interfering in competences between
different institutions (president, executive), as
well as coordination with Kosovo ambassadors
(prime minister, diplomatic service). The
Constitutional Court declared the State
Delegation
for
Dialogue
completely
unconstitutional.
The frequent ad hoc or unannounced
maneuvers with diplomatic staff especially with
mission chiefs, create problems and bitter taste
in the receiving states. This can at least be
considered frivolous in diplomatic relations and
by the receiving state may even be taken as a
signal dimming relations between states.
Therefore, a good management in this segment
is important for the Ministry of Foreign Affairs
not to leave vacant the post of the Head of
Mission.
Therefore, over a decade of expansion of
diplomatic and consular missions has followed
a trajectory of increasing missions and staff
recruitment. The accreditations of the first
missions have been extremely professional,
with the first 10 selected fulfilling the criteria
for Kosovo representation and gradually there
has been an occasional approach of new staff,
who had to be prepared and have an easier job
than the first founding generation. The first law
on the functioning of the MFA has set a 50%
quota for career ambassadors (MFA Law and
Diplomatic Service, 2008). Therefore, the MFA
must be constantly open and base on the
applicable law to recruitments and rotations in
the diplomatic service.

a) ambassador
b) The

Second/third

Economic

consulent of

Secretary –

Consultant

the first

consul

political
secretary
c)

The

administrative

economist /

- technical

driver / the

staff

guard

Forming career diplomats is a long process
and requires a great deal of investment, so it is
extremely inappropriate to replace diplomats
after changing governments. This does not
mean that political diplomats should not be
appointed alongside career diplomats but the
high risk of diplomatic service in the event of
such adventures should be considered when it
is known that the diplomat functioning in his
post establishes extensive contacts with his/her
counterparts and senior officials of other
countries gaining good experience and is
familiar with a range of issues in detail.
Petric (2012: 522) also points to a
shortcoming that characterizes the foreign
policy of a small-state in general: the lack of
co-ordination between institutions, unclear
definition of competencies or attempts by
various bodies to come up with autonomous
and uncoordinated positions. In order to avoid
this defect as far as possible in Kosovo is
periodically organized the Conference of
Ambassadors which is a good opportunity for
familiarization between the heads of diplomatic
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geographical reach to cover the largest
continent as much as possible. Montenegro has
only 3 embassies (China, Turkey and the
United Arab Emirates), while Serbia has the
largest presence in Asia with 18 resident
embassies. Macedonia has 7 embassies,
Albania and Slovenia have 8 for each, Croatia
13, and Bosnia 14. And besides Montenegro
and Albania, all countries in the region have
their embassies in the Austrian continent.
Recently in July 2019, Albania however
announced the opening of its embassy in
Australia.
If we make a comparative analysis, we can
conclude that Serbia’s diplomatic presence in
the world is much larger than other countries in
the region, including Kosovo, which, with the
exception of Montenegro, have a close
diplomatic presence in the world. As a
consequence of this fact, also due to the legacy
of Yugoslavia, which Serbia has been trying to
internalize through propaganda, there is a
strong Serbian diplomatic campaign and
pressure on Kosovo's statehood, especially last
year's campaign to lobby for international
recognition of Kosovo or its diplomatic
victories in Kosovo's failed attempts to join
UNESCO and Interpol, which usually took
place in geographically remote places, where
the prospect of accurate information,
propaganda and diplomatic activity was
evidently in Serbia's favor. Consequently,
Kosovo will inevitably need to increase its
diplomatic presence in regions where it is not
present, although this investment is costly, and
would exceed the diplomatic presence of other
countries in the region with similar capacities
to Kosovo, but this is indispensable, due to the
sui generis challenges that Kosovo faces
(international recognition and membership in
international organizations) in contrast to other
Western Balkan states.

Diplomatic service of the countries
of the region
In this paper, we have tried to present a
comparison of the geographical extent of the
diplomatic service of Kosovo with some of the
countries in the region. The selection was made
because in general the Western Balkan
countries such as Albania (jobs.gov.al),
Macedonia
(mfa.gov.mk),
Montenegro
(mvp.gov.me), Serbia (mfa.gov.rs) , Bosnia
(mvp.gov.ba), Slovenia (mzz.gov.si) and
Croatia (mvep.hr), despite having a longer
tradition than Kosovo, have a similar
development with similar priorities and are all
small member states with limited human,
financial and administrative capacity.
In Europe, due to the political, economic
and geographical proximity, all Western
Balkan countries have a satisfactory presence
of resident representatives.
On the continent of Africa, most of the
Western Balkan states have a very limited
presence. Montenegro has no diplomatic
representation on this continent, while Albania,
Macedonia and Slovenia have only embassies
in Egypt. Croatia has four embassies (Egypt,
Algeria, Morocco and South Africa), while
Serbia has 12 embassies in Africa, covering
about 28 other non-resident countries.
In South America, the states of the region
are generally represented in one of the
continent's two largest centers. Albania,
Macedonia have their embassies in Brazil while
Montenegro in Argentina. Slovenia and Serbia
have presence in both countries, while Croatia
has its embassy in Chile except Argentina and
Brazil, while Bosnia has no diplomatic
presence in the region. All these countries have
their embassies in the US and Canada (except
Bosnia, which is present only in the US), while
Serbia has a good presence in Central America,
namely Mexico and Cuba, which is not the case
with its neighboring countries.
In Asia, the countries of the region have a
limited number of embassies, but with a good
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Staff recruitment should be of strict
criteria, which would save the time that
recruited staff would then spend on vocational
training. I consider that the Law on MFA and
Foreign Service and the Law on Civil Servants
regulate this issue very well, since nowhere as
in diplomacy, the damage caused by
unprofessional cadres may have consequences
on the foreign policy, i.e. on the subjectivity
itself of Kosovo. Problems that begin with the
recruitment of staff can be followed up with
future promotions made while working at the
MFA, so a well-started process then brings
convenience to the next stages and of course
effective feedback to Kosovo.
Cooperation with the Republic of Albania
should be deepened. Meetings on cooperation
of foreign ministers are welcomed, but such
initiatives should not remain declarative but be
followed by concrete steps, such as cooperation
at the consular level.
If we compare the geographical reach of
the diplomatic service of Kosovo, we can say
that it is similar to the small countries of the
region. However, due to its specifics, Kosovo
needs a larger presence in some regions where
its presence is not sufficient.

Conclusion
Geographic expansion of diplomatic missions
is recommended for Kosovo to meet the
specific challenges that Kosovo faces in foreign
policy. Increasing the number of embassies in
Africa, especially sub-Saharan Africa, in Asia,
South America and Eastern Europe are
significantly important.
The Ministry of Foreign Affairs has a good
base of career ambassadors who, in
combination with political ambassadors, always
in line with the legal quota, must do their work
seriously, without being influenced by daily
political news, in order to achieve an effective
functioning. In addition, the current
departments within the political directorate are
divided so that, in addition to specific
specifications, they require communication and
coordination of work between them, but also
with the political level of the minister. So the
officials in these departments, who are usually
career diplomats, with their experiences in
various ranks in diplomatic missions, should be
the MFA locomotive.
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Membership of the Republic of Kosovo in the
International Telecommunication Union

Salem LEPAJA
______________________________________________________

Abstract

The International Telecommunication Union (ITU) is a specialized agency of the United Nations, responsible for
information and communication technology matters. ITU is the oldest of the 15 UN specialized agencies. The Republic of
Kosovo is not yet a member of this very important agency for today's information and digitalization society, nor has it ever
applied for membership.
The main purpose of this paper is to explain the procedure how to become a member state of the ITU, the
procedure for obtaining a country telephone code, and to compare this procedure with the procedure followed by the
Kosovo authorities, and to recommend the appropriate steps for membership of the Republic of Kosovo at ITU.
The content of the paper is as follows: The first section will provide an overview of the International
Telecommunication Union, its mission, current structure and operation. The second part will contain explanations of the
types of membership, the membership procedure, the current "status" of the Republic of Kosovo in ITU, as well as the
importance of ITU membership, for e.g. participation in global conferences and research-working groups, where is
decided on frequency and numerical resources, where are also protected interests of the nations in the electronic
communications sector. The third section will discuss the country code and Kosovo's erroneous application for the
country code. At the end, suggestions will be made on the steps needed for Kosovo's accession to the ITU, in particular,
given the fact that Kosovo is referred to by the ITU with the footnote, without prejudice to its status and the fact that the
Republic of Kosovo has never applied for ITU membership.
Keywords
ITU, sectors, membership, code, Kosovo
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The
goal
of
the
International
Telecommunication Union is to provide every
human being all over the world with the
opportunity to communicate, which is a
fundamental human right, by providing them
the latest services and technologies. Another
fundamental aim of the Union is to regulate
electronic communications in technological and
legislative terms, by implementing the
Constitution, Convention and Administrative
Regulations of the ITU.
ITU is headquartered in Geneva
(Switzerland) and there are currently 196
Member States (represented by state
administrations),
579
Sector
Members
(represented by private sector companies, such
as service providers, equipment manufacturers
and scientific institutions), 175 associations, 52
academies. The official languages of the Union
are: English, French, Arabic, Spanish, Chinese
and Russian.
Republic of Kosovo is not a member of the
International Telecommunication Union, of this
very important agency for today's information
and digitalization society, whereas the Republic
of Albania has been an ITU member since June
1922. Also, all other European States as well as
States from the region are members of

Introduction
International Teleommunication
Union – ITU
The International Telecommunication Union
(ITU) is a UN specialized agency responsible
for information and electronic communications
technology matters. The ITU is an
intergovernmental organization in which
Member States and Sectors Members, with
well-defined rights and obligations, cooperate
to fulfill the Union's objectives set out in
Article 1 of the Union Constitution [1].
ITU is a large organization that in addition
to Member State governments also includes
industrial
companies,
international
organizations, academies and more, all to
provide better services and practical solutions,
greater economic benefits, in the very
important field of telecommunications.
The rapid technological development and
the increase in the number of users of
communication equipment has urged ITU to
develop policies, develop standards and
guidelines, even on issues that would not have
been imagined several years ago, including:
cyber security, defense of children on the
Internet, protecting the privacy and health of
telecommunications service users, promoting
international cooperation in determining
satellite
orbits,
eliminating
frequency
interference, improving telecommunications
infrastructure, standards for technology
development, etc. We are witnesses that the
Internet and Mobile Communications have
changed our private and professional lives.

ITU Background
After the discovery of the telegraph and the
standardization of the Morse Alphabet, the
commercial use of the telegraph gained
momentum. Consequently, on May 17, 1865,
representatives of the 20 European States of
that time gathered in Paris at an International
Telegraph Conference, signed the International
Telegraph Convention and established the
International Telegraph Union. This date is
annually marked as World Telecommunication
and Information Society Day. In 1906 the
Convention on Radio and Telegraphy was
signed. In 1927 the International Conference on
Radio Telegraph established the Consultative
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Committee for Radio Telegraph, similar to the
Consultative Committee for Telegraph (1925)
and Consultative Committee for Telephone
(1924), while in 1932 the Conventions for
Telegraph and the Convention for Radio
Telegraph were merged under the name
International Telecommunication Union - ITU
and this marks the use of the term
telecommunication for the first time. Since
1947, the ITU is a specialized agency of the
United Nations, and as the successor of the
International Telegraph Union is considered the
oldest agency among the 15 specialized UN
agencies.

b) The Council, which acts on behalf of
the Plenipotentiary Conference;
c) World conference on international
telecommunications;
d) The Radiocommunication Sector,
including
World
and
Regional
Radiocommunication
Conferences,
Radiocommunications Assemblies and the
Radio Regulations Board;
e) The Telecommunication Standardization
Sector, including world telecommunication
standardization assemblies;
f) The Telecommunication Development
Sector, including world and regional
telecommunication development conferences;
g) the General Secretariat.

The organization of ITU

ITU Sectors

International Telecommunication Union
operates on the basis of the instruments of the
Union:
- the Constitution of the Union,
- the Convention of the Union, and
- the Administrative regulations
The Constitution, whose provisions are
supplemented by those of the Convention, is
the fundamental instrument of the Union. The
provisions of the Constitution and the
Convention are further supplemented by those
of the Administrative Regulations, given
below, which regulate the use of
telecommunications and are binding in all
Member States:
International
Telecommunications
Regulations
- Regulations for Radiocommunication

ITU operates through three sectors:
- Radiocommunication Sector, ITU-R
Telecommunication Standardization
Sector, ITU-T
- Telecommunication Development Sector
ITU-D
ITU sectors are of particular importance for
regulating the use of frequency resources, for
standardization and for the further development
of telecommunications. Within the sectors there
are Study Groups (SG), which present the work
in their conferences held every 3-4 years,
respectively.
Radiocommunication Sector (ITU-R): is
responsible for the management of radio
frequency spectrum. The mission of this sector
is to ensure fair and efficient use of the
frequency spectrum. To this goal, the
regulations and guidelines are set by World
Radiocommunication Conference (WRC),
which is part of this sector.
Telecommunication Standardization Sector
(ITU-T): deals with the setting of international
telecommunication standards, known as ITU-T
guidelines, to meet the needs of industry and

ITU Structure

International Telecommunication Union
consists of:
a) The Plenipotentiary Conference, which
is the supreme organ of the Union;
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users. The standards are set by the WTSAWorld Telecommunication Standardization
Assembly, which meets every four years.
Telecommunications Development Sector
(ITU-D): This sector fosters cooperation and
assistance to developing countries in improving
telecommunications services and networks. To
this end, the World Telecommunication
Development Conference (WTDC) operates as
part of this sector, and is held every four years.

Austria is a Member State since 1.01.1866,
while from the countries of the region, Bulgaria
is a Member State since 18.09.1880, Albania
since 2.06.1922, Croatia since 3.06.1992,
Slovenia since 16.06.1992, Bosnia and
Herzegovina since 20.10.1992, Northern
Macedonia since 4.05.1993, Montenegro since
21.06.2006.

Status of the Republic of Kosovo
at ITU

Membership in the International
Telecommunication Union – ITU

The Republic of Kosovo is not a member of the
International Telecommunication Union and
has never applied for membership, although
there are no legal obstacles to applying. In ITU
documents, namely bulletins, which ITU
publishes on 1 and 15 of each month,
Kosovo is referred with the footnote as set
out in Annex 3 of the Action Plan for the
Implementation of the Telecommunication
Agreement [6], reached in Brussels, which
states: In the technical annexes to the ITU’s
bulletins, Kosovo will be referred to as
Kosovo* with the footnote. ”This designation is
without prejudice to positions on status, and is
in line with United Nations Security Council
Resolution 1244 and the ICJ (International
Court of Justice, S.Lepaja's explanation)
opinion on the Kosovo declaration of
independence”.
Whereas, in the letter correspondences
between the ITU Secretary General, Mr. Y.
Houlin Zho, and the Minister of Trade,
Tourism and Telecommunications of the
Republic of Serbia, Rasim Lajiç, on behalf of
his Ministry, Republic of Kosovo is referred as
the geographical area of the Autonomous
province of Kosovo and Metohija). In this
letter, the ITU Secretary-General also responds
by referring to Kosovo as "geographical area of
the Autonomous Province of Kosovo and
Metohija". Thus, the status of Kosovo in the
ITU is undetermined and as stated in section

ITU Membership Procedure
Article 2 of the Constitution of the International
Telecommunication Union clearly states which
States are automatically members of the Union,
which States can become members and what
procedure a State must follow for membership
with ITU.
Member States are automatically all those
States that have joined to any International
Telecommunications Convention prior to the
entry into force of the Constitution and the
Union Convention.
All other States which are members of the
United Nations and which accede to the
Constitution and the Convention of the Union,
in accordance with Article 53 of the
Constitution of the Union.
States that are not members of the United
Nations may also join the Union. These States
may become members of the Union if they
apply for membership, and after their
application is approved by two-thirds of the
Member States of the Union, accede to the
Constitution and the Convention in accordance
with Article 53 of the Constitution of the
Union.
All European States are members of ITU.
For example, from the Central European States,
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3.2 of this paper the use of the term "state" is
constantly avoided.

information
technology

and

communication

o Exchange of expertise and access to
specialized trainings and seminars

Importance of ITU membership

o Participation in global and regional ICT
debates

Membership of a State in ITU is of great
importance because it enables keeping pace
with technological developments and direct
participation in the development of this very
important sector for today's information and
digitalization society, given that ITU Member
States are entitled to participate in global
conferences and research-work groups, where
is decide on frequencies and numerical
resources allocation, as well as to protect own
State interests in the electronic communications
sector. Of particular importance are issues and
decisions on the frequency spectrum, which is
today the most expensive, the most demanding,
but also the most regulated resource in
electronic
communications.
Frequency
resources play a key role in providing wireless
multimedia services and have a direct impact
on the social, economic and political
development of States, with a particular
emphasis on helping poor and marginalized
people and communities.
Some of the benefits of ITU Member
States are:

o Launching innovative (new) publicprivate partnerships
o Access to key statistics and studies in
the
field
of
information
and
communication technology throughout
the world

Country Code of the Republic of
Kosovo
The Country Code, also known as the
telephone code, enables users to communicate
internationally. The Country Code is an
indispensable
resource
for
these
communications.
Country code types
International ITU-T E.164 numbers are
divided into five categories [2]:
- International ITU-T E.164 numbers for
geographical areas
- International ITU-T E.164 numbers for
global services
- International ITU-T E.164 numbers for
telecommunications networks
- International ITU-T numbers E.164 per
group of countries
- International ITU-T E.164 test numbers

o Collaboration with: Information and
Communication Technology (ICT)
regulators, policy makers and experts
from the electronic communications
industry and academia
o Opportunity to contribute to global
standards and best practices
o Opportunity to advise governments on
information
and
communication
strategies and technologies

Geographic Country Code (CC - Country
Code) or telephone code can be assigned
either to a specific country (eg Albania's CC
code is 355, Austria`s CC code is 43), a group

o Participation in study groups on current
and emerging issues in the field of
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o E.164

of countries in an integrated numbering plan
(e.g. US, Canada, Caribbean countries have CC
code 1), or to a specific geographic area.
The criteria and procedure for assignment
of a country code are set out in ITU-T
Guidance E.164.1 [3]. E-Series international
numbering resources are assigned by ITU-TSB
(Telecommunication Bureu Director), after
consulting with relevant ITU Study Groups and
applicants. Whereas the numbering plan of a
country is matter of the state own- regulators.
For a country code may apply a country or
a group of countries that will use the same
county code.
A prerequisite is that the applicant country
or countries must be either members of the ITU
or the UN. If a country or countries meet one of
the two conditions listed above, then they must
submit a written request to the TSB Director.
The request may be submitted by a single
country or by an appropriate entity representing
a group of countries.

Code

(as

defined

in

Recommendation ITU-T E. 164 section
4.1): 383
o E.212

Code

(as

defined

in

Recommendation ITU-T E. 212 section
3.3): 221
o Q.708 signalling area network code
(SANC): 7-214

These codes have been published in the
ITU official web site, namely Operational
Bulletin, Document No.1114; page 5 [7],
accompanied by the country code register
under ITU-T Guideline E.164 (Ref. Dec. 15,
2016; pages 5 and 12).
In the Report on Achievements and
Challenges in the Implementation of the
Brussels Agreements [8], of the Government of
the Republic of Kosovo, states: “Following a
series of correspondences between ITU and
RAEPC, on 1 May 2017, ITU in its Operational
Bulletin ( Ref.Nr.1123) has published the
National Numbering Plan of Kosovo, while in
May 2017, Kosovo has been included as a
separate place in the ITU database of country
codes (http://www.itu.int -oth = T0202.aspx?
parent-T0202) .”
However, neither in the official web pages
of
RAEPC
(Electronic
and
Postal
Communications Regulatory Authority) [10]
which is the responsible authority of the
Republic of Kosovo for the regulation of
electronic and postal communications, nor in
the web site of the Government of Kosovo. no
correspondence was published between
RAEPC and the ITU, such as the case of the
correspondence letters between the ITU
Secretary General Mr. Y. Houlin Zho, and the
Minister
of
Trade,
Tourism
and
Telecommunication of the Serbian State, Mr.
Rasim Lajic.

Country Code of the Republic of
Kosovo

Based on Telecommunication Agreement
[5], under the framework of the Agreement
between the Republic of Kosovo and the
Republic of Serbia, known as the Brussels
Agreement, Point 1 of the 2013 Agreement and
Annex 1 of the Action Plan for the
Implementation of the Agreement,
on
December 15, 2016, ITU has assigned the
Republic of Kosovo, international codes.
Annex 1 of the Action Plan for the
Implementation of the Telecommunication
Agreement states: “With the agreement of the
Administration of the Republic of Serbia, the
Director of TSB has assigned the following
international codes to Kosovo:
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In the absence of international codes,
operators in Kosovo, Kosovo Telecom J.S.C.,
and IPKO Telecommunications L.L.C., have
been forced to use foreign country codes.
Kosovo Telecom has used Monaco Telecom
code 377, while IPKO has used Slovenia code
386 for outgoing and incoming mobile traffic.
Whereas for the fixed incoming traffic is used
the Serbia code 381.
The use of international codes of foreign
countries has badly damaged Kosovo in
political, economic, and in terms of state
security.
The Republic of Kosovo has been damaged
in the political plan because the lack of country
code is the lack of sovereignty of the Republic
of Kosovo in the electronic communications
sector. Serbia does not want Kosovo to have its
own country code, because it wants to keep the
numbering plan of the Republic of Kosovo as
an integral part of Serbia's numbering plan.
Thus, in announcing the public discussion on
the draft regulation on the National Numbering
Plan of the Republic of Kosovo by RAEPC, the
Serbian operator in Kosovo “mts” DOO made
the following comment: “New proposed Codes
for Gjilan NDC = 26, Ferizaj NDC = 27 and
Gjakova NDC = 37 are in use in Smederevo,
Prokuplje and Krusevac regions. Point 1.6 of
the current Plan for Implementation of the
Telecommunications Agreement specifies that
there will be no overlapping between the
numbering plans. "[Http://arkep-rks.org]
The economic damage occurred because
mobile and fixed telephony network operators
operating in the Republic of Kosovo paid large
sums of money to foreign countries whose
codes they used. In particular, Kosovo Telecom
has paid hundreds of millions to the Monaco
Telecom International operator since the
inception of the Kosovo mobile operator to use
Monco´s international codes. As a result of the
fees for the use of these codes, the icome of
the state cash register has been reduced from
the tax profit, and even from the dividend,

which the state operator Kosovo Telecom
J.S.C. paid to the state.
As far as state security is concerned, all
traffic is routed through the state switching
centers whose international codes are used,
which means that traffic generated and
intended for users in Kosovo could be
intercepted, controlled and misused.
Unfortunately, even though Kosovo was
allocated a telephone code and RAEPC has set
the implementation deadline by 1.06.2018 (the
Telecommunication Agreement and Action
Plan set the deadline for the end of January
2015), network operators in Kosovo have not
met deadlines and they have been postponed
several times. In addition, Kosovo Telecom
J.S.C. operator. has not fully implemented code
383. Kosovo Telecom has just terminated code
377 for termination and source of international
traffic (excluding roaming traffic), but the rest
has not been completed. The
IPKO
Telecommunications L.L.C operator has fully
implemented the implementation of the
assigned codes, including MCC code: 221,
however, it has continued using the 386 code
for termination of the international traffic until
the end of June. As for the ”mts” operator
D.O.O., recent checkings show that it has
implemented Code 383 in accordance with the
Brussels Agreement.
The obstacle to non-implementation of
these codes in the foreseen deadlines, I think is
the unwillingness of mobile service providers
in the Republic of Kosovo, either due to
technical obstacles or due to business interests.
Specifically neither the Monaco Telecom
operator, nor the Slovenian state-owned
operator Telekom Slovenije, nor the Serbian
state-owned operator "mts" D.O.O. (i.e.
Telekom Serbia) the implementation of
international Code 383 did not suit their
economic interests because they collected
money from the operators who used their
country codes.
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on the ground. This temporary authorisation
will not expire before January 2015.”
Whereas in the point 4.2 of the Action Plan
for
the
Implementation
of
the
Telecommunication Agreement it is stated
“This temporary authorisation will be delivered
to the EU facilitator, by 01/01/2016 to enter
into force only when handed over to the
operator. The EU facilitator will hand it over to
the operator when Kosovo shall be allocated a
3-digit dial code from the ITU.
This temporary authorisation will not
expire before 01/03/2017”.
Such an action is outside the procedures
specified in European Union directives for
electronic communications sector Europacket
2003 and supplemented by Europacket 2009,
which are currently in force, and in violation of
the Law on Electronic Communications of the
Republic of Kosovo (Law N.04 / L-109). This
damage the State of Kosovo in many respects,
in particular, state security, because the
authorizations (licenses) included in the
Telecommunications Agreements have been
issued to the Serbian state operator "mts" DOO,
and thus this operator, which for many years
has operated illegally in the territory of the
state of Kosovo now operates legally. Most
states do not allow state operators of foreign
countries to provide services in their territories.
The most recent case is that of the US (Trump
administration), which did not allow the
Chinese state operator to operate on US
territory.
Also, the documents I have available show
that Serbia has been given an important role in
the assignment of the international codes to
Kosovo,
the
Action
Plan
for
the
Implementation of the Telecommunication
Agreement, Annex 1, stating „With the
agreement of the Administration of the
Republic of Serbia, the Director of TSB has
assigned the following international codes to
Kosovo”. Serbia's role is also seen in the
Report on Achievements and Challenges in the
Implementation of the Brussels Agreements,

Procedure followed by the Authorities
of the Republic of Kosovo to obtain
the Country Code
The procedure for applying and assigning
International Codes 383 (E.164), 221 (E.212)
and Signaling Code 7-214 (Q.708) to our state
has been unusual and non-transparent.
The procedure was unusual for the fact that
the Republic of Kosovo did not apply for these
codes, but Austria did. Therefore the
procedures set out in the Recommendation
ITU-T Series E.164.1 have not been followed.
The Recommendation E.164.1 does not state
the possibility of applying one country for the
telephone code of another country.
The procedure was non-transparent, as
information on correspondence between
RAEPC and ITU was never published.
Furthermore, the Action Plan for the
Implementation of the Telecommunication
Agreement shows that the assignment of
international codes to Kosovo is conditioned by
issuing a license for fixed and an authorization
for mobile telephony services, to a company
from Serbia.
The
Brussels
Agreement
on
Telecommunications, point 3, and the Action
Plan for the Implementation of the
Telecommunications Agreement, point 3.0,
states:
“A
full
license
for
fixed
telecommunications services shall be issued to
a NewCo, subsidiary of a Serbian company
registered in accordance with the Kosovo
regulatory framework.”
Regarding mobile services, in the point 4
of the Telecommunications Agreements and in
the point 4.0 of the Action Plan for
Implementation of the Telecommunications
Agreement it is stated: “For mobile telephony,
the Kosovo authorities will permit the new
company a temporary authorisation, under
Kosovo regulatory framework, for current
operations, limited to the current infrastructure
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page 18, which states: “On 11 May 2017,
RAEPC sent an official notification to ITU
regarding the approval of Issuer Identification
Numbers (IINs) - Issuer Identifier Number) 89
383 01 (Kosovo Telecom) and 89 383 02
(IPKO Telecommunications LLC) for mobile
operations. So far, these codes have not yet
been published by the ITU. In response the ITU
suggested that this issue should be discussed
with Serbia. The fees for these codes are
already paid by the operators, and ITU has been
notified of this. The INN is the "technical code"
needed for printing telecom operators' SIM
cards, with the number 89 referring to
telecommunications field. while the rest of this
code relates to 383 (ITU ref: http:
//www.itu.int/rec/T-REC-E118-200605-1).
Therefore, IIN is the operator identification
code on the global GSM network and is
necessary for the full implementation of the
code 383 in the mobile telephony in Kosovo.
It is also worth noting that in the Action
Plan for the Implementation of the
Telecommunication Agreement, code 383 is
referred as a 3-digit dial code. The term
international code is used only once in
Appendix 1 of the Action Plan, whereas the
term country code is never used. Hence, the use
of the term ”country” is deliberately avoided.
I find it very necessary to explain that the
unfairness with the Kosovo telephone code has
begun since the time of UNMIK, when the
establishment of the first mobile operator in
Kosovo Vala-900 began. To save Kosovo
millions of Euros, Post Telecom of Kosovo
(PTK), the state owned company, respectively
the Director of Telecommunications, Bedri
Rama, on 06.06.2003 had requested, with a
letter [9], from the Special Representative of
the UN Secretary General in Kosovo, Mr.
Michael Steiner, to ask the UN to request a
country code from the ITU for UN needs. Upon
assignment of the country code to the UN,
Secretary General may allocate part of this
code to „UNMIK Telecom” until Kosovo is
under UNMIK administration. For example, if

the UN code is "XXX", "UNMIK Telecom"
may be assigned the code "XXX1", to another
similar operation somewhere in the world the
code "XXX2", etc. This PTK request is based
on the Agreement between the UN and the
ITU. Article XVI of this Agreement grants the
UN the same rights like a Member State of the
ITU. This implies, among other things, that the
UN is entitled to a "country code". So, if
requested, the ITU will assign a code to the
UN. The letter also states that it is important to
note that it is not about a country code for
Kosovo, but for a "country code" for the UN.
Unfortunately,
at
that
time
the
administrator, Mr. Steiner, did not consider the
proposed solution for the international
telephone code for Kosovo, although by the
time the request was made by the Director of
Telecommunications, the "UNMIK Post" postal
service already existed, i.e. the same solution
could have been applied for the telephone code.
With the proposed solution of PTK would
have been saved hundreds of millions of euro
and could have been invested in Kosovo
Telecom infrastructure, instead of paying to
Monaco Telecom International.
This painful story witnesses that the
“wrong way” of applying and assigning the
international telephone code for the Republic of
Kosovo, after so many years, was deliberate. It
was a great deception and damage by the
UNMIK administration made to a nation, just
after its liberation war from a centuries-old
invader, for the benefit of the individuals of this
institution.

Conclusion
The International Telecommunication Union
(ITU) is a UN specialized agency responsible
for information and electronic communications
technologies. ITU is an intergovernmental
organization in which Member States cooperate
to fulfill the Union's goals set out in Article 1
of the Union Constitution.
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The purpose of the International
Telecommunication Union is to provide
everyone with the opportunity to communicate
all over the world. Another fundamental aim of
the Union is to regulate electronic
communications
in
technological
and
legislative terms by implementing the
Constitution, the Convention, and the
Administrative regulations of the Union.
The ITU, besides the governments of the
Member States, also includes companies,
organizations, academia and more, all to
provide better services and practical solutions,
greater economic benefits, in the very
important field of telecommunications.
Membership of a country in ITU is of great
importance because it enables it to keep pace
with technological developments and direct
participation in the development of this very
important sector for today's information
society, given that ITU Member States are
entitled to participate in global conferences and
study groups (SGs), where is decided on
frequencies and numerical resources, where
state interests in the electronic communications
sector can also be protected. All European
countries and countries of the region are
members of ITU. The Republic of Albania is a
Member State since June 2, 1922.
The Republic of Kosovo is not yet a
member
of
the
International
Telecommunication Union and has never
applied for membership, although there are no
legal obstacles to applying. In ITU documents,
namely bulletins, Kosovo is referred with the
footnote as set out in Annex 3 of the Action
Plan for the Implementation of the
Telecommunication Agreement reached in
Brussels, which states: In the technical annexes
of ITU’s bulletins, Kosovo will be referred to
as Kosovo* with the footnote. "This
designation is without prejudice to positions on
status, and is in line with UNSCR 1244 and the
ICJ opinion on the Kosovo Declaration of
Independence."

Whereas, in the letter correspondences
between the ITU Secretary General, Mr. Y.
Houlin Zho, and the Minister of Trade,
Tourism and Telecommunications of the
Republic of Serbia, Rasim Lajiç, Republic of
Kosovo is referred as the geographical area of
the Autonomous Province of Kosovo and
Metohija). In this letter, the ITU SecretaryGeneral also responds by referring to Kosovo
as "geographical area of the Autonomous
Province of Kosovo and Metohija". Thus, the
status of Kosovo in the ITU is undetermined
and the use of the term "state" or "country"is
constantly avoided.
Pursuant to the Telecommunication
Agreement, in the framework of the general
agreement between the Republic of Kosovo
and the Republic of Serbia on December 15,
2016, the ITU, the Director of TSB has
assigned the Republic of Kosovo, with the
agreement of the Administration of the
Republic of Serbia, the following international
codes:
o E.164

Code

(as

defined

in

Recommendation ITU-T E. 164 section
4.1): 383
o E.212

Code

(as

defined

in

Recommendation ITU-T E. 212 section
3.3): 221
o Q.708 signalling area network code
(SANC): 7-214
This assignment by the Director of the TSB
and other documents available to me show that
Serbia has been given an important role in the
issuance of the international codes to the
Republic of Kosovo.
The procedure of applying and assigning
the international codes to Kosovo was unusual
because the Republic of Kosovo did not apply
for these codes, but Austria did. Therefore, the
procedures set out in the Recommendation
162

ITU-T Series E.164.1 have not been followed.
The Recommendation E.164.1 does not state
the possibility of applying one country for the
telephone code of another country.
In the absence of international codes,
operators operating in Kosovo, Kosovo
Telecom
J.S.C.,
and
IPKO
Telecommunications L.L.C., have been forced
to use foreign country codes. This has badly
damaged Kosovo politically, economically, and
in terms of state security. The economic
damage has continued even after the
assignment of international codes to Kosovo
because network operators operating in Kosovo
have failed to comply with the implementation
deadlines and have postponed deadlines several
times. In addition, Kosovo Telecom J.S.C.
mobile operator has not yet fully implemented
Code 383.
The assignment of the international codes
to Kosovo has been conditioned by issuing a
license for fixed and an authorization for
mobile telephone services to a company from
Serbia. With this unprecedented conditionality,
the Law on Electronic Communications (Law
N.04 / L-109) of the Republic of Kosovo has
been violated and the conditionality is outside
the procedures specified in European Union
directives for the electronic communications
sector. Moreover, the state security was
endangered by granting the Serbian state
operator "mts" D.O.O.
Therefore, the Republic of Kosovo should
apply as soon as possible for membership in the
International Telecommunication Union, in
accordance with Article 2 of the Constitution of
the Union, because:
• Kosovo is an independent country
• Kosovo is a member of the international
community
• The right to electronic communication is
considered a basic human right
•
Kosovo
has
its
own
Telecommunications Regulator (RAEPC) as
well as its own telecommunication systems.

RAEPC has made continuous efforts for
membership to international electronic
communications institutions. Based on the new
BEREC Regulation (Body of European
Regulators for Electronic Communications)
[11] and the European Commission Decision of
18 March 2019, RAEPC has been allowed to
attend all BEREC meetings with rights and
responsibilities like other countries in the
region. RAEPC has been accepted as an
associate member of the General Assembly of
the ETSI (European Telecommunications
Standards Institute) held on April 19, 2016
[12]. RAEPC, respectively its functionaltechnical unit: The Internet Exchange Node in
the Republic of Kosovo (KOS-IX) has been
accepted at EURO-IX [13] with full rights on
August 13, 2013.
Based on what was written above, we can
conclude that the possibilities for the Republic
of Kosovo to become a Member State of the
ITU are real. Therefore, the relevant
institutions of the Republic of Kosovo should
insist that Kosovo become a member of the
International Telecommunication Union.
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