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QËLLIMI
Një ndër sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet arsimi i lartë në Republikën e Kosovës është
mungesa e ndërlidhjes midis hulumtimeve bashkëkohore dhe mësimdhënies. Rrjedhimisht,
problemet me financim të aktiviteteve akademike, mungesa e qendrave adekuate për hulumtim, dhe
strukturave efektive të qeverisjes kanë kontribuar që Kosova të renditet e fundit në Ballkan sa i përket
numrit të hulumtimeve shkencore të prodhuara për një vit. Përkundër këtyre sfidave, Kolegji
Universum pretendon se procesi mësimor mund të bëhet më efektiv sa i përket cilësisë dhe
përmbajtjes nësë bashkëpunimi midis studentëve dhe profesorëve thellohet, dhe në këtë mënyrë
krijohet një përgjegjësi e përbashkët në kultivimin e një fryme hulumtuese brenda institucioneve të
arsimit të lartë. Një hap para drejt përmirësimit të gjendjes aktuale është themelimi i Revistës së
Hulumtimeve të Studentëve që do të botohet një herë në vit nga Kolegji Universum, dhe e cila ka
për qëllim:
- ndërtimin e marrëdhënieve më të mira midis studentëve dhe profesorëve,
- adresimin e sfidave akademike,
- përmirësimin e shkathtësive të shkrimit, hulumtimit dhe prezantimit
- perforcimin e tipareve positive tek studentët dhe profesorët, dhe
- trajtimin e temave të cilat janë në interest ë akademisë dhe shoqërisë.

PJESËMARRËSIT
Ky është vëllimi it retë i Revistës së Hulumtimeve të Studentëve. Për dallim nga dy vëllimet e para,
revista është realizuar në bashkëpunim me International Business College Mitrovica (IBCM). Për
këtë vëllim aplikimet kanë qenë të hapura, përveç për studentët e Kolegjit Universum dhe IBCM,
edhe për studentët e tëgjitha institucioneve të larta të arsimit në Kosovë, private dhe publike. Këtë
vit akademik janë pranuar në listën përfundimtare të punimeve të përfshira në Revistën e
Hulumtimeve të Studentëve 17 punime. Nga 17 punimet hulumtuese, 12 janë përgatitur nga studentët
e Kolegjit Universum, 4 nga studentët e Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit – Mitrovicë dhe 1 nga
studentët e Universitetit të Prishtinës “Hassan Prishtina”.
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KOMISIONI VLERËSUES
Komisioni vlerësues i revistës përbëhet nga katër profesorë të departamenteve kryesore të Kolegjit
Universum dhe të Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit – Mitrovicë. Komisioni është kryesuar nga
drejtori akademik i Kolegjit Universum. Ky komision përveç se kishte për detyrë përzgjedhjen e
punimeve hulumtuese, gjithashtu kane qënë përgjegjës për hartimin e kritereve dhe sigurimin e
cilësisë së punimeve të përgjedhura. Përveç vlerësimit nga komisioni vlerësues, punimet e pranuara
janë kontrolluar përmes Platformës Akademia për t’u vlerësuar nësë ato përmbajnë plagjiaturë. Lista
e anëtarëve të Komisionit Vlerësues është paraqitur më poshtë:
Uran Rraci

Prof. Qendresa Kukaj

Kryetar i Komisionit Vlerësues,

Anëtare e Komisionit Vlerësues

Kolegji Universum

Kolegji Universum

uran.rraci@universum-ks.org

qendresa.kukaj@universum-ks.org

Prof. Gëzim Turkeshi

Prof. Albnora Hoti

Anëtar i Komisionit Vlerësues

Anëtare e Komisionit Vlerësues,

Kolegji Universum

Kolegji Universum

gezim.turkeshi@universum.ks.org

albnora.hoti@universum.ks.org

Prof. Rinor Qehaja
Anëtar i Komisionit Vlerësues
International Business College – Mitrovica

ROLI I MENTORËVE
Në mënyrë që të rritet cilësia e punimeve të dorëzuara nga studentët, secili student i është caktuar
një profesor/profesionist i cili ka bërë mentorimin e procesit të hulumtimit dhe përgatitjes sa më
profesionale të punimit hulumtues. Mentorë të cilët mund të vijnë nga akademia apo industria kanë
luajtur një rol të rëndësishëm në këshillimin dhe mbështetjen e studentëve dhe janë përkujdesur që
temat e përzgjedhura nga studentët të jenë aktuale dhe të gjejnë aplikueshmëri në shoqërinë tonë.
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Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze

MIGRIMET E KOSOVARËVE 2014-2015
Albana Restelica dhe Prof. Atdhe Zogaj
Ar39186@universum-ks.org, atdhe.zogaj@universum-ks.org

Abstrakt
Ky punim është një studim shkencor me temën e migracionit në Kosovë 2014. Ne do ta përqendrojmë
rishikimin tonë në pikat më të rëndësishme të punimit, në motivet e migracionit, drejtimin e
migracionit, qëllimet e migracionit, kushtet e jetesës në X vendet, ripranimi i migrantëve dhe
mbështetja pas kthimit të tyre.
Mungesa e mundësive për punësim në Kosovë është një faktor kryesor në migrimin e njerëzve të pa
aftësuar. Nga ana tjetër, shumë kosovarë të kualifikuar me gradë universitare kanë emigruar për
shkak të mungesës së mundësive të pamjaftueshme të punësimit në Kosovë.

1. Hyrje
Migrimi është një fenomen kompleks global. Shqiptarët janë përballur me fenomenin e migracionit
për shkak të kushteve politike, ekonomike dhe sociale. Vendi ynë ka pasur një përvojë të madhe me
migracionin, sepse shumë shkaqe e kanë bërë migracionin një nga problemet kryesore në vendin tonë
për disa vjet. Vendet e pazhvilluara janë vendet e imigracionit. Si e tillë, Kosova po përballet me
migrimin e vazhdueshëm të popullatës. Migracioni tashmë është bërë një fenomen global që në një
formë ose në një tjetër prek të gjitha vendet e botës. Migrimi është një ëndërr dhe një zhgënjim në të
njëjtën kohë, por ai do të mbetet një nuancë e shoqërisë shqiptare për sa kohë që situata ekonomike
tek ne mbetet e vështirë dhe, për fat të keq, ka të ngjarë të vazhdojë për shumë vite.

2. Metodologjia e Punës
Në këtë kapitull, është paraqitur metodologjia për kryerjen e këtij studimi, e cila kryesisht bazohet
në metodat cilësore për mbledhjen e të dhënave dhe analizat në kërkimin shkencor. Studimi jep një
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kontribut konkret në këtë temë të migracionit kosovar. Migrimi i kthimit në kontekstin e Kosovës
Megjithëse është një formë e trishtuar e migracionit, është shumë e rëndësishme studimi dhe
analizimi i tij, pasi pasqyron madhësinë dhe ndikimin e veçantë në kthimin e individit në familjen e
tij dhe komunitetin, në të cilin i kthyeri është vendosur. Tri tipologjitë kryesore të metodave të
kërkimit shkencor vlejnë gjithashtu për vlerësimin. metoda sasiore, cilësore dhe të përziera të
hulumtimit që ndërthurin metoda sasiore dhe cilësore. Metoda sasiore është një metodë kërkimore
që është dhjetë e përdorur për të testuar teori ose hipoteza, për të mbledhur informacion përshkrues
ose për të ekzaminuar marrëdhëniet midis ndryshoreve të ndryshme të matshme dhe për të analizuar
statistikisht të dhënat.

3. Koncepti dhe shpërndarja e migrimeve
Migrimi ekzaminohet nga shumë disiplina nga këndvështrime të ndryshme, nga ekono-mjegullat,
demografët, sociologët, antropologët, historianët, politikanët ose psikologët dhe psikologët.
Sidoqoftë, fokusi i studimit nga këndvështrimi i gjeografisë hu-man është një nga më të rëndësishmit.
Vetë migracioni përfaqëson zhvendosjen e burimeve njerëzore, për këtë arsye karakteri hapësinor i
tij ka një rëndësi të madhe për studimet gjeografike. Fjala migrim vjen nga Latinishtja dhe do të
thotë "rritje, rritje". Termi migracion përfshin të gjitha ndryshimet e përhershme ose të përhershme
të vendbanimit të përhershëm (vendbanimi), si dhe distanca të shkurtra ose të gjata territore brenda
ose jashtë vendit. Shumë lloje dhe forma të migracionit janë të njohura sot në mbarë botën. Kur
analizoni migrimet me kalimin e kohës, ato mund të jenë ditore, javore, mujore, vjetore, apo edhe
migranione përfundimtare. Për sa i përket distancave mbi të cilat ndodhin migrimet, ne bëjmë
dallimin midis migrimeve nga fshati në fshat, nga fshati në qytet dhe anasjelltas, migracioni ndër-nal
(në shtet), migrimet e jashtme (brenda shtetit) etj. Në varësi të makinës faktorët, mi-grations mund
të jenë migrime vullnetare ose të dhunshme. Migrimet vullnetare kryhen me dëshirën e individit për
punësim, arsim, etj. Migrimet e dhunshme janë migrime që kryhen kundër dëshirës së individit për
siguri më të madhe të jetës, siç janë lufta, katastrofat natyrore, sëmundjet e ndryshme, etj. Migrimi
nënkupton ndryshimin e vendbanimit të zakonshëm në një vendbanim tjetër (bashki, qark apo lëvizje
nga një vendbanim në tjetrin: bashki, qark apo shtet tjetër) Në këtë kuptim ne vijmë në ndarjen e
migrimeve.
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3.1.Ndarja e Migrimeve
Nga pikëpamja territoriale-administrative, migracioni ndahet në:
•

Migracioni kombëtar

•

Migracioni ndërkombëtar dhe

•

Emigracioni ndërkombëtar-kombëtar

Emigracioni është lëvizja nga një vendbanim në tjetrin (në atë shtet ose nga ky vend) për të qëndruar
më gjatë se 12 muaj. Emigrimi thjesht nënkupton transferimin e personit në një vend tjetër për
qëllime të qëndrimit, punësimit, arsimit ose qëllime të tjera. Migrimi ndërkombëtar (i huaj), ky term
i referohet njerëzve që emigrojnë jashtë kufijve të shtetit komb. Migrimi kombëtar (i brendshëm)
është lëvizja (migrimi) nga një vendbanim në tjetrin (bashkia, rajoni), por brenda kufijve kombëtar.
Emigracioni është e kundërta e imigracionit. Emigracioni është akti i lëvizjes së njerëzve që erdhën
në një vend, por nuk erdhën nga ai vend. Emigracioni ndërkombëtar (i huaj): persona që emigrojnë
jashtë kufijve të shtetit komb (të huajt). Emigracioni kombëtar (i brendshëm) është lëvizja e
popullatës (mbërritja-akomodimi) nga një vendbanim në një bashki ose rajon tjetër brenda kufirit
shtetëror, i cili ndodhet në vendbanimin, bashkinë ose rajonin e ri.
3.2.Migrimet e kosovarëve
Emigracioni ndërkombëtar: Numri i emigrantëve kosovarë në 2015 vlerësohet në 74.434. Ky numër
përfshin të gjithë emigrantët e ligjshëm dhe të paligjshëm. Shumica e emigrantëve në 2015 ishin
emigrantë të paligjshëm që aplikuan për azil në vendet e BE, përfshirë vendet e shoqatës së tregtisë
së lirë (aplikantët për herë të parë). të Evropës (EFTA) me 67.530 mi-grante, ndërsa një numër
simbolik (disa qindra) kosovarë vlerësohet se kanë emigruar në mënyrë të paligjshme, por në
institucionet e tyre pritëse vendi nuk u raportua.
Ky citim nga studiot akademike dëshmon se vendi ynë vazhdon të përfshihet në proceset e lëvizjes
mekanike të mbizotëruar nga Evropa Jugore, dhe shkaqet janë pothuajse të njëjta si në shekullin e
20-të. Bilanci i migracionit ndërkombëtar në Kosovë në vitin 2015 ishte -55,572 banorë.
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Tabela 1: Popullsia totale e Kosovës në 2014 dhe migrimi në 2015
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Tabela 2. Popullsia totale e Kosovës e vlerësuar për vitin 2015
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Figura 1. Migrimet sipas moshës dhe gjinisë
Një përmirësim në gjendjen e migrimeve në Kosovë mund të jetë që njerëzit sot kryejnë shumë më
pak migrime të paligjshme sesa në 2014 dhe 2015. Sipas EUROSTAT në 2015, 73.230 persona
udhëtuan në Evropë, dhe në vitin 2017 mund ta shohim këtë nga grafiku i numrit të paligjshëm
emigrantët ranë ndjeshëm në 11.970 në 2016 dhe 7,570 në 2017, dhe njerëzit tani janë mirë të
vetëdijshëm për këtë. Kjo mund të shihet si një nga arritjet e shumta të dukshme në ato vite.

Figura 2. Numri i migrimeve sipas viteve. Burimi: Eurostat
Kjo ka pasoja të mëdha për vendin tonë për të ardhmen, nga njëra anë për shkak të mbizotërimit të
gjinisë femërore, një faktor që bën që ne të prishim zinxhirin e popullsisë (në formë piramide) dhe
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të vazhdojmë zhvillimet ekonomike, kulturore dhe të tjera. Emigrimi i popullatës së Kosovës
ndryshon shumë në varësi të moshës dhe gjinisë.
Emigrimi prek kryesisht grupmoshat e popullsisë aktive dhe gjininë mashkullore. Kjo ndikon edhe
në qëllimin e emigracionit. Shtë e ditur se qëllimi i emigrimit të popullatës kosovare ishte për shkaqe
ekonomike, dhe kjo ka çuar në emigrim që përfshin kryesisht popullsinë në moshë aktive dhe gjininë
mashkullore. Synimet e migracionit gjithashtu kanë ndryshuar kohët e fundit, gjë që ka ndikuar
gjithashtu në rrethanat politike. Ndryshimi në qëllimet e imigracionit prek gjithashtu migrantët sipas
moshës dhe gjinisë. Emigrimi me bashkimin familjar, qëllimet politike ose persekutimi ka çuar në
një rritje të numrit të të rinjve imigrantë dhe gra.
Sipas një raporti nga Autoriteti i Statistikave të Kosovës në 2011, grupi i synuar i migrantëve është
25 deri në 44 vjeç, që është 47% e popullsisë migrante kosovare.1

4. Motivet e migracionit
Arsyet kryesore të emigrimit të përkohshëm të punëtorëve nga Kosova në botën e jashtme ishin
ekonomike, sociale dhe demografike. Siguria më e madhe e jetës dhe lufta me pasojat e saj ishin dy
shkaqe që patën një ndikim të rëndësishëm në migrimin e të rinjve. Një arsye tjetër që ndikoi në
shpërnguljen e njerëzve ishte arsimi, ribashkimi familjar.2 Shkaqet e migracionit janë të ndërlidhura
dhe përcaktohen nga një mori faktorësh me natyrë të ndryshme ekonomike, sociale dhe politike.
Mund të argumentohet se arsyet ekonomike për një nivel më të lartë të sigurisë së jetës kanë të bëjnë
kryesisht me grupmoshat aktive të popullatës, ndërsa arsyet sociale (edukimi shkollor dhe ribashkimi
i familjes) përfshijnë gjithashtu grupmoshat aktive, por kryesisht të reja.3 Shkaqet e emigrimit kanë
të bëjnë edhe me moshën e emigrantëve, me shkaqe të kushteve ekonomike, të jetës dhe të luftës që
prekin kryesisht grupmoshat aktive të popullsisë, ndërsa arsyet sociale (arsimi dhe ribashkimi
familjar) prekin edhe grupet - mosha aktive, por kryesisht të reja. Pavarësisht nga shkaku i
migracionit, shumica e emigrantëve aktualisht janë të punësuar jashtë vendit. Pothuajse të gjithë ata
që janë përpjekur të përmirësojnë kushtet e tyre të jetesës, por edhe migrantët që i kanë kushtuar
1

Zyra e Statistikave të Kosovës, Prishtinë, Prill 2014, ff.23

2

Hivzi Islami, "Aspekti etnik i migrimit", ASHAK, Prishtinë 2012, faqe 318.

3

Dritan HOXHA, "Emigracioni, Emigracioni dhe Pasojat për zhvillimin e Sigurisë së Shtetit dhe Kombëtar", Fakulteti i Politikave

dhe Ligjit, Durrës 2016, faqe 18.
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vetvete për shkaqe të tjera, siç janë: B..: Siguria më e lartë e jetës, arsimit, ribashkimit familjar ose
luftës, ndërkohë kanë gjetur punë dhe janë duke punuar sot.4
4.1. Arsyet pse njerëzit janë larguar nga Kosova
Mërgimtarët kosovarë ndryshojnë sipas strukturës demografike (mosha dhe gjinia), vendbanimi,
periudhat e migrimit, etj.
•

Mundësitë e punësimit

•

Mundësia e legalizimit të dokumentacionit

•

Opsionet e integrimit

Mungesa e mundësive për punë në Kosovë së bashku me kërkesat e tregut të punës për punë të
disponueshme në fusha të tilla si ndërtimi, bujqësia, turizmi, etj. Është një faktor kryesor në migrimin
e njerëzve të pa aftësuar. Nga ana tjetër, shumë kosovarë të kualifikuar me diploma universitare kanë
emigruar sepse ka mungesë të mundësive të përshtatshme të punësimit në Kosovë.
Faktorët lëvizës që përmenden shpesh në studime të ndryshme përfshijnë:
- Rritje e ulët ekonomike e kombinuar me pabarazi të theksuar në shpërndarjen e të ardhurave midis
mbipopullimit.
Papunësia e lartë Presioni i lartë mbi pronësinë e tokës ose mjedisin urban Konflikti i armatosur ose
spastrimi etnik Shkeljet e të drejtave të njeriut, diskriminimi dhe trajtimi çnjerëzor dhe degradues
Përndjekja ose frika nga persekutimi bazuar në racë, nënshtetësi, besime politike, fetare ose përkatësi
të një grupi shoqëror fatkeqësi dhe sjellja e keqe në lidhje me degradimin ekologjik.
4.2. Një numër i madh i të papunëve në Kosovë

Periudha më kritike për shtetasit për t'u larguar nga vendet e BE ishte nga tetori 2014 deri në mars
2015. Sipas statistikave zyrtare nga autoriteti i statistikave të BE-së, rreth 75,000 qytetarë emigruan
në BE gjatë kësaj periudhe gjashtëmujore. Nga tetori deri në dhjetor 2014, 25.880 qytetarë emigruan
nga vendi, me një nivel kritik në tremujorin e parë të 2015 (Janar - Mars 2015). 48.875 kosovarë janë

4

Hazer Dana, Dysteresis "Migrimi i Jashtëm në Komunitetin Dragoon: Shkaqet, Humbjet dhe Përfitimet", ff. 77
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larguar nga vendi. Shkaqet socio-ekonomike ishin ndër faktorët e parë që i shtynë qytetarët të
migrojnë në BE.5
Vendi përballet me nivele të larta papunësie, veçanërisht në mesin e të rinjve, ku 35.4 përqind e
fuqisë punëtore aktive është e papunë, ndërsa kjo është më e theksuar në gjeneratat e reja me 61
përqind të të rinjve të papunë. Kushtet e vështira socio-ekonomike dhe vështirësia për të gjetur një
vend pune ishin arsyet pse ata u larguan jashtë vendit për një perspektivë më të mirë.
4.3. Migrimi i parregullt
Migrimi i parregullt ishte një fenomen që Kosova kryesisht e adresoi në fund të vitit 2014 dhe në
fillim të 2015. Numrat e fluturimeve ishin shumë të larta, megjithëse në atë kohë askush nuk mund
të jepte numrin e saktë. Kjo valë arratisjeje i detyroi autoritetet në Hungari, Serbi, Austri dhe
Gjermani të forcojnë kontrollet kufitare.
4.4. Qëllimi i migrimeve
Njerëzit emigrojnë ose lëvizin për arsye të ndryshme duke lëvizur në një zgjidhje, bashkësi ose shtet
tjetër. Ekspertët nga disiplinat e migracionit ndajnë faktorët që ndikojnë në migracionin:
-

Faktorët e pulsit dhe

-

Faktorët tërheqës

-

Stimuluesit

Kur dekompozohen këta faktorë dhe arsyet e migracionit janë: Sigurimi i një të ardhme më të mirë
ekonomike: Ekonomikisht, kjo do të thotë që njerëzit migrojnë në përfitime më të mëdha ekonomike.
Kur një vend ofron kushte më të mira financiare për të ardhmen (paga më të larta dhe një mënyrë më
të mirë të jetës), disa njerëz mendojnë të transferohen në atë vend. Një punë me siguri afatgjatë dhe
kushte më të mira se sa ai ku jeton është gjithashtu një faktor shtytës për emigracionin.
Standard më i lartë i jetesës: Shumë njerëz e vlerësojnë atë që emigrojnë ose dërgojnë fëmijët e tyre
jashtë vendit për të arritur një mënyrë jetese më të mirë ose një standard jetese më të lartë. Ky migrim

5

KCSS: Emigracioni i qytetarëve ka vënë në dyshim. Procesi i integrimit evropian për Kosovën. Informacioni në
terren.
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nënkupton që këta njerëz po mendojnë të ofrojnë fëmijëve të tyre, të cilët nuk mund të përballojnë
vendin e tyre, një perspektivë më të mirë profesionale dhe një mënyrë më të mirë të jetës. Shërbimet
më të mira shëndetësore dhe sociale janë gjithashtu faktorë shtesë që ndikojnë migracionin.
Arsimi: Vendet që pretendojnë të emigrojnë kanë një gamë të gjerë të mundësive arsimore. Kjo do
të thotë që niveli i arsimit është në nivelin më të lartë, p.sh. B. në shkolla të mesme, kolegje, institute
profesionale, universitete ose kurse të tjera trajnimi. Kjo edhe për faktin se vendet në të cilat ata
jetojnë nuk ofrojnë as profile të ndryshme. Ky migrim është një impuls që është veçanërisht i
dukshëm për brezat e rinj dhe ata që kanë mundësi për të emigruar.
Arsyet politike: Imigrimi politik përfshin njerëz (familjet e tyre) të cilët përndiqen për shkaqe politike
në vendin e tyre, kanë liri të kufizuar të të shprehurit në vendin e tyre dhe në përgjithësi janë kundër
sistemit të shtetit aktual në këtë vend. Disa prej tyre emigrojnë në mënyrë që të mos rrezikojnë jetën
e tyre nëse qëndrojnë në vendin e tyre. Emigrimi në këto vende shpesh u jep atyre më shumë hapësirë
për aktivitete politike, siguri personale, lobim për vendin e tyre, etj. Disa prej tyre madje ndryshojnë
shtetësinë e tyre për të fituar një identitet të ri dhe kanë më shumë liri në aktivitetet e tyre.
Bashkimi familjar: Anëtarët e familjes së menjëhershme ose më të gjerë synojnë të bashkohen me
anëtarët e tjerë të vendit të ri të emigracionit duke i mundësuar ata të emigrojnë në këtë vend në
mënyra të ndryshme, p.sh. familja) martohet me një djalë në vendin e synuar për emigrim ose
bashkëjetesë.
Nevojat e personaliteteve të ndryshme: Secili person ka karakteristika të caktuara dhe disa prej tyre
dëshirojnë të emigrojnë në një vend tjetër në mënyrë që të zhvillojnë një karrierë më të mirë ose të
ndjehen më të qetë kur kanë emigruar në një vend tjetër. Disa prej tyre emigrojnë gjithashtu për të
shprehur aftësitë e tyre profesionale në zona të caktuara (artistë, atletë, teknikë nga zona të ndryshme,
novatorë, etj.) Në një vend tjetër.
Të tjerë: Disa grupe njerëzish që emigrojnë kanë faktorë të tjerë lëvizës që i detyrojnë ata të migrojnë,
siç janë luftërat, siguria gjithnjë e më afatgjatë në social, politik, etj.
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5. Ndihmat dhe mbështetjet
Ndihmë për mbërritjen, pritjen, regjistrimin dhe informacionin e riatdhesuesve menjëherë në
mbërritjen në aeroport ose në pikat e tjera të kalimit kufitar. Vëmendja mjekësore pas mbërritjes nëse
kërkohet. Ministria e Shëndetësisë siguron praninë e ekipit mjekësor në vendkalimet kufitare. Ajo
gjithashtu ofron transport për komunitetin e origjinës dhe akomodimin e të kthyerve në qendrën e
akomodimit. Ndihma dhe mbështetja urgjente deri në 12 muaj pas kthimit në shtëpi përfshin:
akomodimin me qira, ushqim dhe një paketë higjene, rimbursimin e ilaçeve që nuk janë në listën e
ilaçeve thelbësore, dhe paketën e ndihmës dimërore. Programi i kthimit përfshin ndihmë dhe
mbështetje për riintegrimin e qëndrueshëm: ndërtimin e banesave dhe pajisjet, financimin e fillimit
dhe këshilla për zhvillimin e biznesit, aftësimin profesional dhe punësimin e subvencionuar për paga,
si dhe kurse gjuhësore. Në bashkëpunim të ngushtë me ministritë dhe komunat e Kosovës, të kthyerit
mbështeten dhe mbështeten me qasje në pensione, përfitime sociale dhe pajisje me çertifikata të
gjendjes civile. Të gjitha këto shërbime, të cilat autoritetet kosovare duhet të ofrojnë si pjesë e
programit të kthimit, janë një ngarkesë e madhe për Kosovën, thonë përfaqësuesit e organizatave të
të drejtave të njeriut. Një raport i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut thotë se
niveli i zhvillimit ekonomik të Kosovës nuk është në gjendje t'i përmbushë të gjitha detyrimet e
kthimit. "Qeveritë në Kosovë bënë një gabim në nënshkrimin e marrëveshjeve bilaterale të ripranimit
me vendet perëndimore për shkak të proceseve integruese, përfshirë procesin e liberalizimit të vizave
si kriter të Komisionit Evropian, ndërsa aftësia e Kosovës për të pranuar dhe analizuar nuk u analizua.
Kthimet e integruara", Tha një deklaratë nga CDHRF se shumë të kthyer nuk i kanë përmbushur
nevojat e tyre siç thuhet në marrëveshjet e kthimit, dhe kjo mund të jetë një arsye që të kthyerit po
mendojnë të largohen nga Kosova, tha organizata.
Ministria e Brendshme e Kosovës ka njoftuar se rreth 8,000 njerëz janë rikthyer në Kosovë që nga
fillimi i vitit 2015, duke emigruar ilegalisht në vendet e Bashkimit Evropian. "60 përqind e të
kthyerve janë vullnetarë, 40 përqind janë të detyruar ose janë kthyer përsëri." Të rinjtë e Kosovës
duken të mbingarkuar me depresion dhe zhgënjimin e mendimit se Kosova nuk ka perspektivë. Dhe
e vetmja perspektivë është rrugët e paligjshme në vendet e BE-së. Struktura e popullsisë që emigron
është kryesisht 25-44 vjeç, të cilët përbëjnë 47.2% të popullsisë emigruese. Grupmoshat nga moshat
30 deri 34 vjeç mbizotërojnë me 12.7%. Por sa i kushton Kosovës dhe sa kushton njerëzve që dalin
të kërkojnë mirëqenie më të mirë ?! Së pari duhet të bëjmë një pyetje që mund të kalojë lehtësisht
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kufirin me vendet e BE-së, veçanërisht nga Serbia në Hungari dhe më pas në destinacionet e tjera
përmes Austrisë në Francë, Gjermani apo Zvicër. Përgjigja e vetme është përfitimi financiar i
kontrabandistëve nga vendet që organizojnë këto migrime të paligjshme. Burimi kryesor i financave
për imigrantët e paligjshëm është kredia personale nga bankat kosovare ose të afërmit në Perëndim.
Sidoqoftë, ka raste kur njerëzit shesin diçka të vlefshme. Kjo është gjithashtu një ngarkesë e madhe
për Kosovën dhe rrit pasigurinë në lidhje me ripagimet e huave. Me pasigurinë e ripagimit të kredisë,
ne kemi rritur gjithashtu normat e interesit. Sipas vlerësimeve të ASK-së, Kosova kishte 1.811.372
banorë në vitin 2014, përfshirë 1,191,630 në moshë pune. Mosha mesatare midis 15 dhe 64 viteve të
punës është 483,193 vjet. Popullata aktive e moshës 15 deri 64 vjeç është 708 436. Forca punëtore
punëson 338,364 nga gjithsej, ndërsa të rinjtë punësojnë 35.476.6 (Agjensia e Statistikave të
Kosovës). Kjo tregon që shkalla e papunësisë në Kosovë është e lartë dhe se duhen krijuar modele
dhe forma të reja për të promovuar rritjen e punësimit, veçanërisht në mesin e të rinjve.

6. Përfundime
Migrimi në Kosovë nuk është thjesht një risi, pasi ishte aktiv në vitet e para dhe historikisht i përfshirë
në lëvizjet e popullatës. Migrimet janë një element thelbësor në historinë e popullatës së Kosovës
dhe shoqërohen vazhdimisht, veçanërisht tani. Azilkërkuesit e intervistuar në Kosovë për qëllimin e
këtij hetimi treguan se papunësia, kushtet e vështira socio-ekonomike dhe vështirësitë në gjetjen e
një pune ishin arsye për të lënë jashtë vendit për të marrë një perspektivë më të mirë. Në vitet '80
ideja e kolonizimit të Kosovës u realizua përsëri dhe gjeti mbështetje për të gjitha strukturat
shtetërore dhe partiake në ish-Jugosllavi dhe filloi të realizohej përmes të ashtuquajturit "Programi
Jugosllav për Kosovën". Në vitin 1989, pas shkatërrimit të të gjitha institucioneve kosovare dhe
shpërnguljes masive të punëtorëve, u bë e qartë se qëllimi nuk ishte vetëm pushtimi, kolonizimi dhe
krijimi i një sistemi kolonial në Kosovë, por edhe për të degraduar sistematikisht, varfëruar dhe
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17

Shqiptarët të rrezikojnë. Ekzistenca biologjike dhe zhvendosja e një etnie të tërë me gjenocid, gjë që
solli edhe luftën e fundit në Kosovë (1998 - 1999).
Kosova, si një nga vendet më pak të zhvilluara në Ballkan, vazhdon të përballet me grindje, por ky
migrim vitet e fundit ka ardhur kryesisht për shkak të faktorëve ekonomikë ose faktorëve të tjerë,
p.sh. B: Migrimi për arsye ekonomike, për qëllime edukative, për arsye shëndetësore, për bashkim
familjar etj.
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Abstract
Public presentations and speeches are inevitable in College, along with it is also anxiety. It is a fact
that anxiety affects speakers often in performing poorly in their speeches. However, there have been
found numerous ways to manage anxiety and even overcome it; therefore it is important that students
overcome that fear and anxiety before they move on from academic life to the professional life. The
main objective of this paper is to find out the most common strategies that students of English
Department at Universum College use to manage their public speaking anxiety, and serve professors
and students as a guide to teach and learn the most effective strategies of managing anxiety.
Moreover, this paper will help new generations in easily finding and using strategies to help public
speaking anxiety when they start College. Even though this research has succeeded in finding the
most used strategies that students of Universum College use, future research in finding other effective
strategies to overcome and manage anxiety in public speaking are considered and encouraged.
Key words: anxiety, public speaking, strategies, speech, managing anxiety

1. Introduction
Public speaking is the process of designing and delivering a message to an audience. Effective public
speaking involves understanding your audience and speaking goals, choosing elements for the speech
that will engage your audience with your topic, and delivering your message skillfully (J.Wrench, A.
Goding, D, Johnson, B. Attias, 2012.)
However, giving public speeches and presentations is not as easy as it sounds. The fear of public
speaking ranks as the top list of people’s common fears, such as flying, death and spiders. Anxiety
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in speaking publicly is a common social phobia for the society (Safir, Wallach, & Bar-Zvi, 2012).
Since public speaking is a valuable skill to possess, it is important to try managing and overcoming
that fear. One of the biggest concerns about public speaking might be how to deal with nervousness,
blushing, shaking and unexpected events. Since public speaking is considered an art and a science in
the twenty-first century, a lot of research and studies were done for the different ways and strategies
to guide students and others to overcome anxiety when giving a speech.
Every person considers their anxiety to be a unique experience from others, so that leads us to the
conclusion that not every strategy works the same (or works at all) for everyone. For example,
walking around before a presentation, may not be helpful or may not calm every person dealing with
public speaking anxiety. However, it is a fact that speeches get better over time, practicing and
engaging in public speaking show obvious results.
Starting from that, this research was done with the aim to find out how different strategies work on
students of Universe College and what are the most used and effective ways that they manage their
anxiety in public speaking. Moreover, find out if public speaking classes, professional help and
professors of the College are doing enough to engage students in public speeches and see if they help
students enough in finding what works for them to manage and overcome their anxiety.

2. Methodology
This paper was a small scale exploratory research conducted to find out how students of
English Department at Universum College manage their anxiety in public speaking and come
up with the most common strategies that they use. This research was conducted using the
quantitative descriptive method. The reason behind using that methodology is because it has
to deal with numeric research and it included a questionnaire as a data collection tool where
a number of students were surveyed.
Research questions:
1. Which is the most used strategy of managing anxiety in public speaking amongst students of
English Department at Universum College and
2.

Do their speeches get better over time by using those methods

Hypotheses:
20

1. Knowing people in the audience makes the speech less anxious and
2. Selecting a topic of interest is less anxious than being given one

2.1.Participants
The questionnaires were distributed directly to a total of 30 students, 10 from the first year, 10 from
the second year, and 10 from the third year, studying English Language and Literature in Universum
College, in Ferizaj and Prishtina Campus. This department counts a great higher number of females
as shown from the 30 questionnaires distributed, there were 28 females and only 2 males that
completed the questionnaire.
2.2.Materials
The questionnaire was designed to be easily understandable and completed by the students. It
consists of 18 questions and the subjects were asked to indicate yes, no or not sure based on which
one applied to their experience. The top of the questionnaire has directions on how to complete it,
and it requires the year of studies and gender. The first 6 six questions are general questions on the
most common things that happen during a presentation, such as blushing, shaking, sweating and
forgeting what has been prepared. Then the rest of the questions are related to the research and
consists of the most used strategies among people for managing and overcoming public speaking
anxiety. The questionnaire was completed without any of the students’ personal identification
(except sex and year of studies) to ensure anonymity and increase the probability of honest responses.

Questions
1. Do you have fear of public speaking?
2. Do you worry that you will: blush, shake or

YES

NO

NOT SURE

14 (47%)

10 (33%)

6 (20%)

23 (76.6%)

5 (16.6%)

2 (6.6%)

18 (60%)

7 (23.3%)

5 (16.6%)

sweat?
3. Are you in constant fear that you will forget what
you prepared to say?

21

4. Are you aware that there are different techniques

21 (70%)

4 (13.3%)

5 (16.6%)

20 (66.6%)

6 (20%)

4 (13.3%)

12 (40%)

5 (16.6%)

13 (43.3%)

22 (73.3%)

2 (6.6%)

6 (20%)

23 (76.6%)

4 (13.3%)

3 (10%)

22 (73.3%)

4 (13.3%)

4 (13.3%)

24 (80%)

2 (6.6%)

4 (13.3%)

11. Do you try to think positively?

25 (83.3%)

3 (10%)

2 (6.6%)

12. Do you use pauses to relax and control your

19 (63.3%)

8 (26.6%)

3 (10%)

7 (23.3%)

21 (70%)

2 (6.6%)

20 (66.3%)

7 (23.3%)

3 (10%)

16 (53.3%)

10 (33.3%)

4 (13.3%)

to overcome anxiety in public speaking?
5. Are you aware of your emotions and expectations
in your speech?
6. Are you in control of your emotions while
speaking in public?
7. Does selecting a topic of interest to you makes
your presenting less anxious?
8. Do you try taking deep breaths before starting
your speech/presentation?
9. Does practicing and rehearsing your
speech/presentation make it less anxious?
10. Does professional help such as public speaking
classes and professors help?

emotions?
13. Do you rehearse in front of a mirror, with a
friend or family?
14. Do you feel less anxious if you know people in
your audience?
15. Does walking around before your speech helps
you reduce your anxiety?
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16. Do you interact with the audience if you feel

20 (66.6%)

7 (23.3%)

3 (10%)

23 (76.6%)

3 (10%)

4 (13.3%)

17 (56.6%)

9 (30%)

4 (13.3%)

like your thoughts are going off track?
17. Do you think your speeches got better over
time?
18. Do you think your professors are doing enough
to engage you in public speeches and presentations?

Table 1. Table 1. The questionnaire's answers in numbers and percentage (Source: Questionnaire done in
Universum College)

3. Analysis and results
As known, fear of public speaking is inevitable, whether you are a professor, a College student or a
professional presenter. Based on the results of the questionnaire, out of 30 students surveyed, 47%
of them claim to have fear of public speaking.

YES

NO

NOT SURE

20%
47%
33%

Figure 1. Do students of Universum College have fear in public speaking (Source: Questionnaire done
in Universum College)

The physical manifestion of public speaking anxiety is blushing, sweating and shaking, and in most
cases, it happens unconciously, so the speaker does not notice while it happens. Based on the results,
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76.6% of English Department students worry that they will blush, sweat and shake during a
presentation or speech.

YES

NO

NOT SURE

6%
17%

77%

.
Figure 2. Students’ worry of blushing, shaking or sweating (Source: Questionnaire done in Universum
College)

The following most common fear is the fear of forgetting what has been prepared for the speech or
presentation. 60% of students claim of having that worry or fear.

YES

NO

NOT SURE

17%

23%

60%

Figure 3. Students’ fear of forgetting what they have prepared (Source: Questionnaire done in Universum
College)
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Even though public speaking anxiety exists among everyone, there are different strategies on
overcoming and managing it, but based on the results, 13.3% of the students were not aware about
that, and 16.6% were not sure about it.

YES

NO

NOT SURE

17%
13%
70%

Figure 4. Students’ awareness of techniques to overcome public speaking anxiety (Source:
Questionnaire done in Universum College)

In able to control your emotions, first you should be aware of them, your body’s reactions and how
you interpret them, and know what you expect from your speech or presentation. 66.6 % of the
students claim that they are aware of their emotions and expectations.

YES

NO

NOT SURE

13%
20%
67%

Figure 5. Students' awareness of their emotions and expectations for their speech/presentation
(Source: Questionnaire done in Universum College)
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After being aware of your emotions, surely it is easier to control them, but in contrary to the last
graph of the high percentage of students being aware of their emotions, when it comes to being in
control them while speaking in public, a percentage of 43.3% are not sure about it.

YES

NO

NOT SURE

40%

43%

17%

Figure 6. Students's control over their emotions in public speaking (Source: Questionnaire done in
Universum College)

We do not always choose get topics that we speak about, but when there is a chance of choosing,
73.3% of students believe that selecting a topic of interest, makes the presenting less anxious.

YES

NO

NOT SURE

20%
7%
73%

Figure 7. Students' claim in choosing a topic of interest (Source: Questionnaire done in Universum College)
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According to the American Institute of Stress (AIS), deep breathing increases the supply of oxygen
to your brain and stimulates the parasympathetic nervous system, which promotes a state of
calmness. Being calm before a public speech plays a great role in how you will perform, and based
on the results, 76.6% of students use this method to manage their anxiety.

YES

NO

NOT SURE

10%
13%

77%

Figure 8. Students' usage of the deep breathing method (Source: Questionnaire done in Universum College)
On the department of Communication in the University of Pittsburgh, it is noted that practicing
delivering your speech at least 7 to 10 times before your actual presentation will make it less anxious.
A percentage of 73.3% students agree to that claim.
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NO

NOT SURE

13%
13%
74%

Figure 9. Students' usage of the method of practicing and rehearsing the speech (Source: Questionnaire done in
Universum College)
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In this research, except finding out the most used strategies of managing anxiety, it was also made
possible to find out whether professional help such as public speaking classes and professors help.
The results show that 80% of students think that public speaking classes and professors help.

YES

7%

NO

NOT SURE

13%

80%

Figure 10. Students' claim of the help of public speaking classes and professors (Source: Questionnaire done in
Universum College)

Following the last graph, trying to think positively before a speech or presentation, based on the
results, has also shown to be the most used strategy among students of English Department. A total
of 25 students (83.3%) answered yes on that question.
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10%

NO

NOT SURE

7%

83%

Figure 11. Students' usage of the method of thinking positively (Source: Questionnaire done in Universum
College)
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The other relaxation technique except taking deep breaths is also using pauses. A number of 19
students (63.3%) use this method to manage their anxiety and help with relaxation.
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NO

NOT SURE

10%

27%
63%

Figure 12. Students' usage of using pauses to relax (Source: Questionnaire done in Universum College)

A high number of students claimed that they practice before the speech or presentation, but only 7
students (23.3%) claim to rehearse in front of a mirror, with a friend or family, while 21 (70%)
students claim they do not use that method.
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NO

NOT SURE

7%
23%

70%

Figure 13. Student's usage of the method of rehearsing before a mirror, family of friend (Source:
Questionnaire done in Universum College)
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In the question if they feel less anxious if they know people in their audience, 20 (66.3%) out of 30
students answered with yes.
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NOT SURE

10%
23%
67%

Figure 14. Students' claim of having less anxiety when they know someone in the audience (Source:
Questionnaire done in Universum College)

Walking around to help clear your mind works for most people, 16 (53.3%) of the students of English
Department use that method to reduce their anxiety before a speech/presentation.
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NO

NOT SURE

13%

33%

54%

Figure 15. Students' usage of the method of walking around before public speaking (Source: Questionnaire
done in Universum College)
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Interacting with the audience, such as telling a joke or asking them a question when you feel like
your thoughts are going off track has shown results. Based on the number of students that answered
with yes, it’s obvious that this method works for them as well.
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23%
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Figure 16. Students' usage of the method of interacting with the audience (Source: Questionnaire done in
Universum College)

Delivering a speech for the first time has a great difference than delivering one after some years or
even after after a couple public speeches. On the question if students think that their speeches got
better over time, 23 (76.6%) of them answered yes.
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13%
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77%

Figure 17. Students' percentage on the question if their speech got better over time (Source: Questionnaire
done in Universum College)
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The last question which did not have to do with a strategy, was done with the purpose of finding out
if professors of English Department at Universum College are doing enough to engage students in
public speaking, so the results could be used increase efficiency in the teaching process in the future.

YES

NO

NOT SURE

13%

30%

57%

Figure 18. Students' opinion in their public speaking engagement by their professors (Source:
Questionnaire done in Universum College)

4. Discussion of results
The goal of this research was to find out the common methods that students of English Department
use to manage their public speaking anxiety and their awarness of them, and the results were pleasing
enough. The majority of students use relaxation techniques, such as deep breathing, trying to replace
negative thoughts with positive ones and interacting with the audience. However, even though most
students use those methods, there is still a concerning percentage of them in not being aware of their
emotions and expectations while public speaking. That leads them to not being in control of their
emotions as the results convey, students are not sure they are in control of their emotions so they
worry that they will blush, sweat, shake and fear that they will forget what they have prepared to say.
Apart from all the methods used to manage anxiety, a majority of students also believe that public
speaking classes and professors help, and also state that their speeches got better over time.

5. Conclusion
Normally, every person may feel anxious when they are required to talk in front of an audience, but
when that affects the speech and people’s lives and careers it has to be managed. Anxiety can be
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managed and reduced through the different methods such as relaxation, practicing and breathing
techniques. The purpose of this study was to identify the most used strategy of managing anxiety in
public speaking amongst students of English Department at Universum College. The results indicate
that students use the deep breathing method before starting a speech or presentation, practice and
rehearse and try to think positively. In addition, most students claim that selecting a topic of interest
and knowing people in the audience makes the speech/presentation less anxious. The results also
indicate that by using all of those methods, and recieving professional help, their speeches got better
over time.
While conducting my research, I found out some limitations. Firstly, the first year students have only
completed one semester since they started College and their answers may not be very honest or might
not have been understandable enough to them. Moreover, the number of participants was low, so the
results could be innacurate.
I suggest that the participants of this research should be increased to at least 50 persons so the
reliability of the results can increase. Future research could examine the reason of students’ anxiety
in public speaking and better methods and strategies for the students to manage and overcome it.
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Abstrakt
Paga minimale si një ndër temat më aktuale dhe më të diskutueshme ndër vite nuk ka gjetur ende një
zgjidhje konkrete në vendin tonë. Ende edhe sot vazhdon të jetë më e ulëta në rajon dhe diskriminuese
në të njejtën kohë. Kur themi diskriminuese mund të qojë në një konfuzitet. Ky diskriminim ka të
bëjë me moshën sepse paga minimale në Kosovë është e rregulluar në baza ligjore duke e ndarë atë
në dy kategori moshash. Në fakt kjo qështje duhet të gjejë vend për diskutim dhe ndryshime nga viti
në vit gjë që fatkeqësisht nuk ka ndodhur nga qeveritë paraprake. Mbetet shqetësuese që as nga
qeveria e re e formuar paga minimale nuk është pjesë përbërëse e programit të tyre udhëheqës.
Kur bëhet fjalë për pagën minimale në kushte normale duhet të nënkuptojmë që një punonjës do të
jetë në gjendje të kryejë të gjitha shpenzimet mujore edhe nëse paguhet minimalisht. Duke e marrë
parasysh pagën minimale në Kosovë e cila për personat deri 35 vjeç është 130€ dhe mbi 35 vjeç 170€
vërejmë që është vështirë e menaxhueshme për të ja dalë mbanë gjatë një muaji të tërë. Në
vazhdimësi të këtij punimi do të flitet më gjerësisht rreth pagës minimale në sektorin privat. Do të
merret parasysh gjendja aktuale ekonomike dhe do të shikojmë se si do të ndikojë paga minimale
nëse do të pësojë rritje.
Fjalët kyçe: Ekonomia, sektori privat, paga minimale, kosto familjare, bonuse, sistem bankar,
braktisje e vendit.
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1. Hyrje
Kosova është një vend që ka dalur nga lufta që njëzet vite, shtet i cili me kalimin e këtyre viteve nuk
ka pasur zhvillimin e duhur ekonomik në krahasim me shtetet e tjera të cilat kanë qenë po në të
njejtën gjendje. Ekzistojnë faktorë të ndryshëm që shtetin tonë nuk e kanë lejuar të përparojë dhe të
krijojë kushte të favorshme ekonomike për popullin. Thënë ndryshe procesi për përmirësimin e
ngritjes ekonomike në Kosovë ka qenë shumë i ngadalshëm duke krijuar shumë pakënaqësi tek
qytetarët e saj dhe duke i nxitur ata të humbin shpresat se do ta kenë mundësinë të arrisin majat e
karrierës në vendin e tyre. Kjo gjendje ka qenë dhe është prezente në të gjitha qytetet ku konkretisht
temë fokusi do të jetë Gjakova si një ndër qytetet më të prekura nga këto probleme.
Pika më e fortë e secilit shtet është rinia dhe vendi ynë si shteti më i ri në botë e posedon këtë
përparësi kundrejt shteteve të tjera evropiane. Duke marrë parasysh të gjitha arritjet e vendit tonë
pika e vetme ku ka ngecur me vite radhazi është paga minimale e cila konsiderohet një prej politikave
më të diskutuara qeveritare. Varësisht prej sfondit ideologjik të partive politike, disa parti zotohen
në rritjen e pagës minimale dhe të tjerat për ta ulur atë. Në gjithë këto vite udhëheqje parimisht mund
të shohim që nuk është trajtuar seriozisht kjo qështje dhe nuk ka pasur asnjë benefit nga vendimet e
marra nga qeveritë e kaluara, në fakt vetëm sa janë shtuar ankesat dhe pakënaqësit nga ana e
qytetarëve. Për të qenë më konkretë në shtjellimin e kësaj teme do të ndalemi të analizojmë gjendjen
aktuale tek sektori privat në qytetin e Gjakovës . Pikërisht kjo temë është shtysa kryesore për studimin
i cili është bërë në nivel lokal, studim i cili do të paraqesë këndvështrimin e qytetarëve rreth ndikimit
të pagës minimale nëqoftëse ajo do të ketë rritje.

2. Çka është paga minimale dhe si llogaritet
Siç e dimë që në një shtet gjithçka është e rregulluar me ligj poashtu edhe paga minimale është e
rregulluar në të njejtën mënyrë. Paga minimale në fakt është paga më e ulët orare, ditore apo mujore
që punëdhënësit mund t'iu japin të punësuarve për t'i pasur ata në marrëdhënie pune ligjore. Me ligjin
e pagës minimale punëdhënësit i kërkohet që t’i paguajë punëtorët e tij të paktën minimalisht ashtu
si është e përcaktuar paraprakisht nga shteti. Pra sipas ligjit ekzistojnë nivele të ndryshme të pagës
minimale të cilat dallojnë prej shtetit në shtet. Ky ligj mbi këtë qështje në Kosovë është e mandatuar
nga qeveria që i detyron punëdhënësit ta respektojnë atë. Domethënë asnjë punëtor në Kosovë nuk
mund të paguhet më pak se kjo normë minimale e detyrueshme e pagës në të kundërten punëdhënësit
të cilët nuk paguajnë pagën minimale mund të jenë subjekt i ndëshkimit nga qeveria e Kosovës. Në
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hulumtimet nga organizata të ndryshme ndërkombëtare shohim që paga minimale vjetore e Kosovës
është 2,019,00 dollarë në valutë ndërkombëtare. Në krahasim me shtetet e tjera statistikisht ekzistojnë
77 vende me një pagë minimale më të lartë se Kosova.
Nëse ndalemi dhe shikojmë me kujdes nuk egziston një mënyrë apo formulë e veçantë për llogaritjen
e pagës minimale e cila do ta përcaktonte atë veçanarisht për secilin shtet. Kosova i referohet një
forme të vlerësimit të pagës minimale dhe ai është modeli i Kaitz-it. Ky lloj indeksi është një variabël
e re e pagës minimale e cila përdoret për të matur pagën minimale të parashikuar me ligj si përqindje
e pagës mesatare si dhe shkallën e saj nominale të pagës minimale nga paga mesatare. Ky indeks
(tregues) ndihmon që të vijë deri tek propozimi i pagave të ndryshme për grupe të caktuara, ku disa
sektore që kanë prodhimtari më të lartë do të paguheshin më tepër. Ky model është i zbatueshëm
kryesisht në shtetet e BE-së dhe praktikohet edhe nga ne, ku është e paraqitur si në vijim:

𝐾𝑎𝑖𝑡𝑧&' =

𝑃𝑎𝑔𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒
𝑀𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒 (𝑃𝑎𝑔𝑎 𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡ë𝑟𝑜𝑟𝑒)

3. Paga minimale në Kosovë
Është shumë e qartë dhe e konstatuar nga shumë institute që zhvillimi ekonomik i Kosovës nuk është
mjaftueshëm i lartë dhe si rezultat pagat mbeten një prej problemeve më të mëdha në vend.
Propozimet për zgjidhjen e këtij fenomeni janë bërë nga shumë qeverisje në vitet e kaluara dhe tani
mirëpo praktikisht rezultatet nuk kanë qenë asnjëherë të kënqashme për popullin e sidomos në ato
zona ku papunësia është e lartë. Megjithatë shteti e ka konsideruar si politikë stimuluese vendosjen
e ligjit të pagës minimale për punësim ku në vitin 2011 në parlament u propozua dhe u votua. Qeveria
e atëhershme në krye me Hashim Thaqin mori vendim që paga minimale të ndahej sipas dy niveleve.
Në nivelin e parë u vendos që personat të cilët janë deri në moshën 35 vjeç paga minimale të jetë
130€ ndërsa ata të cilët janë mbi 35 vjeç 170€. Gjithashtu në një ndër pikat e vendimit theksohej që
paga minimale mund të negocohej dhe të përcaktohej në nivele të tjera të segmenteve profesionale
të ekonomisë por jo edhe në shumën e përcaktuar të pagës minimale të nivelit nacional sipas
grupacioneve të të punësuarve. Është e rëndësishme të përmenden edhe faktorët të cilët janë marrë
për bazë për përcaktimin e pagës minimale gjithsej katër të tilla si në vijim:
•

Çmimet e kostos për jetesë

•

Nevojat e punonjësve dhe e familjeve të tyre

•

Standarti i jetës së punonjësve
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•

Niveli i zhvillimit ekonomik

Sipas një hulumtimi paraprak marrja e këtij vendimi konsiderohet si jo e menduar mirë dhe që mbetet
një enigmë e pa zgjidhshme sot e kësaj dite. Duke e marrë parasysh që nuk ka pasur diskutim publik
e as diskutim akademik, ky vendim për vendosjen e pagës minimale mund të vihet në pikëpyetje pasi
që nuk është bazuar në analiza shkencore dhe hulumtime. Madje mund të duket si vendim i
menjëhershëm për të shënuar pikë politike. Po ta shikojmë detajisht në fakt ligji nuk është respektuar
edhe nga vet shteti sepse paga minimale duhet rishikuar dhe analizuar çdo vit dhe kjo nuk ka ndodhur
që prej momentit që është vendosur. Momenti i fillimit të bisedimeve për ndryshimin e këtij ligji
ishte viti 2019. Rreth kësaj qeveria propozoi që paga minimale të rritet në 250€, propozim i cili deri
më tani ka pasur kundërshtime nga një pjesë e qeverisë. Eksperti i ekonomisë, Naim Gashi rreth kësaj
qështje thotë se kundërshtimet për rritjen e pagës minimale janë absurde. Sipas tij, edhe me 250 euro
në muaj është e vështirë për një familje që t'i përmbushë qëllimet e saj. Gjithashtu ai ka theksuar qe
sa i përket punonjësve në sektorin privat, shumica e tyre paguhen me rroga shumë të ulëta dhe duke
marrë parasysh këtë rrjedh pyetja nëse paguhen 175 euro në muaj, çfarë mund të bëhet me ato para?
Nga të gjeturat gjatë hulumtimit në nivel lokal shfaqin një pajtueshmëri me qëndrimin e këtij eksperti
ekonomik për të gjithë faktorët e lartëpërmendur. Megjithatë nga ana e ekspertit është harruar një
element se çfarë do të veprojnë bizneset private në rast se do të vendoset që paga minimale të rritet?
Është pikërisht kjo pjesë për të cilën të rinjët veçanarisht shfaqin shqetësimet e tyre.
•

Ngritja e pages minimale dhe ndikimi i saj në Gjakovë

Gjakova është një ndër qytetet më të shkatërruara ekonomikisht gjatë periudhës së pasluftës. Vlen të
theksohet që mbyllja e fabrikave dhe shumë ndërmarrjeve tjera kanë qenë shkaktarët bazë për
gjendjen e dobët ekonomike pas daljes nga lufta. Me kalimin e viteve rindërtimi dhe zhvillimi i këtij
qyteti ka qenë dhe mbetet shumë i ngadalshëm me probleme të mëdha për banorët e saj, ku shkalla
e lartë e papunësisë dominon. Egzitojnë faktorë të ndryshëm që kanë ndikuar në gjendjen aktuale të
këtij qyteti. Pra, faktorë që e bëjnë një qytet jo të favorshëm për zhvillimin e karrierës sidomos tek
të rinjët që janë potenciali i vetëm i mirëfillt që ka mbarë vendi ynë.
Siç u theksua më lartë që papunësia është një ndër problemet kryesore, problem tjeter paraqitet edhe
paga për të gjithë ata të cilët janë në një marrëdhënie pune. Sektori më i prekur në këtë rast mbetet
ai privat ku në veçanti ndikimi i saj në qytetin e Gjakovës sipas hulumtimit të bërë mendohet të
rrezikojë largimin e punëtorve nga puna. Kur ndalemi dhe i shikojmë hulumtimet paraprake vërejmë
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që Gjakova si një ndër komunat më të mëdha në Kosovë ka pagën mesatare më të vogël me 376€ në
krahasim me komunat e tjera që listohen ndër më të mëdhat në vend të tilla si Prishtina ku paga
mesatare është 385€ pastaj Mitrovica 383€, Prizreni 385€, Ferizaji 387€, Gjilani 389€ dhe Peja 396€.
Pastaj një hulumtim tjetër i bërë në vitin 2017 për konsumin e përgjithshëm në Kosovë tregon që
konsumi mujor e kalon pagën mesatare në vend. Rezultatet e dala nga anketimi tregojnë që konsumi
për një vit një një familje është 7803€ që për një muaj i bie të jetë 650.25€ dhe nëse një familje është
e varuar nga paga e një antari të vetëm do të jetë e vështirë ta mbyllin muajin pa hequr dorë prej disa
të mirave materiale nga shporta e tyre konsumatore. Jo rastesisht u përmendën këto statisitka pasi në
vijim do të paraqiten të dhëna të tjera rreth ndikimit te ngritjes së pagës minimale dhe vështirësive
që qytetarët ndeshen me menaxhimin deri në eurot e fundit të pagave të tyre. Në të njejtën kohë do
të shohim që sektori privat tenton t’i paguajë punëtorët e saj minimalisht.
Pasi rinia është potenciali kryesor fokusi gjatë anketimit ka qenë pikërisht tek ata, konkretisht si
mostër janë marrë moshat prej 18 deri 28 vjeç. Kur iu është parashtruar pyetja rreth pagës të cilën
ata e marrin në këmbim të punës që bëjnë mund të shohim që 34.1% prej tyre kanë një pagë mbi170€
dhe jo më shumë se 210€. Mund të rrjedh pyetja se si mund të jetë e ditur që këta të anketuar kanë
pagën në fjalë mbi 170€ dhe jo mbi 210€? E gjithë kjo është e ditur nga kufiri që është vendosur në
mes të pagave gjatë përpilimit si pyetje.
Pastaj pjesa tjetër e të anketuarve me 22.7% e kanë pagën mbi 210€, 18.2% kanë një pagë mbi 250
€, 9.1% paguhen me një pagë mbi 290€, 4.5% mbi 330€, 4.4 % 370€ dhe në fund me 6.8% paguhen
mbi 130€. (Shih figurën 1) Duke i marrë parasysh të dhënat më lartë mund të themi që paga e tyre
dukshëm nuk mjafton për mbulimin e kostove dhe pikërisht në të njejtëm mënyrë janë përgjigjur
edhe vet ata pjesë për të cilën do të flitet në vijim.
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Figura 1. Grafiku mbi pagat (Burimi: Anketa në komunën e Gjakovës)

Ata theksojnë se nuk janë të kënaqur me pagat të cilat ata marrin, si dhe konsiderojnë se pagat nuk
ju mjaftojnë për mbulimin e shpenzimeve mujore ku mundësinë për kursime e përjashtojnë
detyrimisht nga lista e tyre. Rritja e kostos së jetes, rritjet e pagave në sektorë të ndryshëm dhe
stagnimi i pagës minimale, kanë bërë që për gjithë këto vite radhazi të ndikojnë në mënyrë direkte
në shporten mujore të individëve dhe familjes në përgjithësi.
Shpesh herë thuhet që shumica e punëve janë të thjeshta dhe të lehta për tu bërë dhe për atë aryse
paguhen pak. Në të vërtetë asnjë lloj pune nuk mund të konsiderohet e lehtë sepse secila përmban në
vete një shkallë të kompleksitetit. Ajo që e bën një punë të dëshirueshme sado e vështirë të jetë janë
motivuesit e ndryshëm të përdorur nga vetë pronari. Një ndër llojet e motivuesve janë ata financiarë
ku hynë bonuset mbi produktivitetin, bonuset për oraret shtesë, ngritja e pagës dhe shumë forma të
tjera që drejtëpërdrejt ndikojnë në përformancën e punonjësve. Mirëpo në fakt punonjësit e anketuar
edhe pas punës së tyre të lodhshme me orar të plotë nuk ndihen të vlerësuar mjaftueshëm nga shefët
e tyre. Si rezultat kanë kërkuar ngritje page dhe bonuse por në shumicën e rasteve kërkesa e tyre nuk
ka pasur përgjigjje pozitive. (Shih figurën 2)
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Figura 2. Grafiku me informata të përgjithme për pagën (Burimi: Anketa në
zhvilluar komunën e Gjakovës)

Si rrjedhojë e këtyre situatavave mund të themi se vendosja për ngritjen e pagës minimale po i shtyen
punëtorët të mendojnë që me zbatimin e këtij ligji në sektorin privat ekziston risku të zvogëlohen
vendet e punës gjithmonë diku iu referuar qytetit të Gjakovës ku edhe është bërë hulumtimi. Nëse
ndalemi edhe në analiza të tjera të bëra nga ekonomistë të ndryshëm , saktësisht tek shkrimi i fundit
i Prof. Dr. Artan Haziri mund të vërejmë konkulzione të ngjashme me ato të hulumtimit në fjalë që
është bërë.
Sipas prof. Dr. Artan Haziri ngritja e pagës minimale ka në të njejtën kohë efektet e saj poztive dhe
negative. Ndonëse në vendin tonë aktualitsht paraprijnë më shumë efektet negative për shkak të
zhvillimit jo të mirë ekonomik. Fillimisht në rastin e ngritjes së pagës minimale efekti i parë negativ
do të ishte se punëdhënësit do të tentojnë ta ndalojnë punësimin e mëtejmë për të ruajtur shpenzimet
në fuqi punëtore. Pastaj prap do të ndikonte negativisht në tregun e punës ku si rezultat disa
punëdhënës mund të shkarkojnë punëtorët e punësuar si veprim për të reduktuar shpenzimet në fuqi
punëtore. Po të njejtat mendime i ndajnë edhe qytetarët e ankëtuar gjatë zhvillimit të hulumtimit. Ata
ndihen në rrezik se me rastin e ngritjes së pagës minimale ekziston tendenca që bizneset e sektorit
privat mund të ulin numrin e punëtorve dhe në të njejtën kohë të mos pranojnë kuadro të rinj. (Shih
figurën 3)
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Figura 3 Grafiku mbi ndikimin e ngritjes së pagës minimale në Gjakovë (Burimi:
Anketa e zhvilluar në komunën Gjakovës)

Të gjitha këto ndikojnë që tregu i punës të mos zhvillohet dhe si pasojë të mos ketë trend të rritjes.
Kanë qenë edhe sindikalistët kanë ngritur zërin duke i parashtruar kërkesë ndaj qeverisë duke pretenduar
që paga minimale duhet të jetë 350€. Me të drejtë theksojnë që paga minimale aktuale nuk arrin t’i
mbulojë as shpenzimet minimale që nevojiten për një familje. Madje edhe qeveria e re nuk ka plane
konkrete rreth kësaj qështje gjë që është për të nxitur shqetësim.

•

A ndikon paga minimale që të rinjët e Gjakovës ta braktisin qytetin e tyre?

Vitet e fundit jo vetëm Gjakova por mbarë vendi është ballafaquar me ikjen e të rinjëve nga vendi
me një fluks të madh. Edhe pse me popullsinë më të re në Evropë ku fuqia puntore është e lartë prapë
se prap mbetet e pashfrytëzueshme për shkak të papunsësisë. Në fakt gjendja socio-ekonomike është
ndër faktorët kryesorë që po shakton braktisjen e vendit nga të rinjët. Për më tepër studimet paraprake
tregojnë që këta të rinj shqetësohen për përspektivën e përgjithshme në të ardhmen pas përgaditjes
së tyre akademike. Në përgjithësi qëndrimi i këtyre të rinjëve është real pasi vendi nuk po i ofron
mundësinë e shfaqjes së potencialit të tyre në shtetin të cilit i përkasin. Duke analizuar papunësinë
në nivel shtetëror shohim që norma e papunësisë për personat e moshës 16 deri 24 është afërsisht dy
herë më e lartë se norma e përgjithshme e papunësisë. Natyrisht kur shteti nuk ofron një zgjidhje të
gjithë mendojmë alternativa tjera të zhvillimit të karrierës dhe të ardhmes së tyre. Shqetësuese është
edhe fakti që edhe ata që gjenden në një marrëdhënie pune e mendojmë opsionin e largimit nga vendi.
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Gjatë anketimit të të rinjëve 63% prej tyre studionin dhe punonin në të njejtën kohë ndërsa pjesa
tjerër me 37% vetëm punonin si rezultat i perfundimit të studimeve universitare. Për të qenë realist
është rëndësishme që të gjithë të punojnë në profesionin që gjithmonë kanë dëshiruar,studiojnë apo
kanë studiuar por hulumtimi tregon të kundërtën ku 69.6% prej këtyre të rinjëve nuk janë të punësuar
në profesionin që gjithmonë kanë pasur dëshirë dhe për të cilin janë shkolluar . Më konkretisht mund
ta shihni në grafikun e paraqitur më poshtë.

Figura 4. Grafiku mbi kënaqshmërinë në punë (Burimi: Anketa e zhvilluar
në komunën e Gjakovës)

Pastaj në pjesën e shpërblimit të punëtorëve për punën e bërë, mënyra më e modernizuar e dhënies
së pagave është përmes sistemit bankar. Pothuajse në secilin shtet e gjen të aplikueshëm këtë sistem.
Është e habitshme që në pyetjen që u është parashtruar të anketuarve se si ata e marrin pagën, 50%
prej tyre janë përgjigur se e marrin përmes bankës dhe 50% në kesh. (Shih figurën 5)
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Figura 5. Grafiku për mënyrën e marrjes së pagës ( Burimi: Anketa e zhvilluar në
komunën e Gjakovës)

Hapsira për manipulime me pagën dhe punëtorët kur parat iu jepen në dorë është shumë e lartë sepse
në këto raste pronarët fillimisht tentojnë ti paguajnë pagën punëtorve të tyre pjesë pjesë, tentojnë ti
shmangen regjistrimeve të punëtorve tek institucionet shtetërore, i shmangen tatimeve e kështu me
radhë. Për të gjitha këto aryse të lartëpërmendura të rinjët e qytetit të Gjakovës në 12 muajt e
ardhshëm do të shohin mundësinë e ikjes nga vendi. Është shqetësuese sepse ky fenomen është në
rritje e sipër në dy vitet e fundit. Në një hulumtim tjëtër të bërë në fund të vitit të kaluar në nivel
shtetëror paraqet edhe disa arsye të tjera se përse qytetarët e shohin si opsion largimin nga vendi i
tyre. Disa prej tyre janë si në vijim:
- Gjetja e një punë më lehtë
- Mundësi e mirë për të zhvilluar profesionin më tutje
- Përparimi akademik apo thënë ndryshe mundësia për studime
- Arsyet familjare
- Mënyrë më e mirë për tu shpërblyer financiarisht për profesionin që do të ushtrojnë
Duke e krahasuar këtë hulumtin me hulumtimin e zhvilluar në komunën e Gjakovës vërejmë që
aryset e largimit nga Kosova janë pothuajse të njejta me njër-tjerën. Ajo çka ia vlen të përmendet
është që një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve nuk e shohim zgjedhje primare largimin nga
vendi ku jetojnë mirëpo tentojnë të shikojnë mundësitë e ndjekjes së trajnimeve shtesë për të qenë të
gatshëm për kërkesat e reja në tregun e punës. (Shih figurën 6.)
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Figura 6. Tendencat e qytetarëve për 12 muajt e ardhshëm (Burimi: Anketa e zhvilluar në komunën e
Gjakovës)

Nga e gjithë kjo situatë e krijuar në vendin tonë mund të shohim të paktën sa do pak një përceptim
optimizmi nga një pjesë e vogël e të rinjëve që shpresojnë që në një të ardhme të afërt do të kenë
mundësi t’i zhvillojnë ëndrrat e tyre në shtetin e tyre.
4. Përfundime dhe Rekomandimet
Gjakova si qytet ka nevojë që ta zhvillojë ekonominë dhe të përdor stimulues të ndryshëm që të rinjët
ta mendojnë zhvillimin e karrierës pikërisht në qytetin ku ata jetojnë dhe veprojnë aktualisht. Ato që
duhet bërë janë:
1. Subvencionimi i start up-ve për të rinjët në mënyrë që ta nisin karrierën pas universitare me
bizneset e tyre. Kjo është mundësia më e mirë që të rinjët të realizojnë idetë e tyre në forma të
ndryshme.
2. Hapja e vendeve të reja të punës në mënyrë që edhe pas ngritjes së pagës minimale punëtorët të
mos ndihen të rrezikuar që do ta humbasin vendin e tyre të punës. Për ta qartësuar më hollësisht
me zbatimin e kësaj politike bizneset do ta kenë mundësinë të kenë të hyra më të larta në aspektin
financiar pasi do të ketë qarkullim më të lartë tregtar dhe si rezultat do të ekziston mundësia që
bizneset të kenë nevojë për staf shtesë.
3. Aplikimi i partneritetit publiko privat. Partneriteti publiko-privat është një marrëveshje e cila nxit
bashkëpunimin midis dy ose më shumë sektorëve publik dhe privat, zakonisht me natyrë
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afatgjatë. Ai përfshin një marrëveshje midis një njësie qeverie dhe një biznesi që sjell shërbime
më të mira ose përmirëson aftësinë e qytetit për të operuar në mënyrë efektive. PPP-të kanë qenë
shumë të diskutueshme si mjete financimi, kryesisht për shqetësimet se kthimi i publikut në
investime është më i ulët se kthimet për fondin privat. PPP-të janë të lidhura ngushtë me
konceptet siç janë privatizimi dhe kontraktimi i shërbimeve qeveritare. Mungesa e një kuptimi të
përbashkët të asaj që është një PPP e bën procesin e vlerësimit nëse PPP-të kanë qenë komplekse
të suksesshme.
Andaj ne si ekonomistë të ardhshëm, duke u bazuar në eksperiencat tona të punës praktike në
institucione komunale respektivisht Drejtorinë për Zhvillim Ekonomik në Gjakovë si dhe në
kabinetin e Kryetarit të Komunës së Gjakovës, mendojmë që duhet të fuqizohet partneriteti
publiko privat. Ky faktor do të reflektonte pozitivisht në përmirësimin e pages minimale në
Kosovë dhe në të gjitha qytetet e saj si një objektivë e vendosur për një periudhë afatgjatë.
Pse? Gjakova para luftës së fundit ishte një qytet industrial tejet i zhvilluar, pra pozita, fuqia
punëtore, kosto e ulët e operimit ishin pikërisht kriteret kryesore që e mundësonin që një
ekonomi të zhvillohej me të gjitha asetet. Nëse e analizojmë në 10 vitet e fundit, ndarja e
buxhetit nga qeveria si dhe investimet kapitale në Gjakovë kanë qenë shumë të vogla, dhe si
mungesë e saj ne mendojmë se komuna e Gjakovës të vetmen zgjidhje e ka të punojë në
fushën e PPP duke kërkuar investitor të huaj. Me këtë pastaj do të rishikoheshin dhe
rivlerësoheshin gjitha kontratat e privatizimit në mënyrë që të rregullohet çështja për pagën
minimale të punëtorve.
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Departamenti i Shkencave Politike

KULTURA E KOMUNIKIMIT POLITIK NË KOSOVË: PSE PARTITË POLITIKE
VAZHDOJNË TË BËJNË OFERTA POLITIKE PARAZGJEDHORE PA PROGRAM TË
QARTË ELEKTORAL?
Anita Haxhiu dhe Enduena Salihu dhe Prof. Nazim Haliti
ah37656@universum-ks.org, es37769@universum-ks.org, nazim.haliti@universum-ks.org
Abstrakt
Kosova, si një demokraci e re, që nga viti 1999 ka mbajtur shtatë palë zgjedhje parlamentare, duke
shënuar viteve të fundit edhe një standard të kënaqshëm të organizimit dhe mbarëvajtjes së
zgjedhjeve të lira. Me një kolorit të gjerë të partive politike, ajo çfarë ato ende nuk kanë arritur si
standard politik, është oferta politike me program të qartë elektoral.
Duke qenë poashtu ende të pa-profilizuara ideologjikisht, ose së paku disa prej tyre vetëm kanë
ndërtuar narracionin formal të përcaktimit ideologjik, partitë politike në Kosovë (po flasim për partitë
parlamentare dhe që kanë qenë pjesë e qeverisjes në këto 20 vite), vazhdojnë të hyjnë në procese
zgjedhore pa pasur program të shkruar. Ato shpeshherë ofrojnë copëza të shkëputura të premtimeve
të tyre programore, të prezentuara individualisht nga përfaqësuesit e tyre politik nëpër debate
televizive kur bëhen diskutime tematike.
Paradoksi që përsëritet pothuajse çdo herë, është se kur nisin debatet mediale të parafushatës, partitë
politike flasin me përgjithësime, ndërsa arsyetohen se ekspertët e tyre më të mirë janë duke punuar
në hartimin e programit. Ato harrojnë se, partitë në cilëndo pozitë që janë, në pushtet apo opozitë,
gjithherë duhet të kenë një program të përcaktuar nga ideologjia e tyre politike dhe mundësisht ta
përtërijnë atë program me detaje të kohës aktuale.
Qëllimi i këtij punimi është të sjellim një vështrim se si partitë politike ende funksionojnë pa program
të qartë politik dhe se cili është komunikimi i tyre politik me elektoratin në këtë aspekt.
Fjalët kyçe: program zgjedhor, orientim ideologjik, premtime elektorale.
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1. Hyrje
Komunikimi politik për qëllim elektorale ka një histori të re në Kosovë, mbase, së paku për shkak të
tranzicionit të dyfishtë: së pari, për shkak të ndërtimit të identiteti të ri shtetëror pas vitit 1999, dhe
së dyti për shkak të nisjes së jetës plurale (shumëpartiake) vetëm 20 vite më parë.
Partitë politikë në Kosovë kanë një trashëgimi të veçantë të angazhimit politik. Të gjitha ato apo
liderët e tyre kanë sendërtuar profilin dhe subjektivitin e tyre politik në vitet e okupimit, afro tre
dekada më pare, dhe kanë punur në idealin e vetëm politik e kombëtar – çlirimin e vendit. Përveç
Lidhjes Demokratike të Kosovës që ishte themeluar në vitin 1989, në kohën kur ne po jetonim në një
sistem njëpartiak, në një subjekt shtetëror të dhunshëm për ne, partitë tjera politike si Partia
Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja Vetvendosje dhe dhjetëra parti
të tjera më të vogla, u themeluan pas vitit 1999 në një ambient të ri politik.

2. Hipoteza
Partitë politike në Kosovë nuk garojnë me program zgjedhor; ato kanë vetëm narracion të temave
elektorale dhe premtimeve sektoriale, pa përcaktim ideologjik
3.

Metodologjia

Ky punim është hartuar me metodologji kualitative dhe hulumtim sekondar. Janë zhvilluar 9
intervista me përfaqësues politik të subjekteve kryesore politike, gazetarë dhe analistë politik,
deputetë aktual, ish-zyrtarë të lartë qeveritar dhe mësimdhënës akademik.
Poashtu, përmes hulumtimit sekondar, jemi shërbyer me artikuj medial, qëndrime politike në debate
televizive dhe opionione të shkruara politike, si dhe hulumtim të faqeve zyrtare të partive kryesore
politike.
Në fakt, realizimi i hulumtimit poashtu ka sjellë vështirësi në komunikim me partitë politike, duke e
sforcuar kështu perceptimin e përgjithshëm shoqëror për mungesën e kulturës së komunikimit politik
të partive, meqë tri nga nga katër partitë kryesore (Lëvizja Vetvendosje, Lidhja Demokratike e
Kosovës, Partia Demokatike e Kosovës), nuk kanë bashkëpununuar për t’iu përgjigjur kërkesave të
ekipit të hulumtimit.
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4. Partitë politike pa profil ideologjik
Pothuajse të gjitha partitë e mëdha politike në Kosovë kanë patur rastin të qeverisin, që të gjitha
përmes koalicioneve, duke i përzier shpesh kombinimet ideologjike. Profilizimi ideologjik duket
sikur nuk ka qenë brengë e partive, ose kjo ka qenë vështirë e realizueshme në një peridhë të
rindërtimit dhe tranzicionit në vend, ku nevojat e mëdha për çështje themelore kanë imponuar politika
të paprofilizuara ideologjikisht.
A kanë partitë në Kosovë probleme në orientimin e tyre ideologjik?
“Po. Të djathtat në origjinën e tyre kanë qenë të majta, si PDK, AAK dhe deri diku LDK. Ndërkaq,
të majtat, siç është LVV, kanë më shumë profile të djathta brenda vetes. Sidomos tek figurat
elektorale7.
“Partitë politike në Kosovë, me disa përjashtime nuk kanë profilizim të qartë, edhe pse shpeshherë
ato thonë se janë të djathta, të majta apo të qendrës. Kjo për faktin se duan të merren më të gjitha
temat, kryesisht ato populliste për të cilat konsiderojnë se u sjellin vota, pavarësisht se cilës ideologji
i takojnë. Nga ajo që kemi para deri më tani, elektorati më shumë ka votuar për liderin sesa për
programin. Programet e partive kanë fare pak dallime se si u qasen problemeve të shoqërisë, qoftë
në ekonomi, në çështjet sociale, politikat e arsimit ose ato shëndetësore. Shpeshherë, kjo pamundëson
identifikimin e partive politike në djathtiste, të majta, ose parti të qendrës8.
Por, viteve të fundit shihet një tendencë që partitë të deklarohen më lirshëm për orientimin e tyre
ideologjik, mbase për shkak të pjekurisë politike në proces e sipër. Ta zëmë, Lidhja Demokratike e
Kosovës thotë se ka orientim të djathtë dhe është anëtarësuar në EPP (European’s Peoples Party)
grupim ky i partive popullore konservative evropiane.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e mban vetën qysh më herët si parti e qendrës së djathtë, ashtu
sikur edhe Partia Demokratike e Kosovës, ndonësë disa vitë më parë PDK ishte anëtarësuar në
Internacionalen Socialiste9. Ndërkaq, Lëvizja Vetvendosje që nga shndërrimi i saj nga një lëvizje

7

Intervistë me Arben Ahmeti, gazetar dhe analist politik në RTV Dukagjini, Prishtinë, shkurt 2020
Intervistë me Fitim Gashi, gazetar në redaksinë e politikës në të përditshmen Koha Ditore, Prishtinë, janar 2020
9
PDK-ja dhe Internacionalja Socialiste, vështrim nga Burim Ramadani, http://burimramadani.blogspot.com/2009/08/pdk-dhe-internacionalja-socialiste.html
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sociale në subjekt politik, ka qenë qartësisht e artikuar ideologjikisht si parti e majtë, ndërkaq partitë
e tjera të vogla si Nisma Socialdemokrate dhe Partia Socialdemokrate e Kosovës janë përpjekur që
të ndërtojnë profilin e tyre socialdemokrat.

5. Programet elektorale të partive në zgjedhjet e fundit parlamentare të 6 tetor
2019
Nëse analizojmë të gjitha zgjedhjet parlamentare në 20 vitet e fundit, partitë kanë manipuluar me
orientimet e tyre programore. Mbase edhe insistimi i publikut dhe votuesve nuk ka qenë që ato
domosdo të sjellin programe të shkruara, duke ua mundësuar lehtësisht partive që të garojnë pa
program të shkruar. Parullat në formë të synimeve si : "do të punojmë për zhvillim ekonomik, sundim
të ligjit, hapje të perspektivës evropiane, do të hapim vende të reja të punës ", kanë dominuar gjuhën
e komunikimit të tyre elektoral.
"Programet që ofrojnë partite politike në çdo palë zgjedhje zakonisht nuk janë në nivelin e duhur të
qartësisë për votuesin. Poashtu janë të formuluara në terma të përgjithshëm. Është e nevojshme që
këto programe në kohë zgjedhjesh të jenë shumë konkrete.10
Në zgjedhjet e 6 tetorit 2019, shumica e partive garuan pa program të shkruar. Lëvizja Vetvendosje
ka përdorë dokumentin e vet “Parimet dhe prioritete programore – 100 pikat që ndryshimi i Kosovës
i bashkon”. Ajo ka qenë konsistente në këtë duke patur program të shkruar që nga garimi i parë si
subjekt politik në zgjedhjet e vitit 2010.
“Ne i qëndrojmë besnik vijës sonë ideologjike, pra social-demokracisë, me qeverisje të modelit
nordik, e kjo reflekton në angazhimet tona të përditshme si drejpërdrejtë me qytetarët, në
komunikatat tona, në Asamblenë Komunale, në Parlament dhe tani do ta realizojmë edhe në
qeverisjen qëndrore. Pra, qytetarët e dijnë saktë se për çka na kanë votuar, çfarë programi kemi dhe
për çka qëndrojmë11.
Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka ofruar e as publikuar asnjë dokument të shkruar, por gjatë
fushatës kryesisht janë përqëndruar në orientimet programore për rritje ekonomike, mbështetje të

10
11

Intervistë me Dr. Valon Murtezaj, ish zv/ministër i jashtëm, Prishtinë, shkurt 2020
Intervistë me Agon Batusha, deputet aktual dhe kryetar i Qendrës së Lëvizjes Vetvendosje në Gjakovë

51

sektorit privat, vetingut në drejtësi. Në faqen zyrtare të saj, nuk gjejmë ndonjë dokument të shkruar
programor.
Partia Demokratike e Kosovës poashtu ka garuar pa program të shkruar, duke e përqëndruar gjithë
fjalorin komunikues të fushatës së saj me moton e luftës kundër korrupcionit. PDK në faqen e saj
zyrtare, tek kapitulli “programi” ka të ndara fushat si: Ambienti; Shëndetësia; Kultura; Përkujdesja
Sociale; Modernizimi i arsimit; Ekonomia e tregut; Integrimet, etj, por nuk ka asnjë shkronjë brenda
këtyre fushave.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, duke qenë pjesë e qeverisjes së fundit me kryeministrin
Haradinaj, ka ofruar një program të shkruar, që ka përmbajtur punët e kryera nga kjo qeverisje më
pak se dyvjeçare, të proklamuara si suksese, si dhe punët e tjera të planifikuara. Fletushka me 100
prioritetet ka qarkulluar nëpër tubime si shkurtesë e programit. Edhe në faqen zyrtare të AAK-së, e
gjejmë programin e shkruar prej 68 faqesh për zgjedhjet e 6 tetorit, me titull “100% Kosovë 20192023” me përshkrime mjaft të artikuluara të politikave dhe synimeve programore.
“Programi i AAK në këto zgjedhje është kufizuar në një nacionalizëm etatist (forcim i shtetit) karshi
Serbisë armiqësore me moton “100 % shtet”. Koalicioni me PSD-në i lëvizi gjërat, sepse një program
i djathtë duhej përshtatur me elemente të barazisë së socialdemokracisë, por se ai program i
përbashkët nuk arriti të marë formën definitive, por mbeti në nivel të parimeve12.
6.

Grupet e ekspertëve dhe departamentet sektoriale brenda partive

Në mungesë të programeve politike, konsiderohet se disa nga partitë politike e kanë mbuluar mirë
komunikimin me publikun përmes kuadrove të tyre si ekspertë të fushave. Ata kanë përfaqësuar
qëndrimet e një partie në debatet publike, por, në të vërtetë, partitë nuk i kanë të zhvilluara grupet e
ekspertëve si grupe të përhershme në strukturat partiake.
Ka patur poashtu një përpjekje për imitim të modeleve të njohura evropiane përmes grupeve
sektoriale tek disa parti kur ato kanë qenë në opozitë. Këtë e ka bërë fillimisht PDK para vitit 2007
kur ishte në opozitë përmes “Kabinetit të Qeverisjes nën Hije”, i cili e mbante rregullisht

12

Intervistë me Halil Matoshi, ish-këshilltar politik i kryeministrit Ramush Haradinaj dhe kandidat për deputet në
listën e AAK-së, shkurt 2020
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komunikimin politik me publikun. Më vonë, AAK poshtu komunikonte me publikun përmes
komisioneve sektoriale për një kohë të gjatë sa ishte në opozitë. Së fundmi, PDK, pas zgjedhjeve të
6 tetorit 2019, formoi departamentet brenda partisë dhe emëroi bartësit e këtyre pozitave sektoriale
si: Departamenti për Çështje Elektorale, Departamentit për Politika Programore, Departamentit për
Marrëdhënie Ndërkombëtare, Departamenti për Çështje të Diasporës, Departamenti për Vlera të
Luftës, Departamenti për Grupe të Interesit, Departamenti për Media dhe Rrjete Sociale,
Departamenti për Rini dhe Inovacion, dhe Departamenti për Çështje Gjinore13.
7.

Përfundime

Partitë politike në Kosovë konsiderohet se ende janë në një proces të formësimit të identitetit të tyre
ideologjik dhe programor, proces ky i determinuar nga nevoja për pjekurinë e tyre politike, si dhe
nga shkaku i zhvillimit të tranzicionit ekonomiko-politik të vendit, që nuk lë mundësi të mira për
politika të qarta ideologjike. Poashtu, faktorë të shumtë, si kufizimet buxhetore, korrupcioni i lartë
dhe mungesa e vazhdimësisë dhe koherencës së projekteve të rëndësishme nacionale nga një qeveri
në tjetrën, i kanë kufizuar partitë që të punojnë sipas një programi të qartë politikash.
Kështu, dështimi i disa qeverive me radhë për të vendosur dhe aplikuar sigurimet shëndetësore,
dështimi për të sjellë reforma dhe ngritje të cilësisë në arsim, mjedisi i rëndë politik (korruptiv), ligjor
dhe i sigurisë për të nxitur investimet e huaja direkte, janë dështime për të cilat nuk ka patur programe
të shkruara.
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Abstrakt
Ky studim shqyrton Kosovën nën administrimin ndërkombëtar dhe rrugën e saj drejt pavarësisë.
Studimi vë në pah se në shumicën dërrmuese të rasteve, përderisa ka arritur sukses në sipërmarrjen
e rindërtimit pas konfliktit, komuniteti ndërkombëtar ka pasur sukses të limituar në krijimin e
institucioneve të vetëqëndrueshme që mund t’i mbijetojnë tërheqjes së tij. Punimi argumenton se
dallojmë tri faza të administrimit ndërkombëtar të Kosovës, periudha gjatë cilave aktorët kosovarë
kishin fuqi të konsultimit, përgjegjësi për administrimin civil, respektivisht fuqi të vetëqeverisjes së
kushtëzuar. Studimi gjithashtu argumenton se përgjegjësitë kryesore të administratës
ndërkombëtare përfshinin përkrahjen për krijimin e një autonomie vetëqeverisjeje përmbajtësore në
Kosovë deri në zgjidhjen përfundimtare dhe mbikqyrjen e zhvillimit të institucioneve të
përkohshme për vetëqeverisje demokratike dhe autonome deri në zgjidhjen politike. Punimi vë në
pah se duke mësuar nga gabimet e OKB-së në Bosnjë e Hercegovinë, UNMIK-u (respektivisht
OSBE- ja) fillimisht ndërtoi një bazë minimaliste institucionale në Kosovë, duke nxjerrë një mori
rregulloresh. Studimi argumenton se me miratimin e Kornizës Kushtetuese, UNMIK-u në formë
progresive u ktheu pjesë të fuqive të veta ekzekutive dhe legjislative IPVQ-ve të cilat i formësoi si
të një republike parlamentare deri në shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
Fjalët kyçe: Administratë, Kosova, shtet-ndërtim, UNMIK, bashkësia ndërkombëtare

1. Hyrje
Ky studim është i ndarë në tri pjesë. Pjesa e parë ofron një kornizë teorike dhe definon konceptet
kyçe të studimit. Kjo pjesë shqyrton definicionet e studiuesve të ndryshëm rreth këtyre koncepteve
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dhe argumentet e tyre rreth shtet-ndërtimit, tranzicioneve, administrimit ndërkombëtar dhe krijimit
të institucioneve të vetëqëndrueshme. Pjesa e dytë analizon vendosjen e Kosovës nën administrimin
ndërkombëtar, duke filluar nga vendosja e administratës civile UNMIK në Kosovë me Rezolutën
1244, duke vazhduar me trajtimin e mandatit të UNMIK-ut, ndërtimin e bazës institucionale nga
UNMIK-u, e deri te miratimi i Kornizës Kushtetuese dhe fillimi i vetëqeverisjes së përkohshme në
Kosovë. Pjesa e tretë jep një pasqyrë të procesit ndërkombëtar drejt statusit final të Kosovës. Kjo
pjesë shqyrton tri momentet, të cilat konsiderohen si kyçe në këtë proces: standardet për Kosovën,
raportin e z. Kai Aide dhe Bisedimet e Vjenës. Pjesa mbyllet me analizimin e Planit të Ahtisaarit si
zgjidhje gjithëpërfshirëse për statusit përfundimtar të Kosovës.
Qasja metodologjike e studimit cilësore. Studimi është ndërtuar mbi të dhëna dytësore. Për
realizimin e studimit janë përdorur një numër metodash hulumtuese të metodologjisë cilësore:
përshkruese, interpretuese, krahasuese, analiza e diskursit dhe analiza e përmbajtjes për përfitimin
e njohurive më të thella për koncepte dhe fenomene specifike. Rast studimi i hulumtimit është
Kosova nën administrimin ndërkombëtar.
2. Kornizë teorike
Kur Francis Fukuyama flet për ndërtimin e kombit thotë se ekzistojnë tri aspekte apo faza të
ndryshme të tij. Faza e parë ka të bëjë me të ashtuquajturin rindërtim pas periudhës së konfliktit dhe
ka të bëjë me vendet që dalin nga konflikte të dhunshme. Në këtë fazë autoriteti shtetëror është
shkatërruar tërësisht dhe duhet rindërtuar nga e para. Këtu problemi për fuqitë e huaja qëndron në
sigurimin për një periudhë afatshkurtër të stabilitetit, nëpërmjet infuzionit të forcave të sigurisë,
policisë, ndihmës humanitare, dhe asistencës teknike për rikthimin e energjisë elektrike, ujit,
sistemeve bankare dhe të pagesave e kështu me radhë.1 Nëse me anë të kësaj ndihme të huaj arrihet
një stabilitet mesatar, atëherë fillon faza e dytë. Këtu objektivi kryesor është krijimi i institucioneve
të vetëqëndrueshme të shtetit që mund t’i mbijetojnë tërheqjes së mbështetjes së huaj. Në fakt, kjo
është edhe faza më e vështirë për t’u përmbushur, por është jetësore nëse fuqitë e huaja kanë
ndërmend të tërhiqen lirshëm nga vendi në fjalë. Aspekti i tretë ka të bëjë me fuqizimin e shteteve
të dobëta, ku autoriteti shtetëror ekziston në një formë pak a shumë të qëndrueshme, por nuk mund
të përmbushë disa nga funksionet e domosdoshme shtetërore si mbrojtjen e të drejtave të pronësisë
apo sigurimin e arsimit të detyrueshëm fillor.
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Megjithëse komuniteti ndërkombëtar ka pasur një sukses të limituar në sipërmarrjen e rindërtimit
pas periudhës së konfliktit, të dhënat për fazën e dytë të ndërtimit të kombit janë edhe më pak
impresionuese.2 Në shumicën dërrmuese të rasteve komuniteti ndërkombëtar ka dështuar në
krijimin e institucioneve të vetëqëndrueshme që mund t’i mbijetojnë tërheqjes së tij. Shembull për
këtë janë eksperiencat si Somalia, Haiti, Kamboxhia, Bosnja, Timori Lindor, e në mesin e tyre edhe
Kosova. As Shtetet e Bashkuara dhe as komuniteti ndërkombëtar nuk kanë pasur progres të
rëndësishëm në krijimin e shteteve të vetëqëndrueshme në çdonjërin nga vendet ku janë përpjekur
ta bëjnë këtë. Me një fjalë, kemi zgjidhje të problemit afatshkurtër, dhe më pas lënie pas dore apo
humbje të interesimit në periudha afatgjata.
NATO-ja dhe Kombet e Bashkuara u ballafaquan me një situatë të veçantë, të cilën nuk e kishin
provuar ndonjëherë më parë. OKB-ja kishte mbikqyrur tranzicione edhe më parë, mirëpo këtë e
kishte bërë duke e respektuar tërësinë e shteteve, si në Namibia, Kamboxhia dhe në Mozambik, ku
kishte vepruar në mbështetje të një mandati të kufizuar në kohëzgjatje. Situata që më së shumti i
kishte përngjasuar asaj në Kosovë ishte ajo në Bosnje e Hercegovinë. Mirëpo madje edhe Bosnja
dallonte në shumëçka: ajo, në bazë të Marrëveshjes së Dejtonit ishte shtet, dhe, ndonëse e ndarë me
kufij etnik, e kishte një infrastrukturë administrative.3 UNMIK-u në mënyrë efektive kishte për
detyrë të angazhohej në shtetndërtimin pa shtetësi.4
Sipas studiuesit Marc Weller, dallojmë tri faza të siç e quan ai sundimit ndërkombëtar në Kosovë.
Gjatë fazës së parë të sundimit ndërkombëtar nga përfaqësuesi special i OKB-së (PSSP), Bernard
Kouchner, aktorët kosovarë kryesisht kishin fuqinë e konsultimit. Mirëpo, relativisht shpejt, nisi
faza e dytë, që në fillim të vitit 2000 krijoi strukturën e përbashkët të përkohshme administrative
(Joint Interim Administrative Structure (JIAS)). Kjo përbëhej nga njëzet departamente me
përgjegjësi për administrimin civil. Këto departamente kryesoheshin bashkërisht nga një zyrtar i
huaj dhe një vendor. Kësaj iu shtua edhe mbajtja e zgjedhjeve komunale dhe themelimi i strukturave
lokale të vetëqeverisjes nga fundi i vitit 2000. Faza e tretë parashihte vetëqeverisjen e kushtëzuar,
që duhej të përmbushej sipas kushteve të Kornizës Kushtetuese që u miratua më 2001.5

3. Vendosja e Kosovës nën administrimin ndërkombëtar
3.1.

Kosova nën rezolutën 1244

Më 10 qershor 1999, NATO ndërpreu fushatën ajrore kundër Serbisë. Po atë ditë, në mbledhjen e
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vet të 4011-të, Këshilli i Sigurimit (KS) i Kombeve të Bashkuara (KB) miratoi Rezolutën 1244,
duke e vendosur Kosovën nën administrimin ndërkombëtar. Rezoluta vendoste dërgimin në
Kosovë, nën mbikqyrjen e OKB-së, të një pranie civile ndërkombëtare dhe të sigurisë, dhe kërkonte
që Sekretari i Përgjithshëm ta caktojë, në konsultim me Këshillin e Sigurimit, një Përfaqësues
Special për ta kontrolluar zbatimin e pranisë civile.6 Përgjegjësitë kryesore të saj përfshinin
përkrahjen për krijimin e një autonomie vetëqeverisjeje përmbajtësore në Kosovë deri në zgjidhjen
përfundimtare, mbikqyrjen e zhvillimit të institucioneve të përkohshme për vetëqeverisje
demokratike dhe autonome deri në zgjidhjen politike duke përfshirë këtu edhe mbajtjen e
zgjedhjeve, përkrahjen për rindërtimin e infrastrukturës.
Megjithatë, Rezoluta krijoi paqartësi të shumta lidhur me disa çështje edhe ashtu kontradiktore. Kur
G. R. Berridge flet për “paketimin” e marrëveshjeve thotë se struktura dhe titulli i çdo marrëveshje
mund të jenë jo vetëm të rëndësishme por edhe elemente kundërshtie.7 Kur njëra palë e di se pala
tjetër nuk do të jetë kurrë dakord me formulimet e ndonjë pike të veçantë, atëherë ajo do të përpiqet
ta mbajë axhendën në formë të paqartë.8 Në të njejtën mënyrë Rezoluta 1244 është e paqartë në
pikën e statusit të ardhshëm të Kosovës si pika më e ndjeshme e saj. Rezoluta ripohon zotimin e të
gjitha Shteteve Anëtare për sovranitetin dhe tërësinë territoriale të RFJ-së dhe të Shteteve të tjera
në rajon, siç është parashtruar në Aktin Përfundimtar të Helsinkit.9 Sipas Aktit Final të Helsinkit
shtetet nënshkruese do të respektojnë integritetin territorial të njëra – tjetrës. Prandaj, ato do të
përmbahen nga çdo veprim i papërputhshëm me qëllimet dhe parimet e Kartës së Kombeve të
Bashkuara kundër integritetit territorial, pavarësisë politike dhe unitetit të çdo shteti pjesëmarrës
dhe në veçanti nga çdo veprim i tillë që përbën një kërcënim ose përdorim të forcës. Shtetet
pjesëmarrëse gjithashtu do të përmbahen nga bërja e territorit të njëri – tjetrit objekt të okupimit
ushtarak ose masave tjera të drejtpërdrejta ose të tërthorta në kundërshtim me të drejtën
ndërkombëtare.10 Me një fjalë, sipas Aktit Final të Helsinkit, ndryshimi i kufijve me forcë është akt
agresioni dhe se ndryshimi i kufijve mund të bëhet vetëm me marrëveshje. Në të njejtën kohë,
Rezoluta ripohon thirrjen për një autonomi përmbajtësore dhe për vetëadministrim domethënës për
Kosovën.11 Gjuha e dykuptimtë e përdorur në tekstin e Rezolutës la vend për interpretime sipas
interesave të veta si nga pala serbe ashtu edhe nga ajo e Kosovës. Përderisa të parët thirreshin në
pikën ku garantohej sovraniteti dhe tërësia territoriale e RFJ-së, pala tjetër thirrej në pikën ku
ripohohet një autonomi përmbajtësore dhe vetëadministrim domethënës për Kosovën.
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4. Mandati i administratës së UNMIK-ut
Më 2 Korrik 1999, Bernard Kouchner u emërua Përfaqësues Special i OKB-së, ndërsa detyrën e
mori më 15 Korrik. Ai e pasoi në këtë detyrë PSSP-në e parë Sergio Vieira de Mello-n. Misioni i
Administratës së Përkohshme i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK), ishte i ngadalshëm si
në arritjen e vet, ashtu edhe i ngathët në fillimin e veprimtarisë së vet. Struktura e UNMIK-ut ishte
e ndarë në katër seksione të cilat quheshin “shtylla”. Këto ishin:
1. Shtylla e parë: për Polici dhe Drejtësi (drejtuar nga UNMIK-u)
2. Shtylla e dytë: për Administratë Civile (drejtuar nga UNMIK-u)
3. Shtylla e tretë: për Demokratizim dhe Rindërtim të Institucioneve (drejtuar nga OSBE)
4. Shtylla e katërt: për Rindërtim Ekonomik (drejtuar nga Bashkimi Europian)
Mandati dhe përgjegjësitë e UNMIK-ut përcaktoheshin nga Rezoluta 1244 në përputhje me
Marrëveshjen e Rambujesë. Përgjegjësitë kryesore përfshinin:
1. Përkrahjen për krijimin e një autonomie dhe vetëqeverisjeje përmbajtësore në Kosovë deri në
zgjidhjen përfundimtare, duke marrë tërësisht parasysh aneksin 2 dhe marrëveshjet e Rambujesë
(S/1999/648);
2. Kryerjen e funksioneve themelore civile administrative aty ku ka nevojë dhe për aq kohë sa
kërkohet;
3. Organizimin dhe mbikqyrjen e zhvillimit të institucioneve të përkohshme për vetëqeverisje
demokratike dhe autonome deri në zgjidhjen politike, duke përfshirë këtu edhe mbajtjen e
zgjedhjeve;
4. Bartjen e përgjegjësive të veta administrative institucioneve që do të themelohen, duke
mbikqyrur dhe përkrahur konsolidimin e institucioneve të përkohshme lokale të Kosovës dhe
të aktiviteteve të tjera për ndërtimin e paqes;
5. Të ndihmohet një proces politik me qëllim të përcaktimit të statusit të ardhshëm të Kosovës,
duke marrë parasysh marrëveshjet e Rambujesë (S/1999/648);
6. Në një fazë përfundimtare, mbikqyrjen e kalimit të pushtetit nga institucionet e përkohshme të
Kosovës tek institucionet e themeluara me marrëveshje politike;
7. Përkrahjen për rindërtimin e infrastrukturës kyçe dhe për rindërtimin tjetër ekonomik;
8. Përkrahjen, në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare humanitare, për ndihmën
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humanitare dhe ndihmën në raste të fatkeqësive;
9. Ruajtjen e ligjit dhe të rendit, përfshirë këtu themelimin e forcave policore lokale, dhe ndërkohë
përmes vendosjes së personelit policor ndërkombëtar që të shërbejë në Kosovë;
10. Mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të njeriut;
11. Garantimin e kthimit të shpejtë dhe të papenguar të të gjithë refugjatëve dhe personave të
zhvendosur në shtëpitë e tyre në Kosovë.12
Çdo politikë e ndjekur nga UNMIK-u duhej të përmbushte kriterin e të qenit ligjërisht konform
Rezolutës 1244.

5. Ndërtimi i një baze institucionale: zëvendësimi i qeverive të përkohshme dhe
zgjedhjet e para komunale 2000
Duke mësuar nga gabimet e OKB-së në Bosnjë e Hercegovinë, UNMIK-u (respektivisht OSBE- ja)
fillimisht ndërtoi një bazë minimaliste institucionale në Kosovë, duke nxjerrë një mori
rregulloresh.13 Më 25 qershor 1999, UNMIK-u nxorri Rregulloren e parë Nr. 1999/1, Për
Autorizimet e Administratës së Përkohshme në Kosovë, me të cilën i gjithë pushteti legjislativ dhe
ekzekutiv në lidhje me Kosovën, duke përfshirë administrimin e organeve të drejtësisë, i ishte
veshur UNMIK-ut dhe ushtrohej nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. UNMIK-u
do të administronte pasurinë e tundshme ose të patundshme të Kosovës, duke përfshirë financat,
llogaritë bankare dhe format e tjera të pronës të regjistruara në emër të Republikës Federative të
Jugosllavisë, të Republikës së Serbisë apo të cilitdo organ të saj, të cilat gjenden në territorin e
Kosovës.14
Administrata lokale ishte një nga detyrat e shumta të UNMIK-ut, por në tërë Kosovën banorët
tashmë kishin krijuar strukturat e tyre. Qeveria e Përkohshme e Kosovës me në krye Hashim Thaçin
u krijua në ekzil më 2 prill 1999 në javën e dytë të bombardimeve të NATO-s. Ndërkohë që lufta
vazhdonte, ajo e planifikoi rolin e saj të ardhshëm, dhe ky planifikim përfshinte krijimin e
autoriteteve lokale. Një grup ekspertësh i Këshillit të Evropës (KE), në një vizitë mes 6 qershorit
dhe 2 korrikut, gjetën administratat që tashmë ekzistonin në disa komuna e në disa tjera jo. Në
vizitën e dytë të përbashkët nga ekspertët e KE/OSBE nga 26 korrik - 6 gusht gjetën struktura të
themeluara plotësisht në të gjitha komunat. 27 autoritete komunale ishin ngritur nga Qeveria e
Përkohshme. Në krye të secilës prej tyre ishte një zyrtar i emëruar me titullin “Prefekti i Komunës”.
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Qeveria e Përkohshme nuk kishte kontroll në komunat me shumicë serbe me popullësi të vogël të
Leposaviqit dhe Zubin Potokut në veri. Vetëm gjatë muajit Shtator UNMIK-u ishte në gjendje të
emërojë zyrtarë të ngarkuar për të punuar në secilën komunë. Nga fundi i shtatorit në fillim të tetorit
prania e UNMIK-ut ishte forcuar: zyrat ishin themeluar brenda komunave dhe u mbushën me nga 2
ose 3 zyrtarë.15 Përveç kësaj, njohje si qeveri zyrtare e Kosovës kërkuan edhe institucionet paralele
të “Republikës së Kosovës” të viteve të ’90 të Ibrahim Rugovës.
Në shkurt 2000 UNMIK-u kishte filluar t’i zëvendësonte strukturat paralele shqiptare të krijuara
pas luftës nga Qeveria e Përkohshme e Hashim Thaçit dhe nga LDK-ja, siç ishin institucioni i
Kuvendit ose ai i ‘Presidentit të Kosovës’ i udhëhequr nga Ibrahim Rugova që nga zgjedhjet e vitit
1998. Në janar 2000, UNMIK-u nxori Rregulloren 2000/1 mbi ‘Strukturën e përbashkët
administrative të Kosovës’ në të cilën kërkohej shprehimisht që: “Strukturat e tashme të Kosovës,
qofshin ato ekzekutive, ligjvënëse ose sociale, (siç janë ‘Qeveria e Përkohshme e Kosovës,
‘Presidenca e Republikës së Kosovës’), në masën e mundshme dhe në pajtim me këtë rregullore,
do të transformohen dhe do të integrohen në mënyrë progresive në Strukturën e Përbashkët të
Përkohshme Administrative, e cila do ta fillojë punën nga data 31 janar 2000, kur edhe strukturat e
tjera të Kosovës të natyrës ekzekutive, ligjvënëse dhe gjyqësore do të pushojnë së ekzistuari”. Sipas
të njejtës rregullore, edhe komunat e Kosovës do të përfshihen brenda të njejtës strukturë.16
Me qëllim të realizimit të mandatit për zhvillimin e institucioneve, UNMIK-u, përkatësisht PSSPja Bernard Kouchner e themeloi Këshillin Tranzitor të Kosovës (KTK). KTK- ja ishte komitet
ekzekutiv i përbërë nga 36 anëtarë të cilët ishin figura udhëheqëse politike vendase takohej çdo javë
nën drejtimin e PSSP-së dhe kishte funksion këshillues. Përderisa serbët e Ulpianës dhe Graçanicës
përfaqësoheshin në Këshill, serbët e veriut refuzonin t’i bashkoheshin Këshillit.
Për herë të parë në dhjetë vitet e fundit, populli i Kosovës doli në votime për të vendosur mbi
udhëheqjen komunale në zgjedhjet e organizuara nga OSBE-ja dhe siç ishte paraparë me
Marrëveshjen e Rambujesë 1999. Pas muajsh përgatitje dhe pune të vështirë, zgjedhjet u zhvilluan
pa ndonjë incident të madh. Pjesëmarrja e votuesve arriti në 79%.
Këto zgjedhje ishin të rëndësishme si për atë që ato tregonin në lidhje me vendosmërinë e bashkësisë
ndërkombëtare në tejkalimin e sfidave me të cilat ballafaqohej instalimi i demokracisë në Kosovë
ashtu edhe për pranueshmërinë e liderëve dhe njerëzve të të gjitha komuniteteve të Kosovës të
61

normave demokratike. Rëndësia e natyrës së zgjedhjeve qëndronte si në atë se çfarë ato ishin –
mundësia e parë për të marrë pjesë në zgjedhje demokratike të mbikqyrura nga ndërkombëtarët –
ashtu edhe në atë se çfarë ato nuk ishin – zgjedhje të përgjithshme para atyre komunale. Një çështje
tjetër ishte edhe sistemi elektoral që do të përdorej. Ndërkombëtarët rekomandonin sistem
proporcional me lista të hapura. Kjo arsyetohej me mungesën e të dhënave të regjistrimit të
popullësisë për një sistem me më shumë zona zgjedhore, garancinë e përfaqësimit më të mirë të
komuniteteve dhe vetë thjeshtësinë e sistemit. Dy partitë më të mëdha, Lidhja Demokratike e
Kosovës (LDK) dhe Partia Demokratike e Kosovës (PDK), përkrahnin një sistem të kombinuar,
respektivisht mazhoritar.17
OSBE-ja, si njëra prej katër shtyllave të UNMIK-ut, qëllimisht e kishte shtyrë datën e mbajtjes së
zgjedhjeve. Kjo ndodhi për dy arsye: së pari, sepse organizimi i menjëhershëm i zgjedhjeve
mendohej se mund ta përmbyste vetë qëllimin për të cilin kishte zbarkuar misioni i UNMIK-ut në
Kosovë – që kishte të bënte me krijimin e një shoqërie shumetnike, paqësore dhe me parandalimin
e ripërtrirjes së konfliktit, së dyti, për shkak të antagonizmave dhe tensioneve ndërpartiake dhe
ndëretnike në Kosovë. Sipas kalkulimeve të OSBE-së, nëse zgjedhjet do të mbaheshin menjëherë,
ish-përfaqësuesit politikë të UÇK-së, që kishin themeluar PDK-në, kishin shumë gjasa që t’i fitonin
ato dhe ta merrnin pushtetin në Kosovë.18 Megjithatë, zgjedhjet e para komunale i fitoi LDK-ja me
58%. PDK-ja morri 27%, ndërsa AAK-ja 7.7% të votave.19
Veç kësaj, brenga për reagime të dhunshme publike ndaj shkapërderdhjes së mbetjeve të UÇK-së
u mohua nga rezultatet e zgjedhjeve të para në tetor të vitit 2000, kur partitë e Thaçit dhe të
Haradinajt pësuan disfatë të rëndë nga, siç thuhej, LDK-ja paqësore.20

5.1.

Korniza Kushtetuese, zgjedhjet e para të përgjithshme 2001, krijimi i IPVQve dhe fillimi i vetëqeverisjes së përkohshme

Korniza Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme u miratua më 15 maj 2001. Ajo u nënshkrua
nga ish ministri danez i mbrojtjes Hans Haekkerup, i cili e morri detyrën e PSSP-së në Kosovë, më
15 Janar 2001, duke e pasuar kështu Bernard Kouchner-in. Korniza Kushtetuese për Vetëqeverisjen
e Përkohshme kishte tri qëllime kryesore:
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•

Të krijojë bazën juridike për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare dhe
për krijimin e institucioneve legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore në nivel të Kosovës;

•

Vendosjen e Vetëqeverisjes së Përkohshme për Kosovën brenda kornizës së përcaktuar
me Rezolutën 1244 për periudhën kalimtare;

•

Përgatitjen e Kosovës për zgjidhjen finale politike, proces ky që ishte lënë për një fazë
të mëvonshme,pas përfundimit të administrimit ndërkombëtar, të përcaktuar me
Rezolutën 124421.

Procesi i hartimit të Kornizës Kushtetuese u bojkotua nga përfaqësuesit serbë, ndërsa pala shqiptare
e Kosovës mori pjesë me qëllim që të sigurojë sa më shumë pushtet që ishte e mundur. Kur u formua
trupi konsultativ i ekspertëve për hartimin e dokumentit nuk pranohej përdorimi i fjalës
“kushtetutë”.
Vetë emri i dokumentit paraqet një kompromis si rezultat i lobimit efikas të shqiptarëve. UNMIKu kishte planifikuar fillimisht vetëm ta quante “korniza ligjore”. Pjesëmarrësit shqiptarë në proces
kërkonin që projekti politik të quhej “Kushtetutë”, duke argumentuar se Kosova e kishte pasur
kushtetutën e vet sipas Kushtetutës së Jugosllavisë nga viti 1974 dhe çkado më pak se kjo do të
ishte një hap prapa. Meqë kjo i ngjasonte shumë një elementi shtetësie, të ndaluar me Rezolutën
1244, UNMIK-u u pajtua me emrin kompromis “Korniza Kushtetuese”.22 Sipas profesorit Arsim
Bajrami vetë fjala “kornizë” nënkupton limitet, përkatësisht kufijtë e këtij dokumenti.
Korniza Kushtetuese përbëhej nga preambula dhe 14 kapituj. Me të formoheshin Institucionet e
Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës (IPVQ) të cilat do të dilnin nga zgjedhjet e 17 Nëntorit
2002. Por, qysh në preambulë përcaktohet se ushtrimi i përgjegjësive nga IPVQ-të në asnjë mënyrë
nuk ndikon apo zvogëlon pushtetin e plotfuqishëm të PSSP-së për zbatimin e Rezolutës 1244 të
Këshillit të Sigurimit të KB. Komunat do të ishin njësi territoriale bazë të vetëqeverisjes lokale, por
në të vërtetë mbi to do të qëndronin IPVQ-të, ndërsa mbi IPVQ-të ishte PSSP-ja. Ndër kompetencat
më të fuqishme të PSSP-së ishte udhëheqja e marrëdhënieve me jashtë dhe e drejta për të shpërbërë
Kuvendin dhe për të shpallur zgjedhje të reja në rastin kur IPVQ-të veprojnë në kundërshtim me
Rezolutën 1244. Megjithatë një e drejtë si kjo dhe disa të tjera mund të shfrytëzoheshin vetëm në
konsultim me IPVQ-të, çka dëshmon se kishte një bartje graduale të kompetencave tek këto të
fundit.
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Korniza Kushtetuese përcaktonte se IPVQ-të do të jenë Kuvendi, Kryetari, Qeveria dhe Gjykatat.
Qeveria do të përbëhej prej nëntë ministrive nga të cilat një duhej të udhëhiqej nga një përfaqësues
i komunitetit serb dhe tjetra nga një përfaqësues i komuniteteve tjera joserbe. Kuvendi do të
përbëhej prej 120 deputetëve. Dhjetë vende do të ishin të rezervuara për përfaqësuesit e komunitetit
serb, katër për ata rom, ashkalinj dhe egjiptas, tre për ata boshnjak, dy për ata turk dhe një për atë
goran. Kosova do të ishte një zonë zgjedhore. Kjo për shkak të thjeshtësisë, shmangies së mundësisë
për copëtimin në çifligje rajonale dhe arsyetimit të OSBE- së se mungon censusi i popullësisë në
mënyrë që territori të ndahet në zona elektorale. Ndryshe nga zgjedhjet lokale të vitit 2000, në
zgjedhjet e përgjithshme do të zbatoheshin listat e mbyllura të kandidatëve në mënyrë që të
sigurohej përfaqësimi më i madh i grave në Kuvend. Kërkesa që çdo i treti kandidat në dy të tretat
e para të listës së secilës parti duhej të ishte grua u pamundësoi udhëheqësve politikë eleminimin e
kandidateve femra. Megjithëse me Kornizën Kushtetuese u krijuan IPVQ-të, Kuvendi nuk kishte
autoritet për shpalljen e pavarësisë. Ajo shërbeu për gati shtatë vjet deri më 17 shkurt 2008 kur
Kosova shpalli pavarësinë e saj.
Ndërveprimi ndërmjet bashkësisë ndërkombëtare dhe akterëve vendorë ishte njashtu kompleks.
UNMIK-u në formë progresive u ktheu pjesë të fuqive të veta ekzekutive dhe legjislative IPVQ-ve
të cilat i formësoi si të një republike parlamentare: një parlament të zgjedhur, një qeveri, një kryetar
jo me fuqi ekzekutive. Juridiksioni i tyre i mbulonte vetëm çështjet ekonomike dhe sociale, që i
nënshtroheshin vetos së UNMIK-ut; mirëpo, IPVQ-të kishin autonomi të gjerë për shkak të mandatit
të fituar me zgjedhje, dhe ndikimi i tyre gradualisht u zgjerua përtej kufijve të fuqive të veta formale.
Për pasojë, ekzistonin dy sisteme paralele qeverisjeje në Kosovë: të UNMIK-ut dhe të IPVQ-së. Kjo
e ngatërroi përgjegjshmërinë politike dhe shpuri drejt papërgjegjshmërisë më të madhe të IPVQ-së,
porse ia mundësoi UNMIK-ut t’i japë Kosovës një shkallë të lartë të vetëvendosjes përderisa e ruante
kontrollin mbi ushtrimin e pushtetit publik, siç e kërkonte mandati i tij. Ngase shtetndërtimi dhe
shtetësia në Kosovë zhvilloheshin në dy binarë të ndarë: mandati i UNMIK-ut ishte ta shndërronte
Kosovën në një entitet vetëqeverisës demokratik e jo në një shtet të pavarur demokratik, ngase çështja
e statusit të saj të ardhshëm kishte mbetur e hapur me Rezolutën 1244. Ndarja e shtetndërtimit nga
shtetësia ishte e nevojshme për Perëndimin për ta marrë mbështetjen e KS të OKB-së për ndërhyrjen
e pasluftës, mirëpo padrejtësisht bëri që popullata dhe elita e Kosovës ta shikonin UNMIK-un si
pengesë për ta arritur pavarësinë. Kjo e dëmtoi misionin që në çastin kur nisi përparimi drejt
pavarësisë, më 2005.23
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Mbajtja e zgjedhjeve të para të përgjithshme përbënte një hap të rëndësishëm për UNMIK-un në
plotësimin e mandatit të tij. Formati dhe kompetencat e IPVQ-ve që do të dilnin nga zgjedhjet ishin
përcaktuar me Kornizën Kushtetuese. Në procesin parazgjedhor, një nga çështjet më të rëndësishme
ishte pjesëmarrja ose jo në zgjedhje e serbëve të Kosovës. Bojkoti serb do të përbënte një dështim
domethënës të përpjekjeve të UNMIK-ut për të ndërtuar një shoqëri shumetnike në Kosovë. Më 5
nëntor 2001, PSSP-ja i atëhershëm Hans Haekkerup nënshkroi marrëveshje me zyrtarë për
Kosovën në qeverinë e Serbisë për pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje. Dokumenti pohonte se
institucionet e Kosovës nuk do të kenë autoritet për të ndërmarrë hapa në lidhje me statusin
përfundimtar dhe e adresonte përmirësimin e fatit të serbëve në Kosovë. Udhëheqësit e partive
politike shqiptare të Kosovës reaguan me tërbim ndaj marrëveshjes duke e quajtur të
papranueshme, ndërkohë që e mirëpritën pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje. Haekkerup-i e humbi
kredibilitetin në mesin e udhëheqësve të partive politike shqiptare të Kosovës dhe pas dorëheqjes
u zëvendësua nga Michael Steiner në janar të vitit 2002.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) i OSBE-së certifikoi 26 organizata politike (parti,
koalicione dhe iniciativa qytetare). Fushata zgjedhore kishte një cilësi joreale dhe të papajtueshme,
për shkak se secila parti bënte fushatë mbi premtimet, të cilat zgjedhjet nuk do t’ua mundësonin t’i
përmbushnin. Tri partitë kryesore shqiptare, secila e dominuar nga lideri i partisë, investuan shumë
pak energji në zhvillimin e një agjende politike të veçantë. Në vend të kësaj, të gjithë mbajtën
pozicione se si do ta shtynin përpara prioritetin e shqiptarëve të Kosovës: pavarësinë.24
Zgjedhjet u mbajtën më 17 nëntor 2001 dhe pjesëmarrja në to ishte 64%. LDK-ja doli fituese me
45.7% të votave, e dyta u rendit PDK-ja me 25.7%, e treta AAK-ja me 7.8%, ndërsa serbët e
Kosovës të cilët morrën pjesë përmes koalicionit të tyre të vetëm “Povratak” arritën të fitojnë
11.3% të votave.25 Në këtë mënyrë komunitetet joshumicë fituan mbipërfaqësim në Kuvend duke
iu shtuar 20 ulëseve të garantuara me Kornizën Kushtetuese edhe 12 ulëse të tjera. Qeveria e re u
formua vetëm në shkurt të vitit 2002, pas një procesi të gjatë të negociatave që rezultoi me një
koalicion të madh, LDK, PDK, AAK dhe Povratak. President i Kosovës u zgjodh Ibrahim Rugova,
ndërsa Kryeministër Bajram Rexhepi i propozuar si kandidat kompromisi nga Steiner-i. Zgjedhjet
nuk mund të cilësoheshin brenda standardit të zakonshëm për ndërkombëtarët si të lira dhe të
ndershme”. Më saktë, OSBE-ja ka synuar për standardin më të ulët si “legjitime dhe të
besueshme”.26
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6. Procesi ndërkombëtar drejt statusit final
Tri momente që konsiderohen si vendimtare karshi procesit të definimit të statusit janë: 1.
Standardet për Kosovën - ose të ashtuquajturat standardet para statusit, të cilat ishin një sërë
objektivash që Kosova duhej t’i përmbushte për të filluar bisedimet për statusin e ardhshëm politik.
Ato kishin për qëllim krijimin e një shoqërie më të drejtë dhe më tolerante dhe për të përmirësuar
nivelin e performancës së sektorit publik;27 2. Raporti i z.Kai Aide - i dërguar special i Sekretarit
të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për të vlerësuar plotësimin e standardeve para statusit,
sipas të cilit Kosova nuk mund të mbetej përgjithmonë nën administrimin ndërkombëtar, prandaj
një vlerësim i përgjithshëm i tij shpinte në konkludimin se kishte ardhur koha për të filluar procesin
për statusin e ardhshëm të Kosovës;28 3. Bisedimet e Vjenës - për statusin përfundimtar të Kosovës
që filluan me datë 20 shkurt 2006 dhe zgjatën për më shumë se një vit. Procesin për statusin
përfundimtar të Kosovës e udhëhiqte OKB-ja me të dërguarin e saj të posaçëm Martti Ahtisaari,
ndërsa Grupi i Kontaktit vepronte si trup kontrollues. Bisedimet ishin të përqendruara në çështjet e
decentralizimit, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe fetare, në çështjet ekonomike dhe mbrojtjen
e të drejtave të pakicave. Pala serbe shpenzoi shumë kohë duke e zbërthyer modelin e kantoneve
zvicerane kur flitej për çështjen e decentralizimit, ndërsa përpiqej të merrte kontrollin mbi hapësira
sa më të mëdha territoriale që i rrethonin objektet fetare dhe kulturore kur flitej për çështjen e
trashëgimisë kulturore. Nga gjithsej 17 raunde të negociatave sa u mbajtën çështja e decentralizimit
mori mbi gjysmën e tyre. Pozicioni i Beogradit ishte ruajtja e integritetit territorial edhe nëse do t’i
duhej të ofronte autonomi të theksuar për Kosovën. Në anën tjetër, pozicioni i Kosovës ishte
kërkesa e palëkundur për pavarësi. Të detyruar nga presioni i ndërmjetësuesve, delegacioni i
Kosovës pranoi një varg kompromisesh në lidhje me qeverisjen në Kosovë, të drejtat e
komuniteteve dhe monumentet fetare me shpresë se në fund kërkesa e saj për pavarësi do të
favorizohej. Duke qenë se rezultatet e bisedimeve në lidhje me çështjen e statusit përfundimtar ishin
shumë të vogla për shkak të qëndrimeve diametralisht të kundërta të të dyja palëve, Grupi i
Kontaktit e inkurajoi të dërguarin e posaçëm, Martti Ahtisaari, që ta përgatiste një propozim
gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit përfundimtar të Kosovës.Duke parashikuar problemet me
veton e Rusisë në Këshillin e Sigurimit, Ahtisaari nuk e përdori fjalën pavarësi brenda Planit.
Megjithatë, në një raport tjetër, ai foli për një “pavarësi të mbikqyrur”. Aty ai shtoi se, meqenëse
serbët dhe shqiptarët kishin pozicione diametralisht të kundërta asnjë bisedim shtesë, pavarësisht
formatit, nuk do ta kapërcente këtë gjendje. Përfundimi ishte se i vetmi opsion i mundshëm për
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Kosovën ishte pavarësia, që do të mbikqyrej për një periudhë fillestare nga ndërkombëtarët.

7. Përfundime
Meqenëse zgjidhja e statusit përfundimtar të Kosovës ishte lënë për një fazë më të vonshme,
UNMIK-u në mënyrë efektive kishte për detyrë të angazhohej në shtetndërtimin pa shtetësi.
Ndërveprimi ndërmjet bashkësisë ndërkombëtare dhe akterëve vendorë ishte njashtu kompleks.
UNMIK-u në formë progresive u ktheu pjesë të fuqive të veta ekzekutive dhe legjislative IPVQve të cilat i formësoi si të një republike parlamentare. Ngase shtetndërtimi dhe shtetësia në Kosovë
zhvilloheshin në dy binarë të ndarë: mandati i UNMIK-ut ishte ta shndërronte Kosovën në një
entitet vetëqeverisës demokratik e jo në një shtet të pavarur demokratik, ngase çështja e statusit të
saj të ardhshëm kishte mbetur e hapur me Rezolutën 1244. Ndarja e shtetndërtimit nga shtetësia
ishte e nevojshme për Perëndimin për ta marrë mbështetjen e KS të OKB-së për ndërhyrjen e
pasluftës, mirëpo padrejtësisht bëri që popullata dhe elita e Kosovës ta shikonin UNMIK-un si
pengesë për ta arritur pavarësinë. Kjo e dëmtoi misionin që në çastin kur nisi përparimi drejt
pavarësisë, më 2005. Tri momente që konsiderohen si vendimtare karshi procesit të definimit të
statusit janë: standardet para statusit, raporti i z. Kai Aide dhe bisedimet e Vjenës. Duke qenë se
rezultatet e bisedimeve në lidhje me çështjen e statusit përfundimtar ishin shumë të vogla për shkak
të qëndrimeve diametralisht të kundërta të të dyja palëve, Grupi i Kontaktit e inkurajoi të dërguarin
e posaçëm, Martti Ahtisaari, që ta përgatiste një propozim gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit
përfundimtar të Kosovës. Përfundimi i Planit të Ahtisaarit ishte se i vetmi opsion i mundshëm për
Kosovën ishte pavarësia, që do të mbikqyrej për një periudhë fillestare nga ndërkombëtarët.
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Abstract
Over the past few years video games have had a big impact in everybody’s life, especially in their
common speech. Irrespective their gender or age, this common speech has become a new language
to gamers. This paper deals with research of common expression from un-commoners. In this
paper a survey was conducted in order to find our audience that use this ‘language’. Furthermore,
it discusses the meaning and the usage of some terms that can be understood differently from nongamers. And finally, it examines code-switching as a verbally communication, which has not been
much studied. Consequently, the aim of this paper will be to provide non-gamers with enough
information regarding the new meaning of the same words and also some new words.
Keywords: common speech, code-switching, practical implication, games.

1. Introduction
Games have been a part of the human culture for centuries. Since they first appeared onto television
screens, videogames have become one of the most culturally, economically, socially, significant
media forms. The stereotype that video games are made for ‘entertainment’ and ‘passing time’,
have been questioned lately. The technical capabilities of game design have made a remarkable
simulation of reality possible because now day’s video games are more sophisticated, with better
characters, better image, and better sound and also now video games allow players, regardless the
distance, to communicate with each other. Referring to this, the number of players has increased
and this way they created a new virtual world with their own language. According to Alice Chik,
(2014) video games enhance learner’s autonomy and provide the learner with a variety of ways to
practice the second language within and without the video game.
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2. Gamers’ language
Gamers use linguistic jargons without even knowing. These jargons can be full words, acronyms,
or even symbols. Gamers’ language is divided into two categories: excessive abbreviation and l33t
talk. There are two types of l33t talk gamers: 1337 gamer and common-speech gamer. A l33t talker
attempt to replace all the letters into an equivalent symbol. There are two rules when it comes to
an advancer-gamer speech: The “0rs” Rule and The Phoneticism Rule.
The “0rs” Rule is very simple and has very few exceptions.
•

The '0rs' rule is used as a noun or an adverb, ex: 'I am teh l33t haxx0r'.

•

However, it is only used for nouns or adjectives that have their roots in verbs.

•

Only those verbs that end in 'ck' or 'k', such as hack or suck.

To use it correctly, '0rs' rule the 'ck' or 'k' must first be removed and replaced with 'xx', then simply
suffix with the characters '0r' or when used as a verb with '0rs'.
The Phoneticism Rule is more linguistical based, where a gamer types phonetically, unless typing
with the correct spelling will shorten the words by removing most of the vowels out of a sentence,
as for instance: Text talk to Txt tlk.
a.

Languages that were invented for video games

Language is hard to learn but is harder to create one, because it is quite complex. Game developers
challenge themselves to create something unique for their players, the design, the characters, the
sound-track, new places, and also new languages. Four different games have their own created
language.
Al Bhed — Final Fantasy X
This is not actually a language because is based more on ciphers rather than words but still it has
a unique way to communicate throughout the game. The understanding of this language gets better
by time even though this language might be more complex than it is represented in game.
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Animalese – Animal Crossing
Animal Crossing deals more with sounds that are meant to sound slightly language-like, so it is
not much of a language, and that is why it is called Animalese. In general, this “language” sounds
like a bunch of computer-generated nonsense, but it actually has some methods at play. Every and
each letter that the animals speak is electronically synthesized to a single sound, which is also sped
up making so, impossible to decipher it. If you listen and pay attention to it, these incomprehensible
sounds will start giving a clearer picture of what they are saying. Female characters have higher
voices than male characters. Moreover, the biggest shortcomings of this created language method
are that each letter corresponds to only one sound, as in an “e” will always sound like an “eh”,
even if it was something like “mate” which it would be pronounced “m-ah-t-eh”. It can be difficult
on recognizing these sounds because Animalese sounds more like someone mashing on the keys
of a synth than someone speaking a language.
Hylian – The Legend of Zelda
Lie Al Bhed, the Hylian language is it only shown in writing and mainly based on existing
languages, but even like this it can still be pretty fascinated. The languages can be devided into
three basic categories: Alphabets, syllabaries, and logographs.

71

Simlish – The Sims
This language was originally created by the two improvisers, Gerri Lawlor and Stephen Kearin.
They went to a recording studio and just randomly made a bunch of random sounds like “ o
frazinnrat” and “ wawa bralala?” and the took these phrases and put them in the game to make it
sound like the Sims were talking, without much rhythm or reason. Simlish is far from being a real
language, in lacking any sort of grammar. It’s more like a secret code you might come up with to
communicate with a friend when you’re young. This shows that even silly languages can reveal
something about how humans understand speech and text
b. Code-switching
“Switching”, “mixing”, “code-choice” or “code-change” these are some terms that code-switching
is often referred according to an academic research. In video games, code-switching is used to
unlock new levels, new characters, new guns and the main reason is that is used to code
communicate with each other or in front of non-gamers or new gamers who do not understand
them. Here are some code-switching terms used by gamers, their meaning and when are they used.
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GLHF- means good luck, have fun. Used before an online match begins, when players show
respect to each other before the match begins.
GG- means good game. Used when an online match of any sorts is finished and players of both
teams show respect to each other (similar to GLHF).
OP- means Over Powered. Used when players think an item in any game has superior advantage.
(ex. That weapon is OP!)
Clutch- used in competitive shooter games, when a player of a team is against all players of the
opposite team and he somehow manages to win the round by killing alone all opposite players.
Noob- when a player thinks another player is bad or doesn’t have the skills to play that game.
Get Owned/Rekt- when a player dominated another player in a game, that is mostly done by
killing him while doing a trick or just generally killing him.
YOLO- when a player decides to play hero or jump in a dangerous situation that will mostly result
in the player getting killed.
Camper- used mostly in shooter games. When a player just sits in hiding in one place and waits
out enemies to pass in front of him and kill them.
Frag- “nice frag” is used in shooter games, is the gamer way to say nice kill.
360 No-Scope- used in shooter games, when a players jumps from a building of some sort, makes
a full 360 while falling and killing a player with a sniper without zooming in.
Git Gut- used when new players ask questions about a game and the experienced player just replies
“git gut”, meaning just get good at the game.
Flank- the element of surprise to attack an enemy, mostly in shooter games.
Furthermore, here are some more code-switching or expression used from gamers and what nongamers think they are.
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Splash damage
Gamers know it refers to: the process by which kinetic energy dispersed on the peripety of an
explosion cause knock-on damage to player characters or NPCs not caught in the epicenter.
Non-gamers think it means: when you leave a wet cup on the worktop for too long and it leaves
a stain.
Deathmatch
Gamers know it refers to: the most basic, standard model for competitive multiplayer game play
in a first or third-person shooter.
Non-gamers think it means: the point of origin in a lethal house fire, as identified by a trained
forensic investigator.
Cover system
Gamers know it refers to: a game play machine which allows player character to lock position
close to level architecture in order to shelter from enemy gunfire and explosive.
Non-gamers think it means: a tarpaulin.
Game mechanic
Gamers know it refers to: a core game play system or control input inherent to the working of a
particular video game.
Non-gamers think it means: a really enthusiastic fixer of motorized vehicles.
God mode
Gamers know it refers to: a cheat or debug status which allows the player character to become
invincible.
Non-gamers think it means: the state of a person who has recently discovered religion.
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Graphic adventure
Gamers know it refers to: a puzzle-driven narrative game, usually utilizing a text-input or pointand-click interface.
Non-gamers think it means: an unexpected sexy weekend.
Hit point
Gamers know it refers to: the units used to measure a player character’s relative state of health
or vitality.
Non-gamers think it means: the point of impact in a bludgeoning murder, as identified by a
trained forensic investigator.
Ludo narrative
Gamers know it refers to: the elements of video game storytelling that are controlled or generated
by the player’s actions, contrasting with the concrete storytelling aspects that are prescribed by the
developers.
Non-gamers think it means: the sub-plots of the film Labyrinth which relate to the benevolent
ogre, Ludo.
Energy bar
Gamers know it refers to: a graphical indicator of the in-game avatars current state of health,
shielding or other analogue for general vitality.
Non-gamers think it means: a consumable snack comprising cereal and other high-energy food.
According to the survey, purposely done for this paper, here are the statistics of people who play
video games in Kosova.
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Gender

Male

Female

Figure 1. Gender of the respondents

Age

10y-15

16 - 20

21 - 30

Figure 2. Age of the respondents
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Time spent

30m-1h

2h-3h

More

Figure 3. Time spent on games

Games Played

PubG

Fornite

CS

Dota2

Need for speed

Tilesdom

CSGO

BrawlStars

League of Legends

DokkanBattle

GTA

Figure 4. Games played most often

3. Conclusion
The purpose of this paper in the first place was to decode the gamers language for non-gamers.
Moreover, by seeing the impact that video games have now days regarding to language, it showed
us the importance of learning how to deal with language acquisitions, or in other words, code
switching. Furthermore, gave explanations for certain terms and how they are understood by
gamers and non-gamers, and how they differ in usage and meaning. Video games are played all
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over the world, and gamers divided themselves into language categories, letting us know that
language do play a big role when it come to be a professional gamer. Even the new gamers should
get familiar with these codes or gamers’ language in order to understand the game since the biggest
part of the game is communicating with each other. To conclude, more research should be done
on this topic since it is a variety of words, symbols and jargons, and a dictionary based on these
varieties would be a great help.
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Abstract
This article represents an experiment conducted by our Environmental and Agricultural
Management students and professor Muharrem Salihaj. The experiment was soil sample analysis
which aimed to test the level of different nutrients, such as nitrogen, potassium and kalium, and
improve the soil’s nutritional balance. Throughout the four (4) weeks, we collected, placed, dried,
sieved and analyzed the samples in three tests, the nitrogen testing, potassium testing, kalium
testing and pH testing. In the end, we concluded that all our results were approximately the same
compared to their limits.
Key words: soil, analysis, nitrogen, potassium, kalium, pH value

1. Introduction
Why is soil testing important for agriculture?

1. It provides Information to farmers on chemical composition of their soil.
2. Farmers know the exact amount of nutrients they need to apply, as high or low level of fertilizers
could negatively affect their soil, crops, underground waters or even air.

3. By testing their soil regularly farmers produce more, which positively effects their income and also
helps them manage and improve their yields, feeding more people.

Soil testing experiment
Professor Muharrem Salihaj from EAM (Environmental and Agricultural Management)
department gathered a group of students in order to show them how to perform the soil sample
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analysis. The equipment used for this purpose was purchased through IBC-M INFORM project
and professor Muharrem’s intention was to teach the students, by implementing theory to practice
approach, the importance of proper soil analysis for agriculture and environment in general.
How to collect a soil sample
A collected sample of soil is as reliable as our ability to collect a representative sample from an
area of interest. We collect samples by using clean equipment and this is a must, as the residues of
some chemical components from previous sampling procedures could yield misleading and
confusing results. Equipment needed:
-

Shovel and hoe

-

Soil auger

-

Buckets

-

Plastic bags

-

Gloves

1.1.

Sampling location

Soil samples were taken from a location near IBC-M Riverside campus:

IBC-M Riverside campus

Figure 1. Soil sampling points at a location near IBC-M Riverside campus
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-

This was our initial testing of the soil analysis equipment. We obtained it through Mitrovica
Environmental Forum and Research Platform aka INFORM. We wanted to test the
equipment, see how it works and therefore we decided to take a soil sample from the
surrounding area of our campus.

1.2.

Weather conditions
-

The soil samples were taken on January 22nd 2020, at 15.15h, the temperature was 3°C, it
was sunny, sky was clear with random clouds appearing in the South direction. Humidity
64%.

-

The basic climatic characteristic of the municipality of Mitrovica is a moderate-continental
climate which is a transition between the Mediterranean and the continental climate.

1.3.

Winds and precipitation

There was a mild wind blowing in the North direction at speed of 1m/s. It was dry, it didn’t rain
or snow.

1.4.

Health and Safety

The IBC-M college is committed to providing a safe and healthy environment for students and its
staff as provided in the college’s Health and Safety instructions. Prior to the beginning of
experiment, students were informed on potential risks and hazards when dealing with chemicals
and importance of wearing safety equipment (goggles, gloves, safety clothing etc.) Professor
Muharrem Salihaj provided guidance and technical assistance throughout the experiment.

1.5.

How to collect a soil sample

It is important to emphasize that a soil sample taken from a single point of an agricultural field
won’t provide optimal results and may lead us to wrong conclusions. It is of utter importance to
take soil from at least 15-20 points on the farm in order to form a representative sample. Below
are the examples of the most common sample collection pattern methods:
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Figure 2. Sample collection patterns

Figure 3. Dirt removal from the surface of a sampling point

After removing the dirt, which is usually in first 5cm of soil, we procced with digging for the soil
sample. Using a shovel, we dig a small V-shape hole up to 20 cm depth i.e. from the soil surface
to 20 cm below the soil surface.
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Figure 4. Depth measuring - 20cm in our case

Using bare hands, we collect the soil from the above-mentioned depth and carefully place it inside
a clean bucket.

Figure 5. V-shaped hole, collecting a sample using hands.

After taking samples from all locations according to sampling plan, we thoroughly mix the all the
samples inside a bucket, using hands. Once we mix all samples inside a bucket, we then take
approximately 400-500gr of soil and place it inside a plastic bag for analysis. This would be our
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representative sample. We seal the bag, label it properly with basic information on soil sample
location and date it was taken, details of a person who collected it and from what depth.

Figure 6. Placing samples inside plastic bag

Figure 7. Proper sample labeling

Soil sample needs to be air-dried before proceeding with analysis. The optimal temperature is
around 25 C, in a well ventilated and dust-free room. We took out our soil sample from a
plastic bag and spread it out, evenly, on a sheet of paper, leaving it to air-dry for 7-10 days.
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Figure 8. Placing soils sample on a sheet of paper for drying

Figure 9. Air-drying process takes 7-10 days
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Figure 10. Removal of pebbles and plants’ roots from the soil sample

Figure 11. Sieving the soil sample using a 2mm sieve
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2. Soil sample analysis
This next step in a process of soil analysis was taken a week later, on January 29th 2020, in the
IBC-M premises. Professor Muharrem Salihaj gathered a group of EAM students and INFORM
project team members in order to get them to experience, at firsthand, the prerogatives of working
in the lab environment and conducting research/scientific work. Students actively participated in
all steps of soil analysis process, alongside professor, who initially practically explained the
process of soil analysis and later on closely monitored the student’s activities.
2.1.

Equipment

The instrument used for the purpose of soil analysis was the Soil Nutrient Analyzer, produced by
a company named Biolab, model TPY-6A. This instrument can measure for presence of Nitrogen,
Phosphorus, Potassium (N-P-K), organic matter, pH, salinity, temperature and humidity in soil.
It is portable as well, since it has a built-in battery and can be carried around in order to perform
on-site analysis of soil samples.

Figure 12. BIOLAB TPY-6A - Soil Nutrient Analyzer

What does N-P-K mean?
A soil analysis is done in order to test the level of nutrients in soil and improve its nutritional
balance by adding fertilizers or removing excessive amount of it. Primary nutrients in fertilizers
are known as “The big 3” and those are Nitrogen, Phosphorus and Potassium or shortly N-P-K.
Each of these nutrients play an important role in agriculture and crop production.
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1. Nitrogen is critical in the formation of proteins and proteins are something that most of the
plants are made of, humans and animals as well. Nitrogen makes sure that crops develop
properly and are nutritious when consumed by humans or animals.
2. Phosphorus is vital for plant growth and is linked to plant’s capacity to store and transfer
energy, it is also important for photosynthesis process, movement of nutrients in the plant
and transformation of starches and sugars.
3. Potassium helps plants in becoming more resilient to diseases, it plays an important role in
CO2 uptake, and strengthens their root system.
Prior to first use, the equipment was calibrated according to instruction manual. Calibration is the
process of comparing readings on one piece of equipment with a standard, known set of
parameters. It is performed in order to make that sure we will get the most accurate and valid
results.
Following the calibration process, professor Muharrem and students began with the soil sample
analysis.

Figure 13. Initial equipment calibration
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Figure 14. Filtering of a soil sample

Figure 15. Adding powdered chemical component to a filtered sample

89

Figure 16. Adding liquid chemical component to a filtered sample

Figure 17. Mixing the content of a lab cuvette
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Figure 18. Placing the cuvette inside the analyzer

Figure 19. Scrolling though the interface for results
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Figure 20. pH probe calibration

Figure 21. Reading the pH value
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Figure 22. Printing the results of soil analysis

3. Conclusion and Findings
The results of soil analysis were not a surprise at all. The concentration of N-P-K in soil sample
we collected was within optimum range, in case of all three elements measured Nitrogen (N),
Potassium (K), and Phosphorus (P). The pH level of soil sample tested was within optimum
range as well.
Element

Soil analysis results

Ideal range

Concentration

Nitrogen (N)

14.89 ppm

2 – 20 ppm

Within range

Phosphorus (P)

50 ppm

30 – 50 ppm

Within range

172.4 ppm
7.70pH

150 – 250 ppm
5.50 – 7.70

Within range
Within range

Potassium (K)
Potential Hydrogen (pH)
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Our results compared to limit values
7.7
7.7

PH

250

POTASSIUM (K)

172.4
50
50

PHOSPHORUS (P)

20
14.89

NITROGEN (N)
0

50

100

Limit

150

200

250

300

Our Results

One must bear in mind that soil analysis results may differ from one crop to another. Not all crops
require the same amount of fertilizer. Applying too much or the wrong kinds of fertilizer can harm
your crop and be a costly waste of time and investment.
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Abstrakt
Arsimimi është e drejtë themelore e çdo njeriu dhe mjet i domosdoshëm për realizimin e të
drejtave të tjera. Një sistem arsimor që bazohet në të drejta plotëson më mirë misionin e tij për
arsimim cilësor për të gjithë. E drejta për arsimim duhet të zbatohet dhe të gëzohet nga të gjithë –
pavarësisht prejardhjes, aftësiës, racës, fesë, gjinisë, kombësisë, parapëlqimit seksualë ose nga
faktorë të tjerë dallues. Republika e Kosovës është shtet laik dhe neutral në çështje të besimeve
fetare. Liria e besimit është një prej të drejtave themelore të njeriut. Prandaj, në Kosovë çdo qytetar
në bazë të Kushtetutës dhe Ligjeve në fuqi e gëzon të drejtën e përcaktimit fetarë, përfshirë lirinë
për të pasur apo për të mos pasur fe, për të mbajtur apo për të ndryshuar një fe, për të manifestuar
fenë publikisht ose privatisht. Edhe pse liria e besimit garantohet me ligj, hasim raste kur një e
drejt tjetër mohohet për shkak të praktikimit të religjionit, kjo e drejtë është e drejta e arsimimit
për vajzat e mbuluara. Pra, qëllimi i hulumtimit është që të identifikoj sfidat e vajzave të mbuluara
për të vijuar shkollën përderisa ato janë duke praktikuar besimin e tyre personal, dhe nga ana tjetër
të drejtën për tu veshur si të dëshirojnë, pa ua ndaluar proceset e tjera jetësore siç janë: arsimimi,
punësimi dhe mundësia për të qenë të pavarura. Mbulesa është zgjedhje personale dhe si e tillë
lejohet me ligj, dhe ndalimi i saj paraqet shkelje dhe diskrimin ku sipas Kushtetutës të Republikës
së Kosovës për Liritë fetare, neni 2 thotë, “Askush nuk duhet të jetë i diskriminuar ose i privilegjuar
në çfarëdo mënyre në bazë të besimit fetarë”.
Fjalët kyçe: E drejtë, arsimim, religjion, praktikim.
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1. E drejta e praktikimit të fesë sipas Konventave dhe Legjislacionit të Kosovë
“Gjithkush ka të drejtën e shkollës”, thotë neni 26 në Deklaratën e përgjithëshme mbi të drejtat e
njeriut14. E kjo e drejtë shumë shpesh cenohet për shkak të bindjes dhe dedikimit të religjionit për
disa vajza që kanë vendosur të bartin mbulesë.
Popullsia e Kosovës sa i përket religjioneve më dominuese po jo vetëm, është e ndarë në tri besime
kryesore: Mysliman; Katolik; Ortodoks. Edhe pse nuk ka statistika zyrtare lidhur me përkatësinë
fetare të popullsisë, konsiderohet se rreth 90% e popullsisë së Kosovë i takojnë besimit Mysliman,
6% e saj i takojnë besimit Ortodoks, 3% i takojnë besimit Katolik dhe 1% të tjerë15.
Kushtetuta e Kosovës, për Lirinë fetare, neni 2, thotë “Askush nuk duhet të jetë i diskriminuar
ose i privilegjuar në çfarëdo mënyre në bazë të besimit fetarë”. Duke lënë të kuptohet se vajzat të
cilat kanë vendosur të bartin shaminë për shkak të dedikimit fetarë kanë plotësishtë të drejtë të
vijojnë shkollën.
Gjithnjë ka pasur debate se a duhet apo nuk duhet lejuar mbulesa neper institucione arsimore.
Përkundër mbrojtjes me ligj kemi hasur në raste kur mbulesa është ndaluar nëpër shkollat e vendit
tonë. Për të mos mjaftuar kjo, vajzat me mbulesa në shumicën e rasteve përballen me dukurinë e
ngacmimit nga të tjerët për mënyrën e veshjes duke u quajtur bartëse të kulturës arabe, të mbuluara
me para madje edhe terroriste vetëm pse e praktikojnë veshjen e religjionit të tyre. Ndalimi i
shkollës për vajzat me mbulesë, bën që ato të gjejnë rrugë të reja duke zgjedhë ndryshimin e
drejtimeve dhe të shkollave për të vazhduar shkollimin në Medrese, të cilat nga shkollat tjera nuk
janë lejuar të vijojnë mësimet, duke bërë kështu shkelje të të drejtës njerëzore.
Për të identifikuar problemet që hasin vajzat me mbulesë kemi përdorë metdën hulumtuese përmes
rrjetit social facebook duke bërë një pyetje publike se cilat janë vështirësitë që i hasin vajzat apo
gratë me mbulesë gjatë jetës së përditdtshme?! Vlen të ceket se jo të gjitha Komunate e kanë

14

Deklarata e përgjithshme mbi të drejtata e njeriut, Neni 26
Portali Shtetëror i Republikës së Kosovsës, Religjioni, Marrë nga: https://www.rks-gov.net/AL/f304/kultura-dhekoha-e-lire/religjioni
15
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problemin e njëjtë sa i përket shamiave pasi që disa nga Komunat i lejojnë e disa i përjashtojnë
vajzat me shamia.

2. Bartja e mbulesës në aspektin fetar
Mbulesa është një obligim fetar për femrat në Islam dhe ko është e shkruar në shumë ajete
Kuranore dhe një nga ato është:
“O Profet, thuaju grave dhe vajzave të tua, si dhe grave të besimtarëve, që të lëshojnë mbulesën e
tyre (të kokës) përreth trupit. Kjo është mënyra më e përshtatshme që ato të njihen e të mos
ngacmohen nga të tjerët. Me të vërtetë, Allahu është Falës dhe Mëshirëplotë”.16
Sipas Islamit se mbulesa është pastërti për zemrat e besimtarëve dhe të besimtareve për shkak se
nëse syri nuk shikon, zemra nuk ka mundësi ta dëshirojë atë, por nëse syri e shikon një send,
atëherë zemra e kërkon atë send ose e refuzon atë, mirëpo zemra është më e pastër nëse syri nuk
shikon dhe në këtë rast nuk ka mundësi zemra të sprovohet17.
Pra, Mbulesa (Hixhabi) e femrës muslimane konsiderohet adhurim (ibadet), mbrojtje për trupin
dhe dinjitetin e saj.18

3. E drejta e mbulesës në mes të drejtës dhe kundërshtimit
K.T një vajzë nga Prishtina që ka vijuar shkollimin në shkollën Eqrem Qabej, tregon rastin që i
ka ndodhur sa ishte në vitin e fundit të shkollës së mesme .
“Vendosa me u mbulu unë dhe 3 shoqe të mija, dhe padrejtsisht na larguan nga shkolla me arsyjën
se ‘‘po i thyejm rregullat e uniformes,” na larguan, u thyem shumë sepse aty pamë që nuk mirrej
parsysh suksesi, dija dhe sjellja mirpo ne nuk u dorzuam, natyrisht kishim mbrapa njerëz që na
mbështetnin dhe arritëm qëllimin e na kthyen në shkollë.! Kurse sa i perket vazhdimit te shkollimit
Elhamdulilah ne fakultet nuk kam pasur pengesa.” 19

16

Radio Islame, Cilat janë dobitë e mbulesës, Marrë nga: http://www.radioislame.com/new/artikulli.php?id=25379
Koha Islame, Mbulesa ne Islam, Marrë nga: https://kohaislame.com/mbulesa-ne-islam/
18
Rizgjimi, Pse duhet femra të mbulohet, Marrë nga: https://www.rizgjimi.com/pse-duhet-femra-te-mbulohet/
19
K.T intervista me date 14/02/2020
17
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Por jo të gjitha shkollat e Prishtinës e ndalojn mbulesen pasi që një vajzë tjetër A.H, në të cilën
nuk e bënë të ditur shkollën tregon se : “Mua nuk më ka penguar mbulesa as në shkollë as për
shoqeri, përkundrazi kom pas respekt shumë ma të madh prej njerëzve për shkak të mbulesës ,
nuk kam problem me pranu tjetrin për atë çka është qoftë a është me mbulesë apo jo prandaj çka
kerkoj unë është që edhe të tjerëve mos t’i pengoj mbulesa ime pasi që është zgjedhja ime
personale. Vetëm tek pjesa e punësimit kam dëgjuar raste kur nuk pranohesh për shkak të kodit të
veshjes.” 20
Një rast tjetër ku është ndaluar shkollimi për shkak të mbulesës ka qenë ne Mitrovicë në shkollën
Abdullah Shabani në t cilën vajza J.K kishte vendosur të mbulohej duke bërë kështu të ia humb
shpresën që në shkollën fillore21.
Vendimin që nuk duhet të lejuar mbulesa e përkrah edhe 15 vjeçarja K.Th, ajo thotë “një fëmijë
nuk është në gjendje të kuptoj se a në të vërtet dëshiron të bart shaminë apo jo, pasi që nuk e ka
vetëdijen e plotë se cfarë dëshiron të bëj në të ardhmen , prandaj nuk mendoj se duhet të lejohet
bartja e shamisë në shkolla e sidomos gjatë shkollimit fillorë.”22
Sa i përket Gjilanit, vajza D.A është në vajzë tjetër nga Gjilani e cila nuk ka pasur probleme me
shkollim, madje ajo tani edhe punon dhe shprehet shumë e kënqaur se mund të jetoj jetën e sa e
veshur si të don pa e penguar ndokush.23
Por ka edhe zyrtar të lartë të shtetit që janë kundër mbulesës islame asi që sipas tyre prek në
kulturën e Kosovës duke u drejtuar në atë Arabe, gjë që nuk është synim i Kosovës.
Nehat Mustafa, ministër i tregtisë dhe industrisë në kohën kur ka dhënë intervistën për Zona e
Debatit, shprehet qartësi kundër mbulesës duke thënë :
“Mbulesa islamike në institucione shtetërore shkelë parimin e laicitetit dhe është akt i
kundërligjshem. Rilindasit kur formuan kombësine shqiptare e definuan si moderne, europiane,
liberale dhe laike me vlera perëndimore; askujt nuk i lejohet të shkel mbi këto parime. Historikisht
20

A.H, intervista me date 14/01/2020
J.K , intervista me date 14/01.2020
22
K.Th, intervista me date 15/01/2020
23
D.A, intervista me date 15/01/2020
21
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turqit, grekët dhe sidomos serbët gjithemonë nxitën fundamentalizmin e Islamit politik për të
sulmuar kulturën, progresin dhe shkollimin e shqiptarëve. Ata që sot bëjnë thirrje për mbulesa,
nesër do të kërkojnë që mësimdhënja të bëhet ndaras sipas gjinive, ashtu siç kerkon logjika i
Sheriatit. “ 24
Përkundër fjalëve të Nehat Mustafës është Kushtetuta e Kosovës, e cila garanton shkollimin e
obligueshëm themelor për secilin individ në Kosovë. Arsimimi është e drejtë e njeriut në vetvete
dhe si mjet i domosdoshëm për realizimin e të drejtave të tjera.
Analisti Valon Syla në të njejtën intervistë thotë : “Realisht janë dy modele në të cilat Kosovë
duhet të zgjdhë mes tyre ; është modeli perëndimor i sistemit të arsimit, të organizimit të shtetit,
në të cilat të gjitha vijnë pako në procesin e integrimit të BE-së e cila mund të vije me disa pengesa
duke përfshirë atë të mbulesës, ose të marrim modelin e Lindjes i cili është më i ngjashëm me atë
të vitit 2000”. Nëse dëshironi të respektohet shamija, pastaj do të dilni me kushte tjerë siç është
njër ndër to edhe mësimi veçmas i djemve dhe vajzave muslimane duke mos u lejuar të qëndrojnë
në të njejtën klasë25.
Por jo të gjithë mendojnë se mbulesa nuk pranohet në Kosovë vetëm sepse Kosova ka synim
rrugën perëndimore pasi që vajza J. A e cila tregon se jeton ne Belgjikë dhe është e mbuluar por
shton se nuk ka pasur asnjëherë ndonjë problem sa i përket mbulesës, e për më shumë respektohet
si të gjithë të tjerët ë asnjë lloj dallimi pra duke mos e bërë pengesë modelin perëndimor por
vendimet e papërshtatëshme për mbulesë në Kosovë.26
Ferid Agani ka dalur kundër këtyre deklaratave në të cilën thotë se së pari duhet të respektohen
liritë themelore të njeriut për manifestimin publik të bindjeve dhe besimeve personale.Prandaj
udhëzimi administrativ nuk duhet të bëj ndalimin e shkollimit sepse shkel të drejta më bazike.
Përderisa Kushtetuta e Kosovës në nenin 8 tregon se Kosova është shtet laik, dhe qytetarët

24

Nehat Mustafa, intevistë për Zona e Debatit, Marrë nga :
https://www.youtube.com/watch?v=35FBxnaWXw4&t=509s
25
Valon Syla, intervistë për Zona e Debatit, Marrë nga:
https://www.youtube.com/watch?v=35FBxnaWXw4&t=509s
26
J.A, intervista me date 14/01/2020
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respektohen për vendimet që i marrin vet, që do të thotë nuk duhet të privohen nga e e drejta e
shkollimit për shkak të një vendimit që kanë marrë vajzat për t’u mbuluar.27
Sa i përket kundërshtimit, vajza me inicialet K.A, shkon deri në atë masë saqë i quan vajzat me
mbulsë ninja, duke shtuar:” Mbulesa nuk është e jona dhe kurr nuk mund të bëhet, sa do që "miqtë"
turko-arab provojnë me investime të ndryshme! Nuk jam kundër asnjë feje, por shumë thjeshtë
është gjë private pothuajse intime. Kjo është traditë e blerë dhe asesi nuk do të thotë se një femër
me mbules i beson Zotit më shumë se një femër pa mbules.28

4. Përfundimi
Nga ky punim mund të vërejm se njerëzit janë të ndarë në dy anë, ata që mendojnë se duhet të
lejohet mbulesa në shkollë dhe ata që mendojnë se nuk duhet të lejtohet.
Problemi i vetëm prandaj nuk qëndron vetëm tek shkollimi dhe punësimi por edhe i stigmës së
përdorimit të shamisë.
Mirëpo sa i përket ndalimit të shkollimit, në Kosovë ndalimi ka filluar të bëhet nëpërmjet një
udhëzimi administrativ të ministrisë së arsimit në vitin 2010, udhëzim ky që tani ky egziston por
pasojat e tij akoma vërehen, e jo nëpërmjet ligjit. Pos cenimit të të drejtave të njeriut, me ndalimin
e shkollimit për vajzat me mbules, në të ardhmen atyre pritet të iu paraqiten probleme edhe më
madhore duke pamundësuar punësimin e tyre

për arsye të mungesës së kualifikimeve të

nevojshme. Feja është e ndarë nga shteti por kjo nuk do të thotë se besimi duhet të ndahet nga
jeta.
Ndërsa sa i përket ndalimit të punësimit të vajzave me shamia zakonisht haset në kodin e veshjes,
qa ndalohen shamiat.

27

Ferid Agani, intevistë për Zona e Debatit, Marrë nga :
https://www.youtube.com/watch?v=35FBxnaWXw4&t=509s
28
K.A, intervistë me date 15/05/2020
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Abstrakt
Ngrohja globale eshte nje nder tematikat me te diskutura e cila ka zgjuar vemendje koheve te fundit
ne nje mase te zgjeruar.Jemi pjese e nje cikli te ndryshimeve qe po i ndodhin ambientit tone dhe
qe cdo dite e me shume po i veme ne pyetje veprimet tona ne lidhje me ambinetin.Duke marre
parasysh qe me kompleksitetin tone kemi ndikuar ne shume sfera te ndryshme te jetes,eshte e
natyrshme te mendojme qe jemi duke shkaktuar nje fenomen me madhor pra ngrohjen globale dhe
pikerisht ketu fillon debati se a e kemi nje fuqi kaq te madhe qe ta shqetesojme token me veprimet
e tona te perditshme dhe me zhvillimin tone qe nga koha e revolucionit.Ketu lindin pikepamje te
ndryshme ne lidhje me ndikimin tone perreth nesh.Qe ne shekujt e kaluar eshte permendur ngohja
globale, se njeriu do jete shkaktari kryesor i saj dhe se vete ajo do e dergoj boten dhe njerzimin
drejt shkatrrimit. Por ngrohja globale filloji te haset me shum gjate shkekullit te kaluar duke u
hasur gjithandej njerzit filluan te shqetsohen dhe filluan te shfaqin ate shqetsim permes protestave
te qeta. Por a eshte kjo e mjaftueshme per te ndalur veprimet e pa menduara te njerzimit. Cikli i
vet natyres eshte edhe me kompleks se sa mendon njeriu.
Fjalët kyçe: ngrohja globale, ndryshimet klimatike, njeriu, natyra,atmosfera,temperatura.

1. Lindja dhe zhvillimi i termit “Ngrohje globale”
Historia njerëzore është po aq e vjetërsa edhe vetë ekzistenca e planetit tonë. Por, zhvillimet e
mëdha dhe avancimi i racës njerëzore me hapa gjigantë drejtë një të ardhmeje më të mirë ka
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ndodhur vetëm në shekujt e vonë të kohës sonë! Çfarë e shtyu njeriun drejtë kërkesës për njohuri
të reja dhe zhvillimeve që do të dërgonin në periudhën më të ndritur të historisë!
Në shekujt e mesjetës njerëzit tashmë kishin hedhur hapat e parë drejtë krijimeve të reja dhe
përhapja e njohurisë tashmë nuk ishte vetëm për qëllime personale, por ishte shëndrruar në diqka
që do ti sjelltë të mira shoqërisë njerëzore në përgjithësi.
Hapat e parë drejtë zhvillimeve masive do hidheshin tek ne shekullin e XIX me zbulimin e makinës
me avull që shëndrroj industrinë dhe ekonominë botërore në diçka që kishte nevojë për ndryshime
radikale. Por, si gjithmonë edhe krijimet më perfekte kanë të metat dhe mangësitë e tyre.
Zhvillimi I madh industrial ndikoi që të paraqiteshin edhe ndotjet e para çoftë me lirime të gazrave
që në atë kohë ishin të panjohura por edhe me mbetje industrial. Krejtë kjo ndikoj që në fund
shekullin e XX të përdorej termin “Ngrohje globale” nga Wallace Broecker për herë të parë.

2. Ngrohja globale dhe shkenca
Shkenca çdoherë tenton që krijojë rrugën më të lehtë dhe të arrihen rezultate të larta,andaj edhe
kjo teme ka pre-supozimet e evta që mbështetën në argumente e shpeshherë bie në kundërshtim
me logjikën njerëzore.
Në vazhdim do paraqesim disa nga gjërat që sipas shkencës kanë ndikuar që faktori njeri është
shkaktari kryesor I ndryshimeve klimatike:
2.1.Industria dhe niveli i lartë i lartë emetimeve të gazeve
Zhvillimi industrial ka bërë që të krijohen fabrika,termocentrale,paisje modern që si bazë të tyre
kanë djegien e lëndëve fosile(naftës,benzinës,gazit,thëngjillit) që gjatë punës së tyre lirojnë sasi të
mëdha të gazeve e që më i zakonshmi në këto procese është CO2 I cili prentendohet që është
shkaktari kryesor I krijimi të të ashtuquajturit “efeti serrë” , oksidet e azotit po ashtu koniderohen
si gaze të cilat ndikojnë në pengimin e nxehtësis që të dalë nga atmosfera duke e ngrohur sipërfaqen
e tokë e po ashtu edhe vetë atmosferën.
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2.1. Rritja e aktivitetit diellor
Gjatë viteve të fundit një pikëpyetje të madhe ka krijuar edhe vetë ylli I cili bën që jeta të zhvillohet
në tokë. Sipas shumë shkencëtarëve ngritja e niveleve të emetimit të nxehtësisë së diellit ka
shkaktuar që planeti yne ta rrisë temperature për rreth 1°C në shekullin e fundit.
2.2.Kërkimi I resurseve të reja
Zhvilli industrial nuk kërkon vetëm njohuri por edhe resurse të reja të cilat do I jepnin drejtim të
ri zhvillimeve teknologjike. Shpyllëzimi I sipërfaqeve të mëdha viteve të fundit ka ngritur
pikëpyetje të mëdha rreth mungesës së qarkullit të rregullt të dioksidit të karbonit në mënyrë të
rregulltë në zingjirin qarkullues pasi pyjet janë burimi kryesor I shëndrrimit të këtij gazi në
oksigjen!
Fakte që tregojn ky term është vetëm një frazë
Çdoherë ka dyshime se krejtë kjo është vetëm një lojë fjalësh dhe mungesa e fakteve ka bërë që te
ngrihen dilemma dhe pyetje të shumta që kanë krijuar edhe fake bindëse që treggojnë se ky pohim
është i pasaktë dhe nuk gjen mbështetje askund!
3. Industria
Nëse industria është shkaktari kryesor I këtyre ndryshimeve atmosferike atëherë pse nuk nuk
kalohet në të ashtuquajturen industry e gjelbërt e cila është 90% e reciklueshme si dhe nuk e ndot
ambientin. Pse fondet e shumta që derdhen në çështjet e ndryshimve klimatike nuk derdhen në
këto teknologji përparimtare, por vazhdohet të mbështeten në teknologji që ndotjen e ambientit e
kanë faktorin kryesor të punës.
Nëse dioksidi I karbonit është shkaktari kryesor I efektit serrë atëherë ky efekt do shkaktohej në
shtresat e ulëta të atmosferës pasi CO2 gaz më I rëndë se shumica e gazrave në atmosferë.
(Fun Fact: Hidrocentralet shkaktojnë më shumë dëme në floren dhe faunën e një territory sesa vetë
termocentrali)
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4. Rritja e aktivitetit diellor
Në fakt dielli në vitet e fundit ka pasur rënie të aktivitetit të tij solar,por ajo çka e bën interesant
këtë pohim të shkencës është që nëse dielli do ta rriste aktivitetin diellor ndryshimet drastike do
vreheshin shumica në ekuator dhe jop në pole.
Gjë që e bën këtë pretendim të paqëndrueshëm dhe të pavërtetë.
5. Nevoja për resurse të reja
Shpyllëzimi në sipërfaqe të mëdha ka ndodhur mirëpo në të njejtën kohë është shtuar numri I
bimëeve në hapësirat e që në të kaluaren nuk ka pasur bimësi.
Vetëm Amzona si pyll tropikal mjafton për të mbajtur me oksigjen planetin tonë.
6. Krijimi I reve dhe industria
Proceset natyrore janë mënyra më perfekte për të treguar se çfarë po ndodh me të vertetë rreth
nesh. Retë për të ardhur në ekzistencë kanë nevoj për grimca pluhuri në mënyrë që kur uji avulluar
nga sipërfaqja e tokës të arrij nivelet e larta të atmosferës të bashkohet me to të kthehet në gjendje
të lëngët përseri si reshje,pra tymi dhe pluhuri industrial shumicen e kohës është shkaktarë që të
këtë të reshura atmosferike.

3. Analiza e rezultateve
Pyetësori I zhvilluar online (374 të anketuar) dha disa rezulate interesante, disa nga statistikat më
interesante.
Rezultatet tregojnë se 80% të anketuarve nuk e dinë se çfarë ka ndërmarrë Republika e Kosovës
rreth kësaj çështjeje!
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Sa kanë njohuri rreth ngrohjes globale?

14%

7%
22%

Shumë pak
Pak njohuri
Kam njohuri

57%

Kam shumë njohuri

Figura 1. Sa qytetarët kanë njohuri rreth ngrohjes globale (pyetsorë online nga studentët)

7. Përfundime
“Nuk ka fakte të mjaftueshme që e argumentojnë që faktori njeri ka ndikuar në masë të madhe ne
rritjen e temperatures së planetit në një kohë kaq të shkurtër, por se sa ndikimi i njeriut e ka dëmtuar
natyrën dhe procest në të asnjëherë nuk do të arrihet të matet, por të paktën rreth kësaj çështjeje
kemi argumentuar që ky term ka vetëm fjalë dhe mbështetet në diçka që logjika njerëzore nuk e
sheh si të arsyeshme!. Klima e Tokës ka ndryshuar gjithmonë. 12,000 vjet më parë pjesa më e
madhe e Amerikës së Veriut ishte e mbuluar në një milje akulli dhe oqeanet ishin 400 metra më të
ulëta! Amerika ka qenë duke ngrohur që nga ajo kohë. Ne do të vazhdojmë të nxehemi ose mund
të kthehemi në epokën tonë të akullit. Epokët e akullit janë të këqija sepse ushqimi nuk rritet mirë
dhe miliarda njerëz do të vdesin nga uria ose do të ngrijnë deri në vdekje. Ngrohja është e mirë
sepse të gjithë jetojmë dhe përparojmë. Nuk ka asnjë provë se njerëzit shkaktojnë ngrohjen globale.
(Fensin, 2015) Në fakt, vetëm yjet e dimë nëse do të bëhen më te nxehtë apo më te ftohtë dhe
gjithçka varet nga një yll që ne e quajmë diellin tonë.” Me poshte kemi disa nga Nëse shikoni
indeksin e temperaturës sipërfaqësore HadCRUT3 i cili është i bazuar në MB. Regjistrimet
tregojnë ngrohjen deri në vitin 1878, ftohjen në 1911, ngrohjen në 1941, ftohjen në vitin 1964,
ngrohjen në 1998 dhe ftohjen në 2011. Rritja e temperaturës midis 1964 ishte e njëjta normë si ajo
e regjistruar midis 1911-1941. Satelitë e shumta, stacionet tokësore, dhe balonat e motit tregojnë
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ftohje të regjistruar që nga viti 2001.Paralajmërimet e tanishme për një rritje të temperaturës prej
0.6 gradë në 0.8 gradë nuk janë asgjë të parregullt dhe përshtaten me normën natyrale të ngrohjes
të regjistruar gjatë shekujve të fundit.
Dy ekipe kanë korrigjuar leximet mesatare të temperaturës midis të gjitha stacioneve dhe kanë ulur
rritjen e raportuar të temperaturës përgjysmë që nga viti 1980. Deri më sot, asnjëherë nuk ka pasur
ndonjë lloj ngjarje ekstreme ekstreme të shkaktuar nga ngrohja. A shkakton ngrohja globale një
jetëgjatësi më të shkurtër?
Duke marrë parasysh që klima e tokës ka ndryshuar përgjithmonë që nga formimi i planetit. Ajo
nuk u ndal vetëm sepse raca jonë njerëzore u shfaq. Edhe gjatë historisë sonë, klima e tokës ka
luhatur nga e ftohta në e nxehtë dhe përsëri, ne bëjmë atë që kemi bërë gjithmonë, dhe atë që bëjmë
gjithmonë, ne përshtatemi.Për shkak të të gjitha rritjeve kryesore në studimet shkencore dhe
mjekësore, jetëgjatësia jonë e tanishme është jashtëzakonisht e lartë se paraardhësit tanë, dhe kjo
do të vazhdojë të rritet me kalimin e kohës. Dhe ne fund ndikimi njerëzor në këtë besohet se zë
vetëm 10% të të gjitha gazrave të serrës në atmosferë dhe si i tillë, nuk ka shumë të ngjarë që ne,
si specie, të kemi një ndikim negativ masiv në stabilitetin e klimës së tokës.
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Abstract
In this study it is intended to take a close look into the discrimination that occurs through the uses
of language and choice-words. More specifically, focusing on words or phrases that might not
seem discriminatory at first or that we use in our everyday lives without knowing that they can be
interpreted as such. Moreover, the discriminatory word-order is taken a look upon, as well as the
feminist point of view is taken into consideration. Not only is the discrimination of women a key
point here but also the discrimination of other groups and genders such as the non-binary one. This
is done through the use of different websites and researches which will be accordingly referenced
throughout. A key focus here is the stereotyping that can come as a result of language-based
discrimination throughout the history of different languages, as well as the use of grammar and
pronouns in such cases and in everyday life.
Keywords: gender-equality, discrimination, men, women, non-binary, feminism.

1. Introduction
There are attempts at changing some uses of particular words or phrases as to make the use of
gender based language more neutral and less based around men, because is a lot of language based
discrimination on a few fronts as we will look into here. The use of Gender-Fair Language (GFL)
aims to reduce such discrimination, by switching some phrases such as “policeman” to “police
officer”, this helps to reduce the stereotyping that can be embedded into our minds when we think
of working police officers, so that we do not just think of men any longer. By continuing to do this
we can achieve neutralization in language, and in turn help reduce stereotyping. The basic idea of
gender fair and equal language comes from Centuries worth of somewhat “hidden” discrimination
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that has been happening. Even when we are talking about a person as an example, most people
tend to use the pronoun ‘he’ to explain the example with. This in itself is discriminatory unless we
are talking about a specific person that uses pronouns ‘he’. In a lot of languages around the world,
the masculine pronouns are not only used to describe men and the non-specific user, but also when
talking about mixed-gender groups the masculine pronouns are used to describe such a group,
while the female pronouns are only used to describe women. Language based discrimination varies
across different cultures and countries. Let’s take a look at what the linguist Benjamin L Whorf
(1956) wrote; “We are inclined to think of language simply as a technique of expression, and not
to realise that language first of all is a classification and arrangement of the stream of sensory
experience which results in a certain world-order, a certain segment of the world that is easily
expressible by the type of symbolic means that language employs.” Point being, the way we talk,
the words we choose to say, the order in which we say them, is more important than we are inclined
to think. Moreover the point made is interpreted as follow, “As we go on about our daily lives
and/or studies, we do not much pay attention to the words we are choosing in certain situations,
but they certainly do have an effect in our perceptions and the way we think about things overall.”

2. Men and Women in Language
2.1. Men in Power

When we are taking non-specific examples, or when we are talking about general things, such as
‘mankind’, we may notice a pattern there. The word men/man is very much attached and apparent
everywhere. Additionally, these words or phrases are used traditionally to show men in power and
the idea that men have a higher social status than women. “A large-scale content analysis of
800,000 Reuters news messages (published in English between 1996 and 1997) found that the
pronoun he was more frequent than she in the news and also appeared in more positive contexts”,
as reported by the website Frontiers in Psychology. Men hold the upper hand in the language uses,
as constantly in our minds it is rooted the idea of what the word men is related to. This is a very
interesting phenomenon, as from a very young age, people start associating words with real life
things and images. When we think of a word, we then think of the thing itself and in so doing we
create stereotypes just by using words and language. Then when we think of jobs or of practices
we start relating those with a specific gender, and then telling the other gender that “You are not
supposed to do that job or that thing because that is for the other gender to do”. Stereotyping goes
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in deeper than just the use of language, but language itself plays a key role in it as well. Just like
the example mentioned earlier, if we are constantly using “policeman” to refer to all police officers,
then at some point people might start assuming and further discriminating the women who try to
join the police forces. Language puts men in power and makes them look good in most cases. It
defers to them and creates stereotypes benefiting men, which has been the case for a long time.
2.2. Women’s Status

Furthermore, Frontiers in Psychology reported that in accordance with the social status of women,
the use of the female pronouns either went up or down as the status of women went up or down.
So, we can see that there is a direct correlation between the use of the pronouns and the real world
status. It can most definitely have different impacts on different scenarios, and even women
themselves could be made to think that they might not belong somewhere or might not be suited
to do something due to the constant language discriminatory uses. While some aspects of language
may evolve, i.e. the use of slang, aspects such as grammar have stayed mostly the same for
thousands of years. Different languages also play different roles in discrimination against women
some have only two genders in their language for use, while others may have three or more. VOX
CEPR Policy Portal reports that “In Santacreu-Vasut and Shoham (2012) it can be found that
countries whose dominant language marks gender more intensively have significantly lower
female labour-force participation rate. Also that, relative to men, women in those countries work
more in services, and less in agriculture.” Not only that, but more findings can show discrimination
in other fields as well, such as the political one where language use affects women in a big way,
as is once again reported by VOX; “In particular, countries whose dominant language emphasizes
female/male distinctions more intensively are more likely to formally regulate women’s presence
in politics through the use of quotas and sanctions for their enforcement. Furthermore, those
countries show a sharper increase in female political participation ex post quota adoption.”
2.3.The Feminist Point of View
Feminism can be described as the advocacy of women’s rights, and a movement which seeks
equality on many fronts. Due to the popular belief that language positions men above women in
many instances, this can certainly be considered as a feminist issue as well. The World Economic
Forum writes that “Gender scholars have argued that English is a language made by men for men
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with the sole purpose of representing and perpetuating their point of view. The way we see the
world is therefore shaped by patriarchal traditions and this is evident in most areas of arts, culture
and society.” Word choices have tendencies of marginalizing women or just flat out make them
invisible at times. The word man itself can be used to refer to the entire human race, but when the
word woman is used it only refers to women and is limited in such a sense. But just as the language
is used for discrimination, it can also be used for equality therefore we must try to use gender-fair
language as much as possible.

3. Different Languages and the Non-Binary
3.1.Different Languages
Different languages have different discrimination techniques, depending on how many gender
pronouns they have, their grammar, the slang, the geographical placement and their culture.
English for example is a non-gender based language, and the distinction of genders in done in the
third singular pronouns, he/his/she/her. When we point at a chair per say, we only use ‘the’ which
does the job of a gender marker. However, German has such distinctions and it also uses three
genders in the language itself. The genders in German are masculine, feminine and neuter. When
learning the German language it is useful to learn words along with their accompanying gendered
articles die-feminine, das-neuter, der-masculine, as the website Dummies explains “Look at the
words for eating utensils, where you have all three bases covered: der Löffel (the spoon), die Gabel
(the fork), and das Messer (the knife). Why should a spoon be masculine, a fork feminine, and a
knife neuter? Don’t worry if you don’t see any logical pattern here because there isn’t one.” The
problem with German lies on the fact that it also has gendered work professions and as such creates
discrimination on these bases. As is explained by Austin Davis of USA Today; “A male doctor is
an Arzt, and a female doctor is an Arztin. Most job vacancies use only male nouns, and the national
anthem pays homage to the "Fatherland." In Mandarin, one of the most spoken languages in the
world, gender based stereotypes are built by use of the language as well. The Economist explains
that in Mandarin, which is spoken by 70% of China, “Female bosses, for example, are typically
identified as such (eg, woman-boss), whereas male ones are not.” Other countries such as Spain
are already reforming the language to be more neutral and genderless as to be more equal to
women. This issue is apparent in a most of the languages around the globe, as most languages were
first written by men and for men.
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3.2.The Non-Binary
There are a lot of people that have been or currently are being discriminated through language,
including the non-binary and transgender people who can feel the most discriminated by use of
certain pronouns and/or words. The fact of the matter is that some people do not fit into the
stereotypical and imaginary boundaries of what it means to be a man or a woman and as such we
have the non-binary people. Transequality.org explains it as follows; “People whose gender is not
male or female use many different terms to describe themselves, with non-binary being one of the
most common. Other terms include genderqueer, agender, bigender, and more. None of these terms
mean exactly the same thing – but all speak to an experience of gender that is not simply male or
female.” It is also important to mention that most transgender people are not non-binary. Most
non-binary and some transgender people prefer to use the pronoun “they” to identify with their
identity. However, it is unfortunately fairly common that homophobic people will use the wrong
pronouns like “he” or “she” on purpose and in order to discriminate the non-binary people who
want to be use “they”. Moreover, such discrimination happens traditionally language-wise, as in
English for example for the gendered third pronouns there is only “he” and “she” but more
recently, the pronoun “they” has been added to the Merriam Webster dictionary for non-binary
people which is a step forward to help end discrimination within the language.

4. Conclusion
Overall based on the aforementioned research a conclusion can be made that language-based
discrimination is very much there and not just in the English language, but all over the world as
well. Women have constantly suffered from exclusion, discrimination, and invisibility within the
language constantly for a long, long time. Not only are men put in a higher position but the use of
masculine pronouns is a constant even for general groups as well. Not only women but also nonbinary and transgender people suffer from language-based discrimination as well. Ultimately, the
language can wire the brain in a specific way and then that can lead to stereotyping and exclusion
of some people. More language reforms are needed that can be all inclusive and non-discriminatory
in order to progress further into accepting people and get closer to achieving gender-equality. Often
people don’t seem to stop and think if what they are saying, or the way they are saying it is hurting
somebody, but maybe we should take a step back sometimes and choose our words more carefully.
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Abstract
The paper will examine whether the citizens are familiar with and included in the work of Zvecan
Municipality, precisely in the work of legislative branch of this municipality, Municipal Assembly.
This paper will be consisted of research related to the Kosovo legal framework on citizens’
participation in the work of local governments, from Constitution of the Republic of Kosovo, laws
and bylaws related to citizens’ participation and Statute of the municipalities.In order to get exact
data related to citizens’ participation in the work of the local government was conducted qualitative
research of citizens’ participation in Municipal Assembly sessions in Zvecan Municipality from
2015 until 2020 and quantitative research on citizens’ participation at the MA sessions, their
opinion on citizens’ participation in the work on local government. Results gained from the
research will provide a clear picture when it comes of citizens’ participation, from two the
municipal data and citizens’ perspective.
Key words: citizen participation, local government, decision making process, research, legal acts,
Zvecan Municipality

Introduction
Citizen participation is considered to be an important part of a healthy democracy, which involves
systematic participation in policy formulation and decision making by groups of citizens or
individuals. The goal of citizen participation is to enable citizens to participate directly or indirectly
in decision making process, which are shaping their day to day lives. Citizen participation concept
is coming from the time of Classical Athens in Greece (400BC). At that time an “Assembly” was
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created, which had a legislative power, and they were conducting sessions many times per year in
order to make decisions. These roots of the Democracy later on inspired scholars like Jean Jacques
Rousseau and Karl Marx on the statement that “legitimizing governance, self-government and
civic duty are ones to which contemporary activists repeatedly turn in advocating direct forms of
participation in politics; and, it sets a useful bench mark toevaluate the various contemporary
conceptions of democratic practice” (Karen Bullock, 2014, page 26).These are the roots on which
modern democracy relies even today. Democracy nowadays means that in the democratic countries
must be a constitution, that there must be equality before the law, there must be individual rights
and liberties, there must be civil rights and liberties, there must be human rights and there must be
the rule of law to enforce those rights and liberties, as well as the government must be transparent
and accountable.
Kosovo has adopted constitution on15 June 2008, after self-declared independent country, which
clearly states that Kosovo is a democratic Republic (Kosovo Constitution, Article 4, Paragraph 1),
with 120 seats in the Parliament elected via an open-lists, proportional system (Democracy for
Development Institute 2018, page 11). Kosovo has 38 municipalities in total, but four northern
municipalities (Zvecan, Zubin Potok, Leposavic and North Mitrovica) were established for the
first time after the elections in 2014, which was the follow-up of the Brussels Agreement signed
by Kosovo and Serbia in 2013. Since then all 38 local self-governments are functioning according
to Kosovo legislation, with all municipal bodies formed.
Local self-governments are having bodies, like Municipal Assembly, Communities Committee
and Consultative Committees, which are guaranteed by the Law on Local Self-Government,
through which citizens can enjoy their right to be actively involved in decision making process.
This paper will examine the level of citizens involvement in Zvecan Municipality, which is located
in the northern part of Kosovo. The research of the citizens’ participation will be conducted by
using two types of research, qualitative and quantitative. Qualitative approach will be conducted
directly in the Zvecan Municipality, by reviewing Municipal Assembly, Communities Committee
and Consultative Committee archive. Quantitative research will be conducted through
questionnaires which will be filed by the citizens of the Zvecan Municipality. Based on the legal
acts and research conducted, this paper will analyze the hypothesis whether citizens of the Zvecan
Municipality are involved in decision making process and to what extent.
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1. Legal background on citizen participation in Kosovo
Even though Kosovo is young country, it has progressive legal background related to the citizen
participation. During the processes of drafting the laws Kosovo had a huge support by
internationals, and as result of this we can see Kosovo legal provisions are incorporated with
variety of instruments and mechanisms for protecting human rights. As a consequence, right to
participate is incorporated in Constitution, laws and bylaws in Kosovo.

a. Constitution of the Republic of Kosovo
Constitution is the highest legal act within a country. In Chapter X, Article 124, Paragraph 1, Line
2 of the Constitution states “Municipalities enjoy a high degree of local self-governance and
encourage and ensure the active participation of all citizens in the decision-making process of the
municipal bodies”29, which determines citizen participation as constitutional right.

b. The Law on Local-Self Government
The Law on Local-Self Government defines organization and functioning of the local governments
in Kosovo. When it comes to the obligations of local government the law clearly states that the
right of the citizens to participate in the activities of the municipality (Art 4), obligations of the
municipalitiesto organize public meetings (Art 68), direct democracy mechanisms (Art 70 and 71)
and inclusion of citizens in decision making process(Art 73).30

c. Law on Empowerment and Participation of Youth
This law enables direct involvement of youth in development of youth policies31 (LEPY, Art
7.1.4) and in decision making process through Local Youth Councils.

29
30

31

Constitution of the Republic of Kosovo
LAW NR. 03/L-040 on Local Self-Government

Law No. 03/L-145 ON EMPOWERMENT AND PARTICIPATION OF YOUTH, Article 7.1.4, https://gzk.rksgov.net/ActDetail.aspx?ActID=2654
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d. Law on Access to Public Documents
This law guarantees access to public documents to every person, without discrimination (Art 1)
and states that “Every person’s right to access public documents, and the guarantee and fulfillment
of this right by public institutions, constitutes one of the foundations of democratic and transparent
institutions”32(Art 4)

e. The Administrative Instruction for Transparency in Municipalities
The AI regulates public participation in meetings of the Municipal Assembly and its bodies,
obligation for public notification, consultation with public on municipal policies.33(Art 2) This AI
provides mechanisms for citizen participation, such as meetings with the public, meetings of the
Mayor with the citizens, public consultation prior to the adoption of acts. Key points covered by
the AI include publication of acts, requests for information, citizens’ initiatives and petitions,
public meetings, meetings of the Mayor with citizens, public consultation before approving the
acts, access to public documents, reporting to oversight bodies, the action plan for transparency in
municipalities, as well as functioning of the official websites of municipalities.34(Art 9)The
municipality must provide mechanisms of citizens in decision making process through all stages
when it comes to local policies: planning, discussion, decision-making, implementing and
monitoring.35(Art 12)

f. The Administrative Instruction No. 06/2018 on Minimum Standards of
Public Consultation in Municipalities
The AI aims to promote and ensure the participation of the citizens and other interested parties by
the local authorities at the local level of the policy-making and decision-making process, to
promote municipal transparency, as well as influence the development of sustainable policies of
the general interest.36(Art1). The municipality is obliged to organize public consultations for Draft

32

Law on Access to Public Documents, Article1 and 4, http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010215-eng.pdf
33
AI 04/2018, Article 2, https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/06/Udhezim-Administrativ-UA.pdf
34
AI 04/2018, Article 9, https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/06/Udhezim-Administrativ-UA.pdf
35
AI 04/2018, Article 12, https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/06/Udhezim-Administrativ-UA.pdf
36
AI No. 06/2018, Chapter I, Article 1, https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/06/UdhezimAdministrativ-1.pdf
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Annual Plan for MA and the Mayor, municipal draft annual budget and budget revision, Mid-Term
Budgetary Framework for three years, developmental strategies, action plans and draft spatial
plans at the local level, as well as other documents which requires public consultation.37(Art 6)
Public consultations can be organized in different forms, such as public consultative meetings,
written and electronic consultations, and publications on the municipal website, conferences,
interviews, opinion surveys, panels, and stands on the street, meetings with village councils or
with other interest groups.38(Art 10)

g. Administrative instruction (MLGA) No. 01/2016 on the procedure of
establishment, organization and competencies of the consultative committees
in the municipalities
This AI creates opportunities for active participation of citizens and other stakeholders in the
decision-making process. The Consultative Committees (CC) are bodies of the municipal
assembly which are to ensure that municipal bodies are more transparent efficient and accountable.

h. Administrative Instruction on the Web pages of Public Institutions
This is a document that sets out standards, form, appearance and other characteristics that all web
pages of public institutions should have, including those of municipalities.39(Art 1) This document
obliges municipalities to have e-mail information on the web page in order to communicate with
a public. All documents must be provided in official languages, as well as in English according to
the Law on Use of Languages.40(Art 4)

i. Administrative Instruction on Principles and Procedures for Public
Participation in Spatial Planning
This document ensures citizens’ participation in in design, implementation and review of:
Municipal development plan; Municipal zoning map; detailed regulatory plans.

37

AI No. 06/2018, Chapter I, Article 6, https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/06/UdhezimAdministrativ-1.pdf
38
AI No. 06/2018, Chapter I, Article 10, https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/06/UdhezimAdministrativ-1.pdf
39
AI No. 01/2015, Article 1, https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=11007
40
AI No. 01/2015, Article 4, https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=11007
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j. The Statute of the Municipality
This is the highest legal act of a municipality and as such governs general aspects of the functioning
of the municipality in accordance with the national legal framework that regulates the functioning
of local government. The Statute provides on many local governance matters, including
participation of citizens in decision-making on matters of public interest and participation of
citizens in the meetings of the Municipal Assembly.

2.

Qualitative findings and analysis

Qualitative research was concentrated on the legislative branch, precisely on Municipal Assembly,
in Zvecan Municipality. The municipal assembly is the highest representative body of local
government. It is a unicameral body composed of a plenum and committees. Both the plenum and
the committees meet on a regular basis, at least ten times per year, to pass municipal legislation
and discuss issues of interest to the municipality (Local Governance Handbook, page 26).Zvecan
Municipality has 19 members (number of MA members is regulated by the Law on Local SelfGovernment). The obligation of every member at the MA is that they present citizens, as citizens
gave them a vote at the elections, and that all members are sitting there in order to consider citizens’
needs and interests while making decisions. MA sessions are open for the public, except in some
cases of emergency or security issues. MA is obliged to hold public hearings during the budget
process and when decisions are taken which are of collective importance.
This research was conducted by going through MA archive from 2015 until 2020. The aim of the
research was to find data on citizens’ participation on the sessions. Upon approval on the request
to the Chairperson of the MA in Zvecan Municipality, the research was done by revising archive.
In 2015, 2016, 2017 and 2018 there was no single attendance sheet from the MA session, even
though we got information that citizens were present on the public hearing during these years, but
there were no proofs to confirm that claim. In 2019 there were two public hearings, one for budget
and another one building the Youth Center in Zvecan Municipality. At these two sessions there
were around 15 residents present. There were no minutes from the meeting where we could check
whether citizens had a comments or recommendations on mentioned topics.41

41

Interview with Assistant to the MA Chairperson in Zvecan Municipality
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3. Quantitative findings and analysis
Citizens’ participation in the work of the local governments is essential for the democratic
countries. It provides direct involvement of communities and provide clear picture of their needs.
This should be the basis for every municipality for the plans and strategies to be created in the
future. Citizens’ participation in the work of the local government is guaranteed by Kosovo laws
and bylaws.
Quantitative research was conducted directly with citizens of the Zvecan Municipality. The
questionnaire was created by using Google Forms and was shared via social networks. Filling the
questionnaire lasted for three days and 37responses were collected. The most of the respondents,
69,4% were young people, 20 to 30 years old.

Figure 12: MA session attendance

At the figure 1, we can see that 27,8% of the respondents attended MA session, while 72,2% never
attended the MA session. From this survey, due to the fact that most of the respondents were young
people, we can conclude that overall involvement of the community is at the very low level.
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Figure 2. Reasons for not attending the MA sessions

In the Figure 2. Pie Chart 2 the reason for not attending MA sessions is that citizens do not know
it exist, close to half respondents, precisely 45,8% and 37,5% answered they are not interested.
These results could be connected with low level transparency of the Zvecan Municipality. Beside
recently established web site of this municipality (E-Municipality of Zvecan) and Facebook page
of the municipality, where they post information on the scheduled dates for MA sessions, it seems
that these modern tools are not effective or the citizens are not interested in being involved due to
the lack of the information on their role in the functioning of local self-government.

Figure 3. Decisions with/without consulting citizens
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Figure 13. Consultation prior decision making.

From these two questions, we see that citizens think they must be involved in the work of the local
government when it comes to decision making. 75,6% of the respondents think that municipal
representatives should not make decisions without consulting the citizens. 81% of them think
citizens should be consulted prior to the making decision. These results show that awareness of
the citizens, at least from this sample, is at the high level when it comes to the importance of their
role in the work of local government.
From the results given in Figure 5. Table 1, 1, 37,8% of the respondents think that involvement in
the MA sessions is absolutely important and 29,7% of them think it is important, in total 67,5% of
the respondents think it is of a high importance for citizens to be involved in the work of the local
government.
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Grade, from 1 to 5, the importance of citizens' involvement at the MA
sessions, where 1 is absolutely not important, 2 not important, 3 to some
extent important, 4 important and 5 absolutely important
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

2

5.4

5.4

5.4

2.00

2

5.4

5.4

10.8

3.00

8

21.6

21.6

32.4

4.00

11

29.7

29.7

62.2

5.00

14

37.8

37.8

100.0

Total

37

100.0

100.0

Figure 14. Table 1

4. Conclusion
Legal framework of the Republic of Kosovo is ensuring and obliging central and local
governments to include citizens in decision making processes. In the case of Zvecan Municipality
we can conclude that there is advancement in citizens’ involvement when it comes to the presence
at public consultation sessions and public hearings for the budget of the municipality, as noticed
through qualitative research from 2015 until 2020. Another positive conclusion is based on
quantitative research. Due to the fact that questionnaire was filled mostly by young people from
Zvecan and that they are aware of the importance when it comes to the citizens participation, we
could state that with the support of Civil Society Organization involvement of the citizens in the
years to come could be significantly increased in the decision making process of Zvecan
Municipality.It is clear that democracy is not possible without rule of law, which obliges local
governments to be transparent and accountable. To which extent the municipality is transparent
depends the level of citizens’ involvement in decision making process. High level of transparency
and accountability, being at the central or local level, immediately reduces possibilities of
corruption among authorities and gives opportunity for one country to be prosperous and
developed in any segment. Without achieving citizens’ needs none country can expect to move
forward towards European Union.

5. Recommendations
1. Zvecan Municipality should be more transparent and should make effort in showing that
citizens’ needs are taken into account
2. Representatives of Zvecan Municipality should increase capacities of recently established
village councils
1. Representatives of the Zvecan Municipalities should cooperate with CSOs in order to
inform citizens more on their rights to participate in public life
2. Each MA member must organize informative session in their villages at least once in
three months with villagers
3. Booklet should be made by Zvecan Municipality, which will consist all legal acts
related to the citizens’ participation in public life, and delivered to the citizens as well
as published at the municipal web site
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Abstract
The present study aimed at investigating the value of observation and its effect on teaching. The
issue of observation skills for effective teaching was considered worth exploring since many
teachers deal with it very often. To perform this survey, the quantitative approach was elected
where fifty questionnaires were distributed to English teachers of public and private schools, in
different regions of Kosovo. The outcome of the research suggests that the influence of observation
on teaching is significant and that teachers should increase interests on observation. The results
also concluded that the main factor behind teachers’ interests on observation is that a large number
of schools neglect and rarely practice it. Considering the effectiveness of observation on teaching,
teachers’ interests on observation and negligence of observation, the results of the survey shall
create a new approach to this problem.
Key words: observation, benefits, value, teaching, effectiveness.

1. Introduction
In order to be effective, teachers must practice observation. Observation is a way of gathering
information of teaching. By observing another teacher, the developmental level of that teacher can
be assessed, it impacts teachers’ performance in the classroom, and it also helps to see what
strategies teachers use for an effective teaching. Being observed as well, is an important part of
teaching, which means that teacher is being checked from another teacher, and it can also influence
the performance of teaching. According to Moore (1998), when observation skills are highly
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developed, teachers will automatically know what to do, and also teachers who monitor themselves
can examine the effectiveness of teaching behaviors.
Observation is important at every stage of a teacher’s career because observing teachers regularly
can lead to improvement. Moreover, observation can be beneficial for both the observing teacher
and the teacher being observed. Some of the benefits for the observer are: observing new
techniques, strategies, ideas, resources, personal professional development, observing students’
reactions from a different perspective. There are also benefits for the teacher being observed:
chance to receive suggestions, ideas and resources from a colleague. In Kosovo, various kinds of
observation are rarely practiced in many schools, such as: peer teacher, student to teacher, principal
to teacher, director of education to teacher and so forth. Thus, the research question that will guide
this study is:
How does observation impact teachers’ performance in the classroom?
The hypothesis, on the other hand, is as follows:
Peer-teacher observation is the most effective observation because teachers can easily
communicate to each other, and easily share their strategies and techniques of teaching.
Teachers are responsible for their own development, and observation is an excellent alternative for
the Professional Development and effective teaching. For a teacher’s beginning of the career, there
are some general issues that the teacher needs to observe and identify such as general pedagogic
knowledge, which includes issues such as classroom management, differentiation and instructional
strategies. Therefore, the purpose of this study is to investigate the importance of observation in
general and its impact on teachers’ performance in the classroom. This study presents the qualities
and strategies gained while being observed by the observer and through observing other teachers
in the classroom. Generally, the aim of this study is to examine how observation affects teachers’
performance in the classroom, which may serve as a useful material for schools in improving
teaching methods. Additionally, it provides an understanding of the problems faced by observers
and teachers in the classroom.
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2. Literature review
There has been a large number of researches carried out to investigate which teaching methods
would lead to high-quality teaching. It is quite true that, in order to teach effectively teachers need
practice as much as possible. Teachers experience a vast range of activities and interactions that
may increase their knowledge and skills and improve their teaching practice, as well as contribute
to their personal, social, and emotional growth as teachers, L. Desimone (2008). Also, there are
many factors for an effective teaching; among them are Observation skills as well.
Likewise, Moore (1998) argues that the information you gather as an observer can be used to
examine student learning, the learning environment, and student attitudes toward learning and
education. Using the data gathered from observation, teachers can make certain conclusions about
teaching effectiveness and the progress students are making academically and socially.
Furthermore, the observer has the chance also to benefit from the cooperating teacher while
teaching.
According to Race (2009), there are many benefits of the opportunity of sitting in others’ classes
and watching how everything goes. Teachers can see colleagues doing things that can be emulated
and even observers who are very experienced continue to learn new things and can take back and
apply in their own teaching. Also, the observer can be a student for a while which is useful because
it helps to think how students feel in teachers’ sessions.
Moreover, the observer can watch students in a way that he cannot manage in his own classes
while teaching, and when the observer sees something going wrong while observing; can avoid
that in his own teaching. Furthermore, Race (2009) declares that also the teacher being observed
encourages reflecting on teaching approach and classroom management, and receiving valuable
feedback is also very helpful. It is also great to see your own teaching from another peer’s
perspective. According to McGrowth and Monsen (2015), peer-teacher observation has been
demonstrated to be an effective tool for the development of teaching, leading to enhancement in
student outcomes and experience.
Peer-teacher observation also can be embedded into personal, school, faculty and institutional
initiatives that enhance learning and teaching process. According to J. Richards and Ch. Lockhart
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(1990), peer observation has a valuable role in a language program, since it can have immediate
practical benefits for individual teachers as well as longer term benefits to the program as a whole.
Bell (2002), defines peer observation of teaching as a: “collaborative, developmental activity in
which professionals offer mutual support by observing each other teach; explaining and discussing
what was observed; sharing ideas about teaching; gathering student feedback on teaching
effectiveness; reflecting on understandings, feelings, actions and feedback and trying out new
ideas.” Peer observation should be approached as an opportunity for teachers to help each other
collect information that would be useful to them and which they could not obtain on their own.
Rather than viewing peer observation as an evaluative procedure, teachers should see themselves
as co-researchers collaborating for each others’ benefit.
Furthermore, Wajnryb (1992) discusses different aims of observation which are; pre-service
teacher training, school-based teacher support, teacher development and trainer trainingdevelopment. However, the main one is considered to be teacher’s professional development.
According to L. Adshead, P. White & Dr. A. Stephenson (2009), the goal of peer observation is
the development of the teachers’ capacity to reflect on their teaching. This is achieved by sharing
the task of reflecting on process, by identifying principles underlying the teaching process and by
identifying examples of good practice and areas for development.
Also, observation as a learning tool is quite a recent development in the literature of teacher
preparation and education. Z. Siddiqui, D. Dwyer & S. Carr (2002) say that it is helpful to meet
before the observation and clarify the roles of the observer and the observed teacher, and to agree
on the process and evaluation criteria. This will help to alleviate concerns about the observation
process. Gosling (2002) says that one point of observing teaching concerns what is seen and what
is noticed.
However, to teach effectively it is not only observation which matters in this process. “To teach
effectively you need to be able to think and problem-solve, to reflect upon what is an appropriate
approach, to select key strategies and materials, and to organize and structure ideas, information
and tasks for students” (Brown and Madeleine, 1988, p.1). This research paper was designed to
find out the importance of observation on teaching.
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3. Methodology
This research is an effort to investigate the way observation impacts teachers’ performance in the
classroom. In order to get the opinions from a huge number of teachers, the study was conveyed
in quantitative method and in comparative method. An anonymous questionnaire was the selected
instrumentation device. This questionnaire was used to collect data about teacher’s experience,
and their opinion of the value and influence of observation on teaching.
a. Participants
The researcher approached English teachers of public and private schools in different regions of
Kosovo. The total number of teachers was 50 both males and females. There were 20 participants
who work in public school and 30 participants who work in private school. The questionnaire was
accomplished online. Since the questionnaire was online, the number of the participants was
limited and this is why there are only 50 teachers and not more. All were assigned the same task
to fill in the questionnaires.
b. Materials
The questionnaire is originally created by the researcher. The introductory part explains the aim
of the study. In order to facilitate the understanding, the questionnaire is conducted in English
language. Also, the participants were told that this questionnaire was part of survey done for a
diploma paper. Furthermore, the questionnaire contained close-ended questions with multiple
choice answers.
c. Procedure
The questionnaire was done online with English teachers of different schools of Kosovo. The aim
of this study was to have a survey based on Professor’s experience since the data based on only
one or two schools would not be enough. All collected data has been confidential and has been
used for the purpose of this study only.
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4. Results
Findings from the research were aimed to realize the teacher’s past experience, frequency of
observation in schools, importance of observation and its influence on teaching. The gathered data
compares the opinions of teachers from public schools and private schools.
Question 1. Do you work in a private school or a public school?
70%
60%

60%

50%

40%

40%
30%
20%
10%
0%
Private school

Public school

Figure15. The percentage of teachers who work in private and public schools

The majority of teachers were from private schools, mixed males and females, all around Kosovo.
60% (30 teachers) were from private schools and only 40% (20 teachers) were from public schools.
Question 2. Do you agree that observation is an important part for effective teaching?
This data shows that most of the teachers agree that observation is an important part for effective
teaching. The majority of teachers (50%) who agree that observation is an important part of
effective teaching were from private schools and only 12% were from public schools. 14% of the
teachers from public schools and 10% teachers from private schools strongly agree that
observation is important. The other percentage, 10% of the public schools neither agrees nor
disagrees, which shows that, to them observation does not seem to be important and there were
also 4% of the public school teachers who disagree. These results show that the private schools
teachers think that observation has influenced them for the better since they all agree that
observation is an important part for effective teaching.
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Figure 16. Teachers’ opinions on importance of observation

Question 3. How do you feel when you have an observer in your class?
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Figure 17. Percentage on how teachers feel in front of an observer

The collected data shows that 30% of the public schools teachers feel stressed during observation
and only 21% of the private schools teachers also feel stressed during observation. The other 10%
of the public school teachers feel content during observation and 21% of the private schools
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teachers feel content as well. 10% of the private schools teachers claimed that they do not feel
anything while they are being observed. 2% of the private schools teachers said that they feel a
little bit distracted, 4% of the teachers from the private schools said that they feel uncomfortable
and the other 2% feel normal also from the private school. These results show that the majority of
the teachers from private schools feel comfortable whereas teachers from public school they
mostly feel uncomfortable, and this shows that the teachers who are mostly being observed and
are mostly used to observation are teachers from private schools.
Question 4. How frequently are / were you being observed in your school?
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Figure 4. The frequency of observation in schools

In this question, the majority of teachers (64%) claimed that they were observed 1-2 times per
year, 24% were from public schools and 40% were from private schools. 6% of the public schools
said that they have never been observed. 20% of the teachers claimed that they have been observed
3-4 per year, 10% were from public schools and 10% were from private schools.
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2% of the private schools claimed that they are being observed every month, 4% also from private
schools said 4 times per month, and the other 4% claimed minimum 5 times per year, all from
private schools.
Question 5. Which kind of observation do you think is the most valuable?

50%
45%

45%

40%
35%
30%
25%
20%
15%

Private school
15%

Public school
7%

10%
3%

5%

6%

8%

10%
6%

0%
peer teacher
(teacher to
teacher)

proncipal to
teacher

student to
teacher

director of
education to
teacher

Figure 18. The percentage of the most valuable observation

In the question number five, 60% of the teachers confirmed that the most valuable observation is
teacher to teacher, 45% from the private schools, and 15% of the public schools. 7% of the public
schools teachers claimed that principal to teacher observation is more valuable and 3% of the
private schools teachers also confirmed the same answer. 8% of the teachers from public schools
and 6% from the private schools said student to teacher is the most valuable observation. The other
16% of the teachers, 10% from public schools and 6% from private schools think that director of
education to teacher observation is the most valuable.
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Question 6. What kind of feedback did the observer give you?
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Figure 19. The percentage of feedback given to teachers

The gathered data shows that 41% of the private schools teachers and 13% of the public schools
teachers were given motivational feedback and recommendation. 19 % of the teachers from private
schools were given professional feedback and recommendations as well as 7% of the public
schools teachers were given the same feedback. Discouraging feedback was given to 14% of the
public schools teachers. The other kind of feedback which was very envious feedback was given
to 4% of the public schools teachers. The other 2% did not give any answer to this question.
Question7. How is/was feedback being implemented?
This question was about the way feedback was implemented to teachers of public and private
schools. 35% of the private schools teachers and 25% of the public schools teachers were given
orally-only to you feedback. Through a written document feedback was given to 18% of the private
schools teachers and 10% of the public schools teachers. 7% of the private schools teachers and
5% of the public schools teachers were given orally-in front of the students’ feedback.
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Figure 20. The way feedback was implemented to teachers

Question 8. Do you think that teachers should be informed about observation beforehand?
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Figure 21. The percentage of teachers’ opinions on being informed beforehand about observation

In this question only two options were given. About 84% of the teachers; 54% from private schools
and 30% from public schools teachers claimed that it is necessary for the teachers to be informed
beforehand about the observation. Whereas 6% of the private schools teachers and 10% of the
public schools teachers think that it is not necessary to be informed beforehand. The majority of
the teachers from both kinds of schools have the same opinion on being informed beforehand about
observation and only a small percentage has the opposite answer.
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Question 9. How long should the observer stay in the classroom?
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Figure 22. The length of time the observer should stay in the classroom

This question asks about how long the observer should stay in the classroom and most of the
teachers; 56% of the private schools and 4% of the public schools teachers think that the observer
should stay until the end of the lesson. Therefore, 26% of the teachers think that the observer
should stay in the classroom for 30 min; 4% of the private schools and 22% of the public schools.
14% of the teachers from public schools think that only 15 minutes is enough.
Question 10. How do students feel when they have an observer in the classroom?
In this question, 50% of the teachers 40% from private schools, 10% from public schools declare
that students feel embarrassed when an observer is in the classroom. 24% of teachers from public
schools said that the students feel insecure during the lesson while the observer is present. 16%also
from public schools said they do not mind. The other percentage (all from private schools) had
different opinions; 2% said if the observer intervenes, they feel insecure, if not, they don’t mind,
2% said that students feel respectful, the other 2% claimed that students feel uncomfortable, 2%
claimed that they feel stressed and the last 2% said that they feel confident.
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Figure 23. The percentage of students on how they feel in front of an observer

5. Discussion
According to the collected data, concerning the teachers’ past experience, opinion of the value,
benefits and the interest of the observation on teaching, the preliminary results, submitted by the
participants, emerged coherent information.
Based on the research, a lot of the teachers who fulfilled the questionnaire were from private
schools all around Kosovo. According to most of the teachers, observation is very important in
teaching because around 85% of the teachers both female and male, from private and public
schools agreed on it. Moreover, being in the classroom with an observer can be stressful. The
majority of the teachers claimed that they feel stressed during observation and a small number of
the teachers feel content. This is also very important because stress can make teachers make
mistakes that they would not do when the observer is not present.
According to the collected data, most of the teachers have rarely been observed and only a small
number of teachers have been observed more often. Teachers were also asked which the most
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valuable observation is and most of the teachers claimed peer teacher observation. The reason
behind it could be because teachers have contact mostly with other teachers and so they feel
comfortable when another teacher is observing them. They also might feel more comfortable in
sharing ideas, strategies and techniques of teaching. During observation, feedback was given to
the teachers and most of the teachers said that the feedback was motivational. Unfortunately, some
teachers claimed that the observer gave them discouraging feedback. This discourages teachers to
move forward and to improve themselves. The observer needs to give adequate feedback to the
teacher. To the most of the teachers, the feedback was given privately.
The importance of observation on teaching seems to be quite significant according to the collected
data. Also, observation practices involve the sharing of resources, techniques, and strategies.
Allowing another teacher into one’s classroom allows for sharing between both of them by giving
feedback to each other. The negligence of practicing observation is also sometimes a problem that
teachers have difficulties to face while teaching class, because while a teacher is observing another
teacher, has also the chance to evaluate his/her way of teaching. Equivalent with this Richards and
Lockhart (1996) declare that, in evaluating their teaching, however, teachers normally base their
judgments on their belief system about what constitutes good teaching. Most of the teachers
claimed that they should be informed about observation beforehand. This allows teachers to
prepare themselves mentally that they do not need to be nervous and give the best of them.
Actually, nowadays teachers do not practice observation in schools and do not have the chance to
benefit from other teachers or give feedback to other teachers to teach effectively. Above all, as
other researchers have concluded, this survey as well proved through professors’ answers that the
practice of observation in classrooms is always effective, beneficial and valuable on teaching,
regardless of the level of education in schools.

6. Conclusion
To conclude, as a condition to be successful on teaching process teachers must begin to practice
observation more often. Observation is a way of gathering information about other teachers’
performance on teaching and is a way of learning how to teach. Various facts have been examined
in this diploma paper, which proves that observation is one of the most important part of teaching.
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In addition, being a good teacher requires time and knowledge of how to deal with problems.
Observation skills, a process which was used as the main subject to identify the teachers’
performance level on teaching, showed that this process instead of being hard is very influential
and valuable for teachers. Also, most of the teachers assumed that practicing observation in
classrooms is very important. Moreover, the peer observation of teaching process provides both
the observed teacher and the observer with the opportunity to mutually enhance the quality of their
teaching process. It also provides an opportunity to disseminate good practice amongst colleagues
by sharing thoughts on teaching practice and supporting each other’s development of teaching
skills.
It is important to say that observation is a skill that can be learned and can improve with practice,
as showed from the collected data that most of the teachers declare that it is a very significant
factor to teachers’ performance. Due to the limited number of participants, this study needs further
research for more detailed and extensive information.
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Abstrakt
Në këtë punim ne kemi trajtuar temën “Reforma në administratën publike”. Kjo reforme
konsiderohet si një nga Politikat Prioritare të Strategjisë Nacionale Zhvillimore. Reforma në
administratën publike të Kosovës është pjesa thelbësore e procesit të shtetndrëtimit. Kur përdorim
termin Reformë dhe në të njëjtën kohë edhe Administrat publike mund të themi se kanë edhe të
përbashkëtat dhe dalllimet. Administrata publike është shërbim i cili ofrohet nga zyrtarët në
institucione të ndryshme për plotësimin e nevojave të qytetarëve ndërsa reforma është modernizim
i ideve për adminisrtatën e shtetit. Administrata publike e Kosovës ka kaluar një fazë tejet të
vështirë që nga koha e ish-Jugosllavisë e deri në ditët e sotme prandaj edhe reformimi i
administratës është tejet i rëndësishme për zhvillimin e sektorit publik. Në këtë punim ne kemi
përdorur metoden sekondare gjetjen e të dhënave nga revistat, gazetat dhe burimet online. Gjatë
hulumtimit tezen që kemi ngritur më shumë është hyrja në fuqi e ligjit për pagat. Ku gjatë
krahasimit me ligjet e mëparshme për pagat në këtë ligj kemi hasur në diskriminimin e pagave
sidomos në sektorin publik. Qëllimi i këtij punimi është që të nxjerr në pah padrejtësit dhe
boshllëket që ka krijuar hyrja në fuqi e ligjit për paga dhe rishikim i tij.
Fjalë kyqe: Administratë , Reformë , Legjislacion , Parime , Demokraci , Ligj.

1. Hyrje
Një nga problemet më të mëdha që është ballafaquar Republika e Kosovës gjatë fazës së
tranzicionit padyshim janë përpjekjet për ta ndërtuare një administrate publike efikase, e cila
llogaritet të jetë një nga pengesat e zhvillimit ekonomik. Është e kotë të flasim për sistem fiskal
progresiv apo të sheshtë nëse një vend i caktuar nuk ka një administratë efikase që të kthejë taksat
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e qytetarëve në shërbime që i nevojiten komunitetit Vetë fjala administratë publike nënkupton,
zbatimin e politikave qeverisëse dhe njëkohësisht merret edhe si disiplinë akademike që studion
këtë zbatim dhe që përgatit burime njerëzore për punë. Punët dhe shërbimet e ndryshme të cilat
ndërlidhen me funksionin e administratës publike, i referohen kuptimeve si: "menaxhim i
programeve publike", "përkthim i politikës në realitetin të cilin qytetarët e përjetojnë çdo ditë",
"studim i vendimmarrjes së qeverisë, analizë e vet politikave, inputeve të ndryshme që kanë krijuar
ato, dhe inputeve të nevojshme për të prodhuar politika alternative”. Në kuptimin administrativ
Administrata Publike është një konglomerat strukturor e që paraqet bazën për vendimmarrje dhe
zbatimin e vendimeve, rregullave sipas të cilave realizohen shërbimet publike”.
Pothuajse para 1 viti janë aprovuar ligjet bazike lidhur me reformën e Administratës Publike të
Kosovës: ligji mbi zyrtarët publikë, ligji për pagat dhe ligji për organizimin dhe funksionimin e
administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura. Mendohet përgjithësisht se këto tri ligje do ti
mundësojnë Kosovës ndërtimin e kornizës legjislative dhe institucionale për një administratë
publike bazuar në merita, koherente dhe llogaridhënëse. Standardizimi i strukturave organizative
dhe vendeve të punës, ndihmon institucionet për të ofruar shërbime me cilësi të mire dhe efikase.
E gjitha kjo do ti kontribuoj sigurimit të shërbimeve për qytetarët dhe bizneset, me efikasitete dhe
efektivitetet të lartë. Qëllimi kryesor i ligjit për paga, është sigurimi i zbatimit te parimit “pagë të
barabartë për punë të barabartë”. Në një trajtim të tillë të kësaj reforme në Administratën Publike,
duhet dal me propozime konkrete, se si të kemi një administratë më të vogël, efikase dhe efektive.

2. Reforma në Administratën publike të Kosovës
Administrata pa pushtet nuk mund të funksionojë, por edhe ushtrimi i pakufizueshëm i pushtetit
nëpërmjet administratës është në kundërshtim më çfarëdo forme të demokracisë42. Termi
administratë publike rrjedh nga latinishtja “ad minister” që do të thotë nën drejtimin e dikujt.
Vetë fjala administratë publike do të thotë, zbatimi i politikave të qeverisë dhe një disiplinë
akademike që studion këtë zbatim dhe që përgatit nëpunësit civilë për punë. Disa nga përkufizimet
e ndryshme të cilat janë ofruar lidhur me termin e administratës publike i referohen kuptimeve si:
"menaxhim i programeve publike", "përkthim i politikës në realitetin të cilin qytetarët e përjetojnë
çdo ditë", "studim i vendimmarrjes së qeverisë, analizë e vet politikave, inputeve të ndryshme që
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“Esat Stavileci: Hyrje në Shkencat Administrative, Prishtinë, fq. 3.”
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kanë krijuar ato, dhe inputeve të nevojshme për të prodhuar politika alternative”. Administrata
publike është shërbim i një strukture organizative që paraqet bazën për vendimmarrje dhe zbatimin
e vendimeve, rregulla sipas të cilave realizohen shërbimet publike”. Bazuar në atë që u tha më
lartë, shteti është funksional dhe efikas vetëm me një administratë publike të zhvilluar, më
efikasitet profesional të përgjegjshme dhe transparente. Thënia e ish-presidentit të Amerikës
Woodrow Wilson “Administrata është pjesa më e dukshme e qeverisë, është qeveria në veprim”,
përbën dhe sot filozofinë bazë, mbi të cilën operon administrata, duke vënë profesionalizmin dhe
përkushtimin e saj në shërbim të qytetarëve. Administrata publike konsiderohet administratë
politike, kurse administrata
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private konsiderohet administratë jopolitike. Në SHBA, dallimi

ndërmjet administratës publike dhe administratës private shprehet në karakterin e tyre. Qeveritë e
grupimeve të ndryshme politike në shumë vende anglosaksone së fundmi dhe me paramendim
kanë trilluar dallimin politikë (administrim) dhe kanë ngritur pyetje lidhur me vlerat e karrierës së
shërbimit të vazhdueshëm, gjë e cila asnjëherë nuk ka depërtuar plotësisht p.sh. në SHBA.
Administrata publike në kuptimin organizativ ( formal) përfshinë:
- Administrata shtetërore – ministritë, organe në përbërje, organizata administrative,
- Vetadministrimi lokal – kryetari i komunës, këshilli i komunës ( qytetit),
- Shërbimet publike – institucionet e arsimit, shëndetësia, shkenca, kultura,
- Ndërmarrjet publike,
- Shoqëritë tregtare me autorizime publike,
- Organizata joqeveritare me autorizime publike
Reforma e administratës publike është një nga segmentet më delikate dhe sfiduese po thuajse në
të gjitha shoqëritë. Gjithashtu në Kosovë, përveç tjerash është një pjesë thelbësore e procesit të
shtet ndërtimit dhe konsolidimit të administratës publike. Kjo reformë konsiston në: inovacionet
e sektorit publik, e sidomos në politikat e burimeve njerëzore, përmirësimin e shërbimeve në cilësi
dhe në kohë, eliminimin e pritjeve me radhë dhe të gjata, pa-anshmëri, modernizim dhe përdorim
të teknologjisë. Bazuar në Kornizën Ligjore për reformat në Administratën Publike në Republikën
e Kosovës, parapërgatitja për implementimin dhe zbatimin e dokumentet zyrtare që autorizojnë të
gjitha institucionet e Administratës Publike ka një karakter të veçantë, sa i përket ngritjes së
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“Për një diskutim më të plotë të çështjes bashkëkohore të profesionalizimit në shërbimin civil dhe implikimet e
tij në punët politike, shikoni Peters dhe Pierre 2004 dhe Shephard 2003”.

144

kapaciteteve funksionale dhe profesionale në të gjithë sektorët qeveritar. Përmes legjislacionit,
Kosova mëton të përcaktoj rregullat për organizimin dhe funksionimin e institucioneve të
administratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura të themeluara nga Kuvendi i Kosovës44.
Pra me reformën administrative të filluar së fundmi, Kosova synon të modernizojë administratën
publike, për të forcuar kapacitetet e saj dhe për ta bërë atë më efikase, efektive në punën e saj si
dhe më të përgjegjshme dhe llogaridhënëse. Periudha e tranzicionit në Kosovë kur fillon ndërtimi
i administratës së re publike në Kosovë deri në fillimin e kësaj reforme në administratë, paraqet
një periudhë relativisht të vështirë për funksionimin e saj. Reformimi i administratës publike në
Kosovë, pritet të manifestohet në dy mënyra: së pari, në lidhje me vetë strukturën e saj të zhvillimit
dhe, së dyti, në lidhje me funksionet që kryen, efektet të cilat realizohen dhe shërbimet që u ofrohen
institucioneve publike dhe private si dhe qytetarëve. Implementimi i kësaj reforme në
administratën publike në Kosovë mundëson efikasitet të gjithë sektorëve të shërbimeve qeveritare,
në çdo kohë dhe nga çdo distancë, në mënyrë që të përmbushën kërkesat e përditshme të qytetarëve
dhe subjekteve tjera brenda vet sistemit administrativ. Prandaj qeveria e Republikës së Kosovës,
ka nxjerrë kornizën legjislative e cila akoma nuk ka filluar së zbatuari. Kjo kornizë ligjore, pritet
të modernizon administratën publike në të gjitha organet dhe nivelet e saj, dhe gjithashtu
mundëson krijimin e një funksionimi dhe menaxhimi efikas dhe të përgjegjshëm. Administrata
publike i shërben interesit publik dhe qytetarëve me profesionalizëm dhe neutralitet politik në
vendimmarrje45.
Implementimi i kësaj reforme, pritet që Kosova të jetë pjesë e Evropës, me një standard të
avancuar të shërbimeve dhe në përgjithësi funksionalitet të lartë të organeve administrative.
Prandaj, shteti i Republikës së Kosovës duhet t’i kushtojë një vëmendje të shtuar procesit të
reformimit të administratës publike dhe zhvillimit të saj në kushte të reja. Modeli ri i administratës
publike kërkon përdorimin e inovacioneve të sektorit privat, burime njerëzore, dhe ide organizative
me qëllim të përmirësimit të sektorit publik.

3. Konteksti kohor, problemet kryesore dhe objektivat kryesore të tre ligjeve
bazike të reformave të administratës publike.
Disa nga objektivat që synohen të arrihen me ligj:
44
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•

Përcakton sistemin e pagave dhe shpërblimeve për Zyrtarët dhe Funksionarët Publikë si dhe
rregullat minimale për përcaktimin e pagave të punonjësve të ndërmarrjeve publike në Kosovë.

•

Synon t’i adresojë problemet të cilat ishin (vazhdojnë) shfaqur në praktikë dhe në aspektin
ligjor në sistemin e pagave.

•

Përgjithësisht, vlerësohej se sistemi ishte i fragmentuar, jo konsistencë dhe jo koherentë, me
kompetenca të shpërndara në përcaktimin e pagës, pabarazi në paga, llojllojshmëri e shtesave
pa rregulla homogjene/konkrete dhe pa kufizime ligjore.

•

Ligji synon të eliminoj rregullimin e particijalizuar për pagat, shtesat dhe kompensimet në
organet e administratës publikë dhe për punonjësit e tyre.

Parimet mbi te cilat do përcaktohen pagat46:
•

parimi i pagës së barabartë (që secili përfitues i pagës merr pagë të barabartë për punën në
funksionin, pozitën apo gradën e njëjtë apo të krahasueshme)

•

parimi i transparencës;( procedura për përcaktimin e pagës, niveli i saj dhe administrimi i
sistemit të pagave të jetë transparente për publikun, pa rënë në kundërshtim me mbrojtjen e të
dhënave personale sipas legjislacionit në fuqi)

•

parimi i ligjshmërisë ( pagat e përfituesve përcaktohen vetëm në pajtim me këtë ligj dhe me
aktet nënligjore, të autorizuara dhe të nxjerra në zbatim të tij; );

•

parimi i mos-diskriminimit; (asnjë përfitues i pagës nuk diskriminohet në pagë, ashtu siç
përcaktohet në Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi)

•

Rregullimi dhe funksionalizimi i Sistemit të pagave në tërë administratën publike, bazuar
njëkohësisht edhe ne Ligjin për zyrtarët publik dhe Ligjin për organizimin dhe funksionimin e
administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura.

•

Jetësimi i parimit “pagë e njëjtë për punën e njëjtë”.

•

Vendosja e rregullave unike dhe procedurës se veçantë për shtesat dhe mëditjet

•

Kompetencën e përcaktimit të pagës vetëm ana e Kuvendit te Kosovës, përmes miratimit te
ligjit me propozimin e Qeverise.

46

“ Ligji Nr. 06/L-111 Për Pagat në Sektorin Publik, Neni “
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4. Cilat janë problemet e shkaktuar nga hyrja në fuqi të ligjit për pagat
Qe nga hyrja në fuqi të këtij ligji sod përballemi me pabarazi sa i përket pagave çfarëdo
sektori qoftë ai publik apo privat. Ndërkohe, nga ana e Avokatit te Popullit, për shkak të
pakënaqësive dhe kundërshtive të mëdha që ka shkaktuar hyrja në fuqi e ligjit, nga sektor të
ndryshëm të Administratës Publike, ligji është kontestuar në Gjykatën Kushtetuese, edhe me
argumentet se parimet e proklamuara dhe objektivat e përcaktuara që të arrihen, me hyrjen në fuqi
të këtij ligj, nuk janë respektuar dhe se ka shmangeje të mëdha. Vlerësohet se për një numër të
madh të të punësuarve në Administratën Publike (cc 15.000) me Shtojcën 1 të ligjit, për arsye të
paqartësive (jo saktësisë) që ka vet ligji, nuk dihet se cila do jetë klasa dhe koeficienti i pagës së
tyre.
Po ashtu, duket se me këtë ligj, e në veçanti me Ligjin për zyrtarët publike, ( i kontestuar gjithashtu
në Gjykatën Kushtetuese) i cili përcakton marrëdhënien e punës, nuk është respektuar pavarësia
funksionale e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe se ka ndërhyrje në këtë pavarësi. Kjo,
mbase mbetet për tu definuar nga Gjykata Kushtetuese.
Sa i përket Ligjit për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të
pavarura, ky ligj nuk është kontestuar në Gjykatën Kushtetuese. Mbetet që të aprovohet nga
Qeveria, Rregullorja e posaçme për fillimin e zbatimin e tij, në mënyrë që të gjitha institucionet e
administratës shtetërore dhe agjencitë e pavarura, për të cilat vlen ky ligj, të fillojnë ristrukturimin
e brendshëm organizativ dhe të kryejnë sistematizimin e vendeve të punës, bazuar në standardet
dhe parimet e vendosura me ligjin e lartë shënuar.
Në këtë fazë, mbetet problematike dhe e hapur çështja e klasifikimit dhe gradimit të vendeve të
punës, përkatësisht përcaktimi i klasës dhe koeficienteve të pagave, përderisa ende nuk kemi një
vendim të Gjykatës Kushtetuese, nëse dispozitat e caktuara të ligjit për paga dhe ligjit për zyrtarët
publik, të atakuara nga Avokati i Popullit, janë në përputhshmëri apo jo me Kushtetutën e vendit.
Prandaj, në këtë situatë, për të mos pasur vakum juridik, “përkohësisht” është rikthyer në fuqi
legjislacioni i vjetër për Shërbimin Civil, deri në një vendim tjetër të Gjykatës Kushtetuese të
Republikës së Kosovës.

5. Përfundime
Sipas gjithë kësaj, duke pasur si qëllim mos vonesat në kohë, të gjitha institucionet Ministritë dhe
Agjencitë e Pavarura, duhet filluar me procedura e hartimit te rregulloreve, sepse neni 9 i (Projekt)
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Rregullores së finalizuar ( e cila ka kaluar edhe fazën e konsultimeve publike dhe vetëm pritet
miratimi ne QEVERI)) për standardet e organizimit të brendshëm, sistematizimin e vendeve të
punës dhe bashkëpunimin në institucionet e administratës shtetërore dhe agjencitë e pavarura,
është përcaktuar procedura për hartimin dhe aprovimin e rregullores për organizimin e brendshëm
dhe sistematizimin e vendeve të punës ne institucionet e administratën shtetërore.
Sipas nenit 9 te kësaj Rregulloreje dhe nenit 28 te ligjit, çdo institucion përgatit dhe miraton
rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës. Për këtë qëllim,
Institucioni propozues krijon grupin punues për hartimin e rregullores për organizimin e
brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.
Të gjitha këta sektorë dhe fusha të qeverisjes, janë të fokusuara në ndërtimin dhe zhvillimin e
kapaciteteve për të kuptuar potencialet e tyre individuale, për krijimin dhe forcimin e organizatave
të hapura, transparente dhe bashkëpunuese në mënyrë institucionale; promovimin e një vizioni të
përbashkët dhe rrënjosjen e besimit ne mënyre sistematike.
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Abstract
Every company that has achieved some growth after its establishment must pay attention in its
development action plan to a very important factor for the company's growths, which are
strengthening and penetration into a larger and new market, targeted market segmentation.
Depending on the product / service offered by the company in the market, it is very important to
take into account specific factors that directly influence the decision of potential new customers to
choose the product / service within the targeted segmentation.
Key Words: market, important, segmentation, potential, clients

5. Introduction
With a market segmentation it is possible to achieve the conquest of new markets and consumers.
If within the scope of the decision on targeted segmentation, the company followed the essential
criteria necessary for the implementation of targeted market segmentation profit will increase,
which means that the company made the right decision and purposefully selected the criteria that
best suited to market its own product / service.

6. Market segmentaton
When deciding on the final choice of the target market segment, the company should consider
about very specific topics. Some of most important are consumer needs, good information's about
existing market share and market homogeneity. Then, company must think on the nature of
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competitive environment, trends, marketing models used for the better positioning on the market,
homogeneity of products/services.
It is important to understand and make a good conclusion about size of each segment, structure
and future potential, no less important is overall appeal of segment.
The size of the target segment can give a picture to a company about growth potential, expected
profitability which can on other side make the economic position of the company, business
objectives and assets of business entity, business risks as well.
In addition, depending on whether we are interested in consumer segmentation or business
consumption in market segmentation, there are also different types of market segmentation for
business consumption.

7. Business consumption in market segmentation
Segmentation of the business consumption market obligatory involves the division of customers
into segments according to four basic divisions. All of four must be seriously taken in consideration
with a particularly approach during screening and research for each item.
Geographical division is highly important for most of the products/services. It include population
size, density of population, regions, cities, climate. If the company do not know much about
demographic of the chosen market, the result will not be very positive. The gender, age, education,
occupation, race, strongly influence the success of targeted market segmentation.
The company also must know about social status, lifestyle, personal characteristics of consumers
if the objective of the company is a real success.
It includes also well knowing of consumer behavior - reasons to buy this product / service,
expected level of satisfaction and benefits, consumer status, affection, ready phase, attitude
towards the product, etc.
Unlike market segmentation by consumer needs, segmentation of the business consumption
market is divided into geographical location, type of organization, customer size and product
application.
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8. Conclusion
As we can conclude, targeted market segmentation is primarily a strategy of designing and
implementing various marketing programs that intended to meet the common needs and desires of
members of different customer segments. These market segmentations also bring certain
advantages, such as more efficient identification of customer needs and interests, identification of
differences between customers, which enables a better alignment of customer needs and desires
with the products and / or services offered.
By segmenting the market, we can direct efforts and resources to the market with the greatest
competitive advantage and high rate of return on investment, as well as the opportunity for the
company to grow into a specialized manufacturer in a particular market.
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Abstract
This article describes the level of fulfillment of legal obligation by Mitrovica North Municipality
in carrying out its activity in a transparent manner and respecting participatory principles in
delivery of decisions. It particularly addresses the issue of involvement of civil society in public
events, such as public consultations, assembly meetings or budget hearings, for which the
legislation in force guarantees. Mitrovica North Municipality is selected among the Kosovo
municipalities as being one of the youngest (7 years since its establishment), and faced with
particular operation and functionalization challenges. Participation of civil society is found as one
of the most important indicators of functionality of democracy within some system, both
internationally and in domestic context, which is why this article provides comparison of the legal
principles guaranteeing participation with the attitudes and experiences of the CSOs themselves
with this regard in Mitrovica North.
Key words: Mitrovica North, participation, public consultation, municipality, transparency,
democracy.

Introduction
In any modern democracy, the levels and principles of participation of civil society in decisionmaking processes can be taken as the indicators of health and functionality of system. Developed
civil society is an important component of any democracy, as it plays an important role in
promotion of accountability and transparency. Civil society organizations have also a significant
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role on the municipal level in keeping politicians and officials accountable for responsive and
efficient delivery of public services47.
In Kosovo, the institutional and legal framework is enabling in sense of co-operation between the
government and civil society organizations. Nevertheless, various reports by the international
missions and organizations have found that in Kosovo, still one of the top priorities should be to
increase the participation of civil society in the work of the local and central authorities, and
therefore ensure shaping better legislation, impacting improvements in delivery of public services,
support creation of better monitoring mechanisms for the implementation of policies and
reforms48. The Kosovo government created the first Strategy for Cooperation with Civil Society
in 2013, however, it can be concluded that no major achievements took place within the 5 years
foreseen, as very similar set of strategic objectives appear in the Strategy for Cooperation with
Civil Society 2019 – 2023, and these are: 1)Increase civil society participation in policy-making;
2)Increase accountability and transparency in public funding for CSOs; 3) Develop practices and
procedures of contracting of CSOs for the provision of public service and 4) Increase volunteering
in public benefit programs49.The legislation in Kosovo that indicates the existence of participatory
democracy at local level is found in the Law on Local Self-Governance, which guarantees for the
inclusion of citizens in the processes of decision making and binds the municipal administration
to work with due transparency. The same law, in the Section XI provides the mandatory steps for
a Kosovo municipalities to ensure the minimum desired participation levels, such as: having at
least 2 public meetings announced two weeks in advance, informing public about important public
events, ensured transparency, right of persons and organizations to submit petitions and initiatives,
establishment of “consultative committees”, and other activities50.
Mitrovica North Municipality, whichwas established only in 2013, was faced with various
development and functionality problems, causing inability to deliver proper standards of
participation, public consultation or desired transparency levels, as criticized through annual audit
reports by the Auditor General. This text therefore elaborates on the current state of affairs at this
municipality regarding the participation of civil society in its work, aiming to reveal the
47
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truthfulness of the main assumption that Mitrovica North Municipality has made great
improvements in involvement of CSOs in decision-making.

1. Legal Background
1.1. International standards
Since that public participation plays a significant role in promotion of democratic governance, rule
of law, social inclusion and economic development including the progression of all Human Rights.
Due to this fact, some of the main international conventions that support the right on public
participation in decision-making process are:
- The International Declaration of Human Rights
- International Covenant on Civil and Political Rights
- Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination
- Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women
- European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
- European Charter of Local Self-Government
- Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities

1.2. Legal Basis in Kosovo
Kosovo has a progressive legal framework about public participation that has been developed with
strong support of the international community. Right to public participation in Kosovo is
guaranteed by Constitution, Laws and bylaws.
-The Constitution, particularly Article 45 – Freedom of election and participation;
- Law on Local Self-Governance: Article 43 foreseeing that there shall be minimum 10 Assembly
meetings, organized by duly informing the members and the public 7 days in advance51; Article
45 stipulating that the meetings shall be open to public52; Chapter IX “Direct democracy and
citizen participation mechanisms”, in particular Article 68 providing that “each municipality shall
51
52
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hold periodically, at least twice a year, a public meeting at which any person or organization with
an interest in the municipality may participate”53, as well as other Articles within this Chapter.
-Law on Access to Public Documents: “…the right of every natural and legal person to have
access, without discrimination on any grounds, following a prior application, to official documents
maintained, drawn or received by the public institutions”54
-Law on Empowerment and Participation of Youth: “… aims to promote and reaffirm
continued participation of youth in the decision making process without any difference and
exclusion…”55
-The Administrative Instruction for Transparency in Municipalities: …to strengthen the
transparency of municipal bodies, to inform, publish normative acts, decisions and documents
issued by municipal bodies, which are in the interest of citizens and other stakeholders as well as
the increase of the participation of citizens in decision-making processes…56. It provides the
obligation of the municipality to properly and responsibly inform and involve public in the
Assembly Meetings, provide transparency of decision and finances, public procurements,
meetings with citizens and other consultative meetings.
-The Administrative Instruction on Minimum Standards of Public Consultation in
Municipalities: providing the detailed description of processes and requirements of consulting
citizens and civil society57.
-Administrative Instruction on Memorandum of Cooperation of Municipalities with
Villages, Settlements and Urban Quarters
-Administrative Instruction on the procedure of Establishment, Organization and
Competencies of the Consultative Committees in the Municipalities
-Regulation on Criteria, Standards and procedures on Public Funding of NGOs
-Administrative Instruction on the WebPages of Public Institutions
-Law on Freedom of Association in Non-Governmental Organizations
By signing the EU-Kosovo Stabilization and Association Agreement (SAA), which entered into
force in 2016, Kosovo become obliged to make efforts, for the necessary reforms in areas of good
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governance and the rule of law. With European Reform Agenda, Launched during the 2016, civil
society Organizations were considered as partners in the EU path providing an important
contribution to the reform process through their independent oversight role.

1.3. Discussion – the importance of civil society participation in decision-making
The public participation in decision-making process is a legal requirement in most of the
democratic countries. It is almost broadly accepted rule that citizens participation in decisionmaking process brings to various political benefits. Democracy is political system which in theory,
has the thinnest division between the government and citizens. However, democracies differ in
practice also based on the level of public involvement in decision-making and policy-making.
Although the majority of democracies consider voting as a basic form of citizens’ participation,
this is not the only form of participation. In modern democracies countries, between election
intervals, institutions apply a range of practices related to the higher level of engagement of public
in decision-making process, through public debates, meetings, continuing information,
commenting and recommendations, opinion assessment and others. Citizen’s participation is a
process where citizens’ concerns, needs and values are included in decision-making process and
governance and it is common communication and interacting, aspiring to better public policies and
citizens’ support.58As mentioned before, public participation in decision-making process is legal
obligations. To be a legal obligation within the legislation of the sovereign countries, there are also
international conventions supporting the inclusion of citizens and CSOs in decision-making
process and policy-making process, such as Aarhaus Convention, calling for involvement of the
public in every decision that affect the environment, signed by 46 countries, including the EU
countries.
International Association for Public Participation59, recommends several principles that must be
respected in involving the public in the decision-making processes:
•

Citizens must have their say in the decisions that affect their life;

•

Participation must guarantee that public contribution will have an impact on decision-making
process

58
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•

The process of participation of the public must include stances of all the participants

•

Consultation process must inevitably include all those affected by a certain policy

•

Public Institutions must take in public even at the stage when the consultation process and
inclusion of the public in the decision-making is being designed

•

The process of public participation must have clear rules of information on how the public can
be engaged in as comprehensive as possible manner

•

The process of public participation in decision -making must certainly contain procedures on
how to inform participants with their contribution and how that contribution and how that
contribution has influenced the policies.

2. Findings
2.1.Attitudes by the European Commission
In all social areas, the current situations distress the process of transparency and public
participation in decision-making process and differ from laws in force. Legal framework on
transparency and participation are good on paper but their implementation is not on desired level.
According to the European Commission Kosovo 2016 Report60, main difficulties for higher level
of participation of CSO are:
- Irresponsibility of some ministries
- Limited resources
- Insufficient budget
- Lack of political willpower
According to same report, short consultation deadlines set by Government represent the most
important complication to the engagement of CSO in decision-making process. Transparency
levels remain low, due to lack of relations related to the public funding of CSO.
The European Commission Kosovo 2019 Report stipulates that the levels of public consultation in
Kosovo municipalities remain dramatically law, while on the positive note, it alleges: “Further
progress was made in improving cooperation between civil society and the central government.

60
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157

The adoption of a new Law on Freedom of Association in Non-Governmental Organizations
(NGOs), in line with best international standards and practices, was an important step forward.
The publication of a first government report on public funding of non-governmental organizations
resulted in more transparency”.
Nevertheless, it warns that still there is a need for additional effort to involve CSOs it functional
cooperation at the local level, while “the civil society monitoring of, advocacy for and close
engagement in European reforms remains key to Kosovo’s progress on its European path”61

2.2.The Case of Mitrovica North
The city of Mitrovica North is territorially the smallest municipality of Kosovo, but with the
population of 29460 inhabitants62. This town plays a crucial role in cultural, political, educational
and economic life of Serbian community in Kosovo. The report by the non-government
organization Aktiv finds that this municipality has made a considerable progress towards increase
the levels of participation in decision making processes and monitoring of the work of the
municipality. Moreover, it alleges that “during the second half of 2019, the number of
representatives of non-governmental and international organizations present at the sessions as
well as informal groups of citizens increased significantly”63. This report also presents the findings
of 13 factors indicating the level of fulfilment of legal obligation and democratic principles by this
municipality, where it was indicated that the municipality has created the basic conditions for the
public meetings and municipal sessions to be open with citizens informed in advance, whereas
there was also an increase in the level of participation civil society organizations and the online
activity by the municipality. What is greatly criticized in this municipality is the availability of
public documents in both languages, decisions of the municipal assembly accompanied by the
records from the sessions as well as the annual work plans.
On the other side, the research delivered by the NGO ACDC in cooperation with Kontakt Plus
Radio Station “Enforcement of Transparency and Involvement of Citizens in Decisions-Making
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on the Local Level in North Kosovo”64, prioritized the need for increase of levels of transparency
in the four municipalities in Northern Kosovo, including Mitrovica North. It mainly explains that
the reason for insufficient participation is found in the availability of the relevant information as
well as the knowledge and awareness by the population of the functioning of one municipality in
Kosovo, where even 62.1% of the respondents believe that the decisions of the local government
are not available to general public, while 53.4% do not know about the municipal obligation to
conduct public meetings.
Finally, the Kosovo Democracy Institute produced a report on the levels of transparency of Kosovo
municipalities, shows that Mitrovica had a dramatically low performance with 3.13 out of 25
points measuring the level of transparency of municipal budgets and 3.75 out of 15 points gained
for the level of information dissemination and public participation65.
Nevertheless, reviewing the official website of Mitrovica North (February 2020) it was concluded
that this municipality indeed improved the level of transparency, as this page offers the possibility
for visitors to be informed about the annual work plan, budgets, news and announcements for this
municipality, status of the projects taking place there, and other significant information that is
useful for the citizens. Still, the page is unfinished and under construction.
2.3. CSOs in Mitrovica North and their participation in municipal activity
Reviewing the GrassRoots Action Support web-site, it was found that only in Mitrovica North,
there are 81 active NGOs, out of which 6 sport association, and the vast majority of them oriented
on empowerment of vulnerable society members, their inclusion and participation. The real
number of the entities registered in Mitrovica North goes far beyond the one presented on the list,
while the number of those in fact being active and conducing programs and projects is not beyond
40 NGOs (based on the assumptions made through the interviews with 10 local NGOs).
For the purpose of this research, from the list of NGOs, 10 NGOs with proven operational
capacities and continuum in operation were selected to provide answers to the questions aiming to
reveal whether Mitrovica North Municipality fulfills its legal obligations and democracy standards
64

NGO ACDC, Enforcement of Transparency and Involvement of Citizens in Decisions-Making on the Local Level in
North Kosovo, retrieved from http://acdc-kosovo.org/documents/PolicyPaperTranspKFOS2019ENG.pdf
65
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in involving CSOs in decision-making processes. The research was performed through phone or
direct interviews with persons on managerial positions in these NGOs, whereby their statements
match between one another to the greatest extent.
Getting informed about public sessions, municipal assembly meetings or budget hearings
Through the interviews carried out, all 10 respondents confirmed that this municipality should
increase the level of visibility of activities taking place. While 6 respondents confirmed that the
municipality uses radio and TV stations to announce such events, none of the respondents was sure
to confirm whether the announcements are done within the legally foreseen deadlines. All of the
respondents confirmed that it is possible to be informed on the official web-page of the
municipality, yet that for a long time it was not functional. When asked in particular how they do
find out about such information, all of them confirmed that usually they inquire directly at the
municipal offices or they keep contacts with certain clerks who update them (this is usually related
to some project activity).
Level of participation in public sessions, municipal assembly meetings or budget hearings
Out of 10 respondents, 6 claimed that they have an interest in such activities and that almost
regularly they attend such events or get informed about them. Other 4 respondents claim that their
interest for participation is conditioned with their ongoing projects, which is why they do not attend
on regular basis. Nevertheless, they all claim that there seems to have come to an increase of the
level of participation at such events by CSOs across years, especially in the last two-three years.
Does this municipality consult public when deciding on matters that are of concern of the
population?
Out of all the forms of public consultation, the respondents provided that they are only aware of
the public meetings, budget hearings and focus groups taking place in this municipality. On the
other side, they were all aware of the possibility and increasing tendency of electronic consultation,
which they claim are aware it is done it other towns, while 8 out of 10 stated that this practice was
not going on in Mitrovica North, due to the malfunction of the official web-page. None of the
respondents recollected any visit paid by the local authorities in order to consult public over a
particular matter, nor about any public survey.
However, 2 respondents stated that even though there is an increased participation in such events,
the participants are generally passively observing the developments and hardly ever someone
provides any input.
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Does this municipality take into account the suggestions provided through the public
consultations?
Out of 10 respondents, only 2 have participated in the budget hearings whereby they claim that in
this municipality, the hearings are carried out in accordance with the law, yet that there is poor
“maneuver” space due to relatively low budgets. They have both confirmed that the main
discussion had to do with the capital investments, and the municipality took the proposals into
account.
In the opinion of all 10 respondents, the municipality allows for suggestions, and takes them into
account when deciding. However, 7 out of them believe that a small portion of the proposals are
actually incorporated in the final decisions.
Has Mitrovica North Municipality ever approved any proposal or request coming from your
organization?
5

4

4

3

3

2

2

1

1
0
Never

Once

More than once

Many times

Figure 1 – Number of CSOs whose proposals/requests were approved by the Municipality

Although this result seem to be in contradiction with the previous statements that the municipality
hardly ever incorporates the proposals delivered by the CSOs, the 7 respondents who positively
answered have explained the occasions when their proposals and requests were approved: most of
the time these proposals and requests were not handled through regular public consultation, but in
separate meetings with the executive body which then resulted in a support provided by the
municipality in carrying out certain program and project activities.
Additional
Although the Mitrovica North Municipality seems not to have involved sufficient means of
information dissemination as “one-way” communication, on the other side, it has a good level of
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cooperation with CSOs in a form of partnership. The most significant program going on within
this municipality that equally involves CSOs is the development and maintenance of the web-site
of this municipality, aiming to increase the transparency levels, availability of information, as well
as facilitate higher levels of both-way communication between the municipality and citizens.
All 10 respondents believed that the legal framework providing the possibility of democratic
participation in the municipal level is rather enabling, and that in future, the CSOs as well as the
citizens are supposed to be using these opportunities so to decide on their future.

3. Conclusions
Although there is a general belief that the municipalities in Kosovo, and particularly those in the
northern part, do not fulfil their obligation and minimum standards of participation, based on the
statements provided by the respondents, as well as the findings in relation to the real level of
availability of information and ability to participate, indicate that Mitrovica North Municipality
generally sticks to its legal obligations. The fact is that this municipality now uses the official webpage, as well as radio and TV stations to announce its public activities, which is why this
municipality cannot be found responsible for the problem of relatively low participation, especially
by the citizens. CSOs are, however, to the greatest extent familiar with their right to participate
and once their programs require that, they take a part. The annual report on Municipal Assembly
2019, also available in the official web-page, therefore write that there were 10 obligatory and 2
extraordinary Assembly Sessions, where 12 decisions and legal acts were adopted, while these
were all participated by representatives of missions in Kosovo (КFOR, UNMIK, LMT, OSCE),
relevant ministry, representatives of CSOs, media and interested citizens. Moreover, the budget
hearing that took place in September 2019 had 100 citizens participating and sharing their priorities
and opinions about the budget, which was passed to the Assembly. These factors indicate positive
trend in the work of this municipality, as well as the conclusion that this municipality indeed has
made a great improvement in involvement of CSOs in decision-making.
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4. Recommendations
Mitrovica North Municipality can use the pool of numerous CSOs operating within its area of
competence to spread the information about the rights of the citizens and civil society to
participate. The municipality can therefore allocate a fund for campaigning activities that would
use the channels mostly used or accessible by the public (social networks, billboards, infobrochures or flayers), which would then be disseminated and shared to the public. These activities,
along with the promotion of success stories, may increase the levels of trust to this municipality
and “activate” the citizens and CSOs to take a part in creation of their future.
This municipality should give an effort to provide on its web-page and other e-pages to inform the
public about their rights through interpretation of the relevant legal provisions in the language
understood by the most of the citizens, regardless their education, and in both constitutional
languages.
The CSOs, which portfolio allows may, in cooperation with the municipality, offer pro-bono
consulting to the citizens, who can be better informed about their rights and how to exercise them
(participation, initiatives, referendums, etc.).
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NDIKIMI I PROMOCIONIT TEK KONSUMATORET E NDERMARRJES
ELI-AB
Njomza Selmani dhe Prof. Gezim Tukreshi
njomzaselmani@universum-ks.org, gezim.turkeshi@universum-ks.org

Abstrakt
Në këtë hulumtim bëhet fjalë kryesisht për ndikimin e promocionit në ndermarrjen Eli Ab tek
konsumatoret e tyre, në këtë kontekst ky material perpiqet të hedh në dritë vecorit dhe rëndesit
kryesore të promocionit, si dhe sa ka ndihmuar në ecurin e zhvillimit të ndermarrjes. Duke
shqyrtuar këtë element pra promocionin mund të kemi një pamje më të qart të situates në
përgjithësi mrenda ndermarrjes Eli AB –Ferizaj. Roli i promocionit ka ndikim të madh në
performancen e ndërmarrjes pasi që synon zhvillim të vazhdueshem në treg. Promocioni është
proces i komunikimit ndërmjet ndërmarrjes dhe blerësve me qëllim të krijimit të qëndrimit pozitiv
për produkte dhe shërbime. Promocioni është proces permanent i komunikimit të ndërmarrjes me
blerësit egzistues dhe ata potencial. Promocioni ndikon në rritjen e efikasitetit në treg dhe qëllimet
e tij janë : Informative, bindëse dhe kujtuese.
Fjalët kyçe: promocioni, performanca, zhvillimi

1. Hyrje
Për të arritur sukseset e dëshiruara të promocionit duhet të zhvillohen strategjitë në vlerësimin e
formave të promocionit. Përzgjedhja e formave adekuate të promocionit zvoglon barrierat në
promocion dhe rritë suksesin e së cilës detyrë që duhet të bëhet gjatë promocionit. Qëllimi i këtij
studimi është që të analizohet roli dhe rendesia e përdorimit të formave të promocionit në rritjën e
performances së shitjes dhe suksesit të kësaj ndërmarrje.Ky studim motivohet nga dëshira për ti
evidentuar llojet efektive të instrumenteve promocionale dhe ndikimi i tyre në rritjen e
performances së ndërmarrjes.Qëllimi i këtij studimi është vlerësimi i rolit të instrumenteve
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promocionale dhe evidentimi i formave promocionale efektive në rritjen e dinamikës së shitjeve
dhe mbajtjen e klienëve.
1.2. Objektiva e punimit
Qëllimi i këtij studimi është realizuar përmes objektivave të mëposhtme
•

Ndikimi dhe rëndesia e promocionit në shitjen e produkteve Brenda ndërmarrjes.

•

Rëndesia e promocionit në rritjen e shitjeve dhe mbajtjen e klientëve.

1.3. Promocioni
Promocioni është një ndër katër elementet e marketingut miks i cili ka të bëjë me komunikimin
midis blerësve dhe shitësve.Promocioni përfshin cdo formë të komunikimit të përdorur për të
informuar,bindur apo kujtuar njerëzit rreth mallrave ,shërbimeve,imazhit të një ndëmarrje apo
individi. Për produkte të reja roli i tij qëndron në informimin e klientëve me karakteristikat dhe
përfitimet nga blerja e atij produkti.Për produkte egzistuese ka rolin bindës apo rikujtues, objektivi
i pare i promocionit është të ndikoj mbi qëndrimet dhe sjelljen e konsumatorëve. Roli i promocionit
në kuadër të Marketingut miks është gjithnjë pikënisje për marrjen e vendimeve me karakter
strategjik. Sot është e njohur se ndërmarrja duhet të vendos zgjedhjen në mes dy strategjive
alternative të promocionit dhe atë :
•

Strategjia e shtyerjes (push)

•

Strategjia e tërheqjes (pull)

•

Strategjia e kombinuar (push-pull)

Sipas Kotlerit (J.Sudar,f.18) promocioni i sukseshëm kerkon një qasje integrale të komunikimit.
Prandaj suksesi i promocionit varet nga integrimi i mire i të gjitha formave të promocionit si dhe
koordinimit të instrumenteve të tjera të marketingut miks.Promocioni për ndërmarrjen mund të
jetë i suksesshëm në saje të planifikimit të mirfilltë. Planifikimi paraqet procesin e aktiviteteve të
zbrëthyera nëper faza duke i përfshirë metodat,mediumet,qasjet,shpenzimet dhe efektet e nxitjës
së shitjes të fitimit dhe depertimit në treg. Këta parametra përpunohen dhe përkufizohen në
dokumentin e planit. Qëllimet e promocionit marrë në përgjithësi paraqesin detyrën e promocionit
të cilën duhet kryer në një kohë të caktuar .Këto qëllime janë të llojllojshme për cdo ndërmarrje.Për
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përcaktimin e qartë të qëllimeve është e nevojshme të angazhohen,zbatohen dhe kontrollohen
vendimet e marra lidhur me promocionin.66
Promocioni është i domosdoshëm për ato produkte për të cilat duhet njofuar konsumatorët me
përparsitë që posedojnë krahasuar me produktet e tjera të konkurencës për të cilat konsumatorët
nuk kanë qenë të informuar. Po ashtu promocioni shërben për krijimin e një klime të përshtatshme
psikologjike te konsumatorët, e cila klimë i nxitë ata të marrin vendime për blerjen e produktit.
Promocioni është një instrument elastic me të cilin ndërmarrja komunikon tregun. Roli i
promocionit në afarizmin e ndërmarrjes është i një karakteri dinamik, prandaj nuk ka rol të
definuar një here e përgjithëmon në kuadrin e instrumenteve të marketing-miksit. Me ndryshimet
që ndodhin në rrethinën e brenshme ose atë të jashtme të ndërmarrjes,ndryshon edhe roli i
promocionit në afarizmin e ndërmarrjes. Ai paraqet pjesën integrale të sistemit të gjithëmbarshem
të marketingut në ndërmarrje. do të jetë efikas nese edhe aktivitetet e tjera të marketingut (
produkti,cmimi,distibuimi),i kryejnë në mënyrë efikase detyrat e veta. Nese produkti me atributet
e veta nuk i përgjigjet kritereve të tregut (cmimi i lartë ,kanalet e distribuimit joefikas), atëherë
promocioni nuk mund ta luaj me sukses rolin e vet ne afarizmin e ndërmarrjes. Nese produkti
është atraktiv për blerësit ( cmimi i pranueshem,kanalet e distribuimit janë efikase) moskordinimi
në aksionet e promocionit mund të sjellë në pytje tërë efikasitetin e afazizmit të ndërmarrjes. Pra
promocioni nuk mund të mbulojë të metat në pikëpamje të efikasitetit të instrumenteve të
marketing-miksit, por edhe efikasiteti i promcionit është shumë i varur nga kryerja me sukses e
detyrave nga ana e instrumenteve të tjera të marketing-miksit.Promocioni paraqet një sistem
komunikues të ndëmarrjes me konsumatorët potencial ne treg.
1.4. Reklama
Reklama ka për qëllim nxitjen e konsumatoreve permes së ciles bëhet prezantimi i produkteve
mbrenda ndermarrjes, shërbimet të cilat ofron ndermarrja për konsumatoret , egzistojnë forma te
ndryshme të reklamave ato permes televizionit,gazetave,radios,fletushkave.Në krahasim me
bartesit e tjerë të reklames televizioni na ofron një komunikim më direkt në shumë
kanale.Reklamat në television kanë një potencial pjesmarres shumë të madh nga që si një medium
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Nexhpi Veseli,Teuta Veseli . Menaxhmi i marketingut (marketing management) Tetovë 2009
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multisenzional i bashkon të gjitha elementet efektive si : fotografinë, muzikën, ngjyrën, lëvizjet
dhe emocionin etj, elemente të cilat na ndihmojn që të ruajm në kokë gjerat që shikojm.Vecorit e
reklamave televizive në krahasim me ato nëpërmjet shpalljeve në gazeta dhe reklamave nëpërmjet
radios qendron në atë se lajmi ose informacioni bartet edhe me fotografi edhe me zë. Nuk është
aspak e rastësishme nese në një reklam televizive degjojm gjuhën që përmbajn të rinjet apo edhe
ata në mosh të shtyer, është plotësisht e lejushme sipas eksperteve të reklamave sepse është mënyra
më e mire për të terhequr një grup të caktuar konsumatoresh.Qëllimi kryesor i reklames është
koncepti i mesazhit , mesazhi duhet të ketë efekt bindës qoft mesazh që percjellet permes gazetave,
fletushkave apo edhe permes radios me qëllim të terheq konsumatoret drejt produkeve dhe
sherbimeve që ndermarrja ofron.Duhet të kemi parasysh që reklamuesi duhet ta njohë mire forcën
e cdo mediumi reklamues që të realizoj një informim sa më efikas të konsumatoreve potencial në
treg.
1.4.1. Ndikimi i Reklames
Me siguri që reklama ka një ndikim të madh pozitiv sa i perket shitjes në ndrëmarrjen Eli Ab dhe
besoj në secilen ndërmarrje tjetër pasi që përmes reklames në qfardo forme se si realizohet ajo qoft
përmes televizonit, gazetave, radios njofton dhe nxitë njekohesisht konsumatoret rrugë e cila qon
ndermarrjen deri te shitja e produkteve qe ndermarrja ofron . Ndermarrja Eli Ab ka zgjedhur
reklamen permes televizionit ne disa raste edhe atë përmes fletushkave. Reklamën përmes
televizionit e she më efikase në raste festash ku ndermarrja ofron sherbime më specifike për
kosumatoret e saj si uljen e cmimeve në disa prej produkeve që konsiderohet se janë nevojshme
për konsumatoret varsisht prej festës gjithashtu edhe risit për produkte të reja që nuk ishin pjesë e
ndërmarrjes.Për të arritur qellimet e veta si ndermarrje duke i kushuar rëndesi qoft edhe detajit më
të vogel ka zgjedhur që reklama qe i njofton konsumatoret e saj ta transmetoj ne kanalet më të
shikuara disa here ne ditë për të vazhduar kështu deri në një periudhë të caktuar kohore. Reklames
përmes fletushkave e praktikon zakonisht dy here në muaj në fillim dhe në mes të muajit duke
filluar me shperndarjen e tyre disa ditë më heret edhe kjo mënyrë ose form e reklames është
munduar të jetë sa më e qart, më estetike më shperndarse më bindëse për konsumatoret duke i
njoftuar ata me kohë për produktet,sherbimet që ndermarrja ofron mbrenda asaj periudhe të caktuar
kohëore.Menaxherët në ndërmarrjen Eli-Ab nuk e kishin të qart nese format e ndikimit të reklamës
kishin në përgjithësi efekte positive,ajo përmes televizonin ishte më se e qart që kishte dhe vazhdon
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të ketë, mirepo reklama përmes fletushkave sikur kishte edhe anet e veta negative dhe ende ishte
e paqartë nese ishte bezdisëse në raport me konsumatorët apo jo pasi që është e obigueshme të
vendoset qoft diku jasht veturave apo tek hymjët e shtëpive,në disa raste edhe në mënyrë
individuale nese jepet mundësia dhe pavarësisht kësaj paqartësie vazhdon të prektikohet sepse
egzistojn mendime të ndryshme në lidhje me këtë form reklamash.Ndërmarrja Eli-Ab ka filluar
edhe shitjen online përmes rrjeteve sociale që posedon duke ju ofruar konsumotorëve shitje më të
afërt dhe më me lehtësi duke paraqitur shërbimet e ofruara,produktet përmes fotove,videove.Dhe
si fillim sipas menaxherëve të ndërmarrjes është efektive dhe fitimprurëse.
1.5.Arsyeja e zgjedhjes së punimit
Duke qenë se promocioni është pjesë e marketingut e njëres ndër degeve më pelqyera të ekonomis
nga ana ime mendova të hulumtoj rreth ndikimit dhe rëndesis së promocionit në njëren nga
ndërmarrjet e sukseshme në Ferizaj. Arsyeja e zgjedhjes së këtij punimi është pasqyrimi i
promocionit ndikimi dhe rëndesia e tij në ndërmarrjen Eli-Ab dhe në bazë të këtij hulumtimi të
zbulojmë sa sa ka ndihmuar në ecurin e zhvillimit të ndërmarrjes ky element,duke pasur parasysh
që ndërmarrja është në zhvillim e siper. Ky studim motivohet nga dëshira për ti evidentuar llojet
efektive të instrumenteve promocionale dhe ndikimi i tyre në rritjen e performances së ndërmarrjes
në fjal. Zgjedhja e kësaj teme gjithashtu u orientua nga problematikat aktuale si dhe risitë që ofrojn
në këtë fushë bizneset e zhvilluara.
Në argumentimin tone për këtë zgjedhje të bërë, morëm konsideratë:
•

Vështirësi në gjetjen e burimeve si problem i mprehtë ekonomik për ndërmarrjet

•

Egzistenca e burimeve të mundëshme të informacionit nga ana e konsumuesve

•

Egzistensa e punimeve të pakta të mëparshme mbi këtë temë nga studiues dhe kërkues të
fushes.

Ndër arsyet e zgjedhjes së temës mund të përmendim:
Ndërmarrja Eli-Ab nuk është në fillimet e saj ajo tashmë është e rritur duke zgjëruar kështu
biznesin e saj me katër pika të shitjes në Kosovë si dhe për të vazhduar këtë rritje si ndërmarrje
ajo do të vazhdoj me promocionin dhe format e tij.
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2. Rishikimi i litereaturës
2.1.

Sjellja e konsumatorëve

E dime që konsumatori është në qendrën e konceptit të marketingut dhe jo pa arsye.Sikur të mos
konsumohej,nuk do të prodhohej.Andaj,prodhimi është si shkas i nevojave të njerëzve dhe kosumi
është pasoj e e dëshirave që konsomatorët të jenë të kënaqur,prandaj konsumatori duhet të jetë
personi qendrorë në përbërjen e marketingut.Konsumatori është individ me karakteristika të
vecanta edhe pse i ngjajnë njëri tjetrit cdo konsumatoë ëshë burimor në nevojat e veta dhe qasjen
e plotësimit të tyre.Kjo me të madhe e vështirson detyrën e marketingut,i cili mundohet që ta
plotësoj cdo nevojë të konsumatorit në treg. Sjella e konsumatorëve ka të bëjë me aktet mendore
dhe fizike duke përfshirë motivet dhe shkaqet e tyre,të individëve dhe grupeve në lidhje me
orientimin, blerjen, përdorimin, mirëmbajtjen, hedhjen dhe prodhimit vetjak ( në kushte shtëpije)
të mallrave dhe shërbimeve prej sektorit privat ,sektorit public dhe atij shtëpiak që shpie drejt
përmbushjes së nevojave të konsumit dhe arritjës së vlerave dhe rrjedhimisht drejt mirëqenjes dhe
knaqësisë,duke marrë në konsideratë efektet afatëshkurtra dhe afatëgjata dhe pasojat tek individët
dhe shoqëria në tërësi. Sjellja e konsumatorëve nuk nënkupton vetëm sjelljen e konsumatorëve
individual por edhe atë të grupeve të caktuara. Janë një sere rrethanash që vendimmarrja dhe
konsumi në bëhet në grup apo emër të një grupi. Sjellja e konsumatorëve u referohet produkteve
tashmë të rralla dhe që prodhohen prej të gjithë sektorëve të ekonomisë privat, publik apo shtëpiak.
Kënaqsia e konsumatorit zë vend kryesor në konceptin e marketingut, studimi i sjelljes së
konsumatorit është jetësor për ndëmarrjen për shkak të pasojave të tij në të gjitha vendimet e
marketingut: si në pozicionin e markave,segmentimin e tregjeve,zhvillimit e produkteve të
reja,strategjitë e promocionit,zgjedhjen e kanaleve të shpërndarjes etj.
Analiza e sjelljes së konsumatorit studiohet nga shumë disiplina. Kështu bazat konceptuale në këtë
fushë i kanë vendosur: Ekonomia, psikologjia, sociologjia dhe antropologjia. Menaxheri i
marketingut fillimisht falë përvojes praktike fiton dije solide mbi sjelljen e konsumatorëve dhe atë
gjatë procesit të shitjes së mallrave. Mirëpo rritja e ndërmarrjes dhe e tregut krijon një distance të
madhe ndërmjet marrësit të vendimeve të marketingut dhe të drejtperdrejtë me konsumatorët në
tregun cak. Kështu menaxherët e marketingut gjithnjë e më tepër duhet të ndërmarrin aktivitete
nga lëmi i kërkimeve të tregut. Ata fillojnë të ndajnë dhe shpenzojnë shumë mjete financiare për
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studimin e sjelljeve të konsumatorëve, duke u përpjekur që të gjejnë përgjegje në pyetjet : Kush i
blen produktet? Cfarë blen tregu? Si blen tregu? Ku i blen? Kur i blen? dhe pse i blen produktet e
ndërmarrjes? Në kuader të studimit të konsumatorëve vend qendror zë pyetja: Se si reagojnë
konsumatorët ndaj ndikimeve të ndryshme të marketingut? Ndërmarrja e cila e di se si do të
reagojnë konsumatorët ndaj karakteristikave të ndryshme të produktit, cmimit, të shpërndarjes,
shitjes dhe të promocionit do të ketë një përparësi shumë të madhe konskuruese në treg. Prandaj
menaxherët investojnë një sasi të madhe të energjisë dhe të mjeteve financiare për të hulumtuar
raportin ndërmjet ndikimeve të instrumenteve të marketingut miks dhe reagimeve të
konsumatorëve.Pikënisja e tyre sipas Kotlerit dhe Amstrongut (PH.Kotler,G.Amstrong,f117) është
modeli i stimul-reagimit,të cilin model po e paraqesim figurën në vazhdim:67
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markes
Produkti

Stimul i mjedisit
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2.2.
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Karakteristik
at e bleresit

Reagimet e bleresit
Zhgjedhja e produktit
Zgjedhja e markes
Zgjedhja e shitores
Zgjedhja e kohes se
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Procesi i
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Sasia e blerjes

Promocioni

Të komunikosh me tregun,do të thotë t’i njoftosh blerësit për paraqitjen produktit të ri në treg,për
vlerat e tij përdoruese,për prodhuesin dhe përparsit tjera të cilat ndikojnë tek blerësit me qëllim të
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nxitjes së blerjes dhe konsumit.Promocioni është proces i komunikimit në mes ndërmarrjes dhe
blerësve me qëllim të krijimit të qëndrimit pozitiv për produkte dhe shërbime i cili qëndrim
favorizon produktet dhe shërbimet gjatë procesit të blerjes.Ai është proces permanent i
komunikimit në mes ndërmarrjes dhe blerësve egzistues dhe atyre potencial. Me të ndikohet në
efikasitetin e afarizmit të ndërmarrjes në treg.Sa i përket procesit të komunikimit në tregjet e
vendeve të ndryshme ai kërkon vendosmëri më të madhe dhe më të zgjeruar në hulumtimin e tyre.
Përkufizimi i promocionit si nocion nuk është i komplikuar edhe pse mendimet rreth tij kanë dhënë
shumë autorë dhe esenca tek të gjithë ishte përafersishtë është e njejta
Suduri (J.Sudar,f14) me promocionin nënkupton: ‘’Një gërshetim të aktiviteteve të ndryshme me
të cilat ndërmarrja komunikon me individët grupet ose shoqërinë në formë të porosive personale
dhe jo personale,për t’i harmonizuar në mes vete interesat dhe dëshirat e tyre’’
Sipas Kotleit ( F.Kotler,f.619) ‘’Promocioni përfshinë të gjitha në sistemin e marketingut,detyrë
e të cilëve është komunikimi me blerësit potencial’’
Ndërsa sipas Roccos(F.Rocco,f216) ‘’Promocioni është një tërësi e aktiviteteve të ndryshme
përmes të cilave ndërmarrja tenton që produktet dhe shërbimet e saja të bëhën të njohura për
konsumatorin dhe duke i shfrytëzuar mendimet komunikuese të fitoj besimin tek ata me qëllim të
sigurimit të kërkeses të cilën do të mund ta plotësoj ndërmarrja, promocioni është një element
elastic me të cilin ndërmarrja komunikon me tregun.Roli i promocionit në afarizmin e ndërmarrjes
është i karakterit dinamik’’68
Promocioni e nxit dhe e ndihmon afarizmin e ndërmarrjes por ai nuk mund të krijojë bazën për
shitje pa përkrahjen dhe kryerjen efikase të detyrave nga ana e aktiviteteve tjera të marketing
miksit. Efikasiteti i promocioni si proces komunikues mund të shihet në: Ndryshimin ose
përmirësimin e qëndrimit ndaj ndërmarrjes ose produkteve nga ana e ,ndikimin e ndryshimeve dhe
formimin e bindjeve të blerësve.Ndikimin e ndryshimit të sjelljeve të blerësve,gjatë procesit të
blerjes.
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Format kryesore të promocionit- Derisa përkufizimi i përgjithshëm i promocionit pak a shumë
është i pranuar nga të gjithë autorët e njohur,ajo nuk mund të thuhet edhe për klasifikimin e
formave kryesore të aktiviteteve promovuese,të cilat i përmbledh ai.Megjithatë mund të themi se
ato janë:
•

Prapaganda ekonomike ( reklama )

•

Shitja personale

•

Përparimi i shitjes

•

Publiciteti ekonomike,

Sipas Sudarit ( J.Sadar,f.12)të gjithë aktivitetet e promocionit ndahen në dy grupe:
•

Aktivitetet primare (bazike) të promocionit ku bëjnë pjesë :
o Prapaganda ekonomike
o Përparimi i shitjes
o Marrëdhenjet me publikun
o Publiciteti

•

Aktivitetet sekondare të promocionit ku bëjnë pjesë:
o Dizajni
o Ambalazhimi
o Shërbimet e konsumatorëve
o Prapaganda prej goje në gojë.

Promocioni miks është një kombinim optimal i të gjitha formave të promocionit , të ndonjë
produkti ose shërbimi. Secila form e promocionit i ka karakteristikat e veta kryesore.Ndëmarrja
duhet t’i njohë ato karakteristika që të mund të bëjë seleksionimin e tyre.69
2.3.

Reklama

Njëra ndërë katër format kryesore të promocionit me të cilën shërbehet ndërmarrja për t’iu ofruar
blerësve dhe opinionit inforamata bindëse është reklama.Për të vlerësuar realisht rolin dhe rëndesin
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e saj në afarizmin e ndërmarrjes duhet bërë vlerësimin e saj nëpërmjet kufizimeve të ndryshme.
Sigurisht se është shumë e vështir të jepet një përkufizim gjithpërfshirës për reklamën për shkak
të karakterit kompleks,funksionet të shumta që ka si dhe ndërvarshmëris së saj nga një numer
variablash që paraqiten gjatë procesit të planifikimit,krijimit dhe realizimit të saj.Reklama është
formë e aktivizimit të komunikimit. Ajo mund të jetë me natyrë informuese,bindëse dhe
kujtuese.Reklamat synojnë promovimin e një produkti të ri ose të projektur për të promovuar ato
egzistuese.Reklama është bërë një institucion i bindjes për promovimin e vlerave sociale dhe
ekonomike. Reklamimi në biznes është një formë e komunikimit të marketingut,i cili synon të
inkurajoj, bind,ose në disa raste edhe të manipuloj audiencen ( shikuesit,lexuesit apo dëgjuesit etj)
Reklama është një ndërë instrumentet kryesore të promoconit. Reklama është shumë e njohur dhe
e dobishme,ka arritur statusin e një discipline të pavarur.Ajo është rritur me një ritëm shumë të
shpejtë dhe është bërë fushë e vecant e studimit.Reklama është formë e paguar dhe jo personale e
prezantimit dhe promovimit të ideve,mallrave ose shërbimeve nga një sponsor

i

identifikuar.Reklamuesi përpiqet të përhap mesazhin,informacionin dhe idet e tij për
konsumatorët.Reklama ofon mundësi për theksimin e individualitetit të ndërmarrjes dhe të
produkteve të caktuara,duke shfrytëzuar mirë mjetet e shkrimit, të zërit dhe të ngjyrës.Duhet të
kemi kujdes sepse në disa raste theksimi i madh nëpërmjet mjeteve të tilla mund ta largojë
vëmendjen nga porosia reklamuese.Reklama mund të përdoret në njërën anë për zhvillimin
afatgjatë të ndërmarrjes,kurse në anën tjetër për shitje sa më të shpejtë.Ajo paraqet mënyrën efikase
të veprimit,sepse përfshinë një numër të madh të blerësve të shpërndarë nëpër rajone të ndryshme
gjeografike me shpenzime të ulta për një ekspozim.70
2.3. TV, radio, Interneti (Facebook, Instagram etj)
Televizioni luan një rol shumë të rëndësishem sa i përket shpërndarjes së informacionit,
njoftimeve, në këtë rast bizneset në përgjithësi me anë televizionit krijojnë një afërmitet me
konsumatoret (Klientet) duke i njoftuar ata për shërbimet që ofrojnë,informacion rreth
cmimeve,ofertave dhe gjithëcka tjeter positive mbrenda ndërmarrjes. Njoftimet, reklamat,
informacionet që bëhen përmes televizionit janë mundësit që njërëzit mund t’i shohin produktet
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në veprim dhe në të njejtën kohë të dëgjojnë për avantazhet e tyre. Televizioni si medium ka
rëndësi të vecant në zhvillim e biznesit, ku ndihmon atë me anë të reklamës dhe shpërndarjes së
njoftimeve, normalisht të paguara nga ana e bizneseve.
Radio - Nuk është se bizneset nuk kan asnjë dobi nga ana e radios, mirëpo jo aq sa kan nga
televizioni,varsisht nga shija dhe preferencat e ndryshme të njerëzve.Reklama përmes radios
Avantazhet janë që secili që radion dëgjon dhe reklamën dhe zgjedhja e stacionin jep mundësi të
mëdha gjeografike dhe demografike.Kosto është shumë e ulët ,kufizimet janë që ajo vetëm mund
të dëgjohet. Interneti- Në botën ekonomikisht të zhvilluar situate është krejtësisht ndryshe, pasi
kemi një përparim të madh në këtë lëmi. Sipas parashikimeve pritet që shitja përmes internetit në
botë të arrijë një përqindje të madhe të qarkullimit të përgjithshëm botëror, pasi që numri i
shfrytëzuesve të internetit për cdo vitë rritet për 27%, ndërsa sot në botë atë e shfrytëzojnë rreth
500 milion njerëz. Të mirat nga internet- Të dhënat në rrjetë përpos për qëllime komunikuesekonkurruese, mundet nëse blerësi shpreh gadishmëri të shfrytëzohen edhe për informimin e
shfrytëzueshmërisë së prodhimeve, si dhe për blerje online. P.sh nëse shfrytëzuesi në internet e
sheh shtëpin e mallrave dhe shërbimet që ofrohen, mundet që ato produkte t’i porosisë që t’i
dërgohen me post. Egziston edhe mundësia e marrjes së njohurive ose informative e qfardo lloje
nevoje ose interesimeve rreth produktetve, shërbimeve kur është fjala tek bizneset, shftytëzohet
maksimalisht shkaku i lehtësimit dhe zhvillimit të punës në bizense.71
Rrjetet sociale (Facebook, Instagrami)
Rrjetet sociale janë mënyrë shumë efektive dhe e lire që ju mundëson bizenseve të kenë kontakt
qoftë me konsumatorët egzistues apo edhe me ata potencial. Kjo për arsye se ato ju mundësojnë
t’i targetojnë klientët qoftë në pikëpamje demografike, gjeografike, profesioni apo edhe në bazë të
sjelljeve dhe interesave të tyre. Mënyra e pare se si konsumatorët tentojnë të kontaktojnë me
bizneset është përmes rrjeteve sociale. Kështu që prezenca e tyre online është domosdoshme,për
të komunikuar me konsumatorët në kohë reale dhe të kujdesen për përmbushjen e kërkesave të
tyre. Duke përdorur rrjetet sociale bizneset mund të marrin informata për aktivitetet e konkurencës
duke monitoruar ata. Kjo ju mundëson që të marrin vendime të rëndësishme strategjike në mënyrë
Nexhbi Veseli, Teuta Veseli.Menxhimi I Marketingut, Tetovë,2009
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që të qëndrojnë më të mirët në treg. Rrjetet sociale i ndihmojnë bizneset t’i rrisin shitjet duke
ekspozuar produktet dhe shërbimet që ato ofrojn. Kjo arrihet më së lehti duke ofruar përmbajtje
kreative vizuale sic janë fotot apo videot që mund të shpërndahen nëpërmjet rrjeteve sociale si
Facebook,instagram etj,që tregojnë dobitë e përdorimit të produkteve apo shërbimeve të
ofruara.Rrjete sociale si Facebook dhe instagram gjatë viteve të fundit kanë filluar të përdorenë
edhe nga njërez me moshë të shtyer gjë që ndihmon edhe më teper bizneset sa i përket nivelit më
lart të shitjes pasi që sa më shumë njerëz të informuar aq më shumë mundësi për bizneset.
2.4. Zhvillimi i hipotezave
Hipotezat janë ngritur mbi bazën e literatures së studiuar dhe pyetjeve kërkimore, hipotezat e
testuara ju japin përgjigje pyetjeve.
Hipotezat janë ngritur mbi bazën e literatures së studiuar dhe pyetjeve kërkimore, hipotezat e
testuara ju japin përgjigje pyetjeve.
Pyetja kerkimore 1: Ne pergjithesi, si ndikojne reklamat e mediumeve te ndryshme tek
konsumatoret e ELI AB?
Në ditët e sotme reklamat në mediume janë të shumta dhe konsumatorët ndikohen nga këto
reklama varsisht nga mediumi.Në dekaden e fundit në rritje e siper janë edhe reklamat online të
cilat kanë marr kahje nga konsumatorët për shkak se një pjesë e madhe e tyre janë përcjellës të
vazhdueshem të rrjeteve sociale si Facebook,Instagram etj. Një mundësi kjo që t’i mbaj të
informuar vazhdimisht një pjesë të madhe të përdoruesve. Reklamat përmes radios përcjellen nga
një numer jo i madhë i konsumatoreve dhe ndikohen një pjesë e vogël e tyre. Ndërsa ndër
mediumet më me ndikim tek konsumatorët është Televizoni për arsye të shumta dhe ndër kryesorët
mënyrat e realizimit të reklamës është mënyra që krijon një bindje më të madhe te konsumatorët
që realizohet në të njejtën kohë në forma të ndryshme.
Hiptoteza 1a: Reklamat ne televizjon ndikojne me shume se sa reklamat ne Facebook.
Hiptoeza 1b: Reklamat ne televizjon ndikojne me shume se sa reklamat ne Instagram.
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Hiptoeza 1c: Reklamat ne Online (Facebook dhe Instagaram) ndikojne me shume se sa reklamat
ne Radio.
Pyetja Kerkimore 2: Cilat jane reagimet e konsumatoreve te ELI AB ndaj fletushkave qe i
shperndajne per promocion?
Eli-Ab si ndërmarrje me anë të zhvillimit teknologjik i cili ka zhvendosur një pjesë të promocionit
të zakonshem dhe tradicional duke e mundësuar atë përmes formave online ka arritur që përmes
fletushkave ti promocionoj produktet e veta duke bërë shpërndarjen e tyre online ose në mënyrë
direkte mirëpo nuk ka pasur të arritura pozitive në bazë të reagimeve të konsumatorëve rreth ksaj
forme promocionale, fletushkat ishin ma shumë bezdisese se sa informuese për shumicen e të
intervistuarve (konsumatorëve) përmes pytesorit të realizuar dhe kostoja e tyre ishe mjaft e lart për
të qenë në dëmë të ambientit.
Hipoteza 2: Fletushkat promocionale jane me shume te bezdishme per konsumatoret se sa
informuese.
Pyetja Kerkimore 3: Ne pergjithesi sa jane te kenaqur konsumatoret e ELI AB me produktet qe i
ofron kompania ne baze te pritshmerive te reklamave.
Në përgjithësi format reklamuese në ndërmarrjen Eli Ab kanë pasur ndikim të madh pozitiv karshi
konsumatorëve të cilet janë shprehur shumë të kënaqur nga produktet që ndërmarrja ofron në bazë
të pritshmerive. Niveli i pritshmerisë ndaj produkteve të cilat janë rekomanduar nga ndërmarrja
përmesë promocionit, reklamës ishte shumë i lartë dhe i mirëpritur nga konsumatorët.
Hipoteza 3: Ne pergjithesi, konsumatoret e ELI-AB jane të kenaqur me produktet ne baze te
prithsmerive qe iu ofrohen nga reklamat e tyre.

3. Metodologjia
Metodologjia e përdorur në këte studim është realiauar duke përdorur të dhëna primare dhe
sekondare. Kërkimi primar në këtë studim është sasior dhe testimin e teorive e realizon duke
kërkuar fakte që i mbështesin hipotezat. Nëpërmjet këtyre të dhënave kemi studiuar gjendjen e
instrumenteve të promocionit që ka përdorur ndërmarrja Eli-Ab. Të dhënat sekondare janë siguruar
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duke përdorur literature shkencore lidhur me procesin e promocionit,instumentet e promocionit,
krahasimin e formave të promocionit dhe rolin e tyre në dinamikën e shitjeve dhe mbajtjen e
konsumatorëve. Neve kemi realizuar edhe pyetësorin në kuadër të hulumtimit rreth kësaj teme,
duke intervistuar 149 konsumatorë kemi arritur të marrim rezultate varesisht nga pyetjet e shtruara
mbrena pyetesorit. Pyetesorit i kemi bashkangjitur 11- ( Njëmbëdhjet) pyetje duke filluar nga të
dhënat personale deri ato më kryesore në bazë të cilave do nxjerrnim rezultat. Pyetesorin e kemi
realizuar online, direkt me konsumatoret duke prekur keshtu të gjitha moshat nga 18 deri 65 vjec
dhe nga pritshmeria jone kemi marr rezultate pozitive të cilat edhe i kemi interpretuar.

Figura 3. Mosha e të anketuarve

4. Historiku i Eli-Ab
Ndërmarrja Eli-Ab ka një traditë shumë vjecare të pasur pune dhe suksesi i saj gjatë viteve të fundit
ka filluar të rritet. Ndërmarrja Eli-Ab është themeluar në vitin 2000, fillimisht si një ndërmarrje e
vogël me një numër të vogël puntorësh, puna që realizohen në vitet e para si ndërmarrje bëhej me
fuci punëtore proces ky që ishte më i ngadalshëm në krahsim me atë që posedon sot. Me kalimin
e kohës ndërmarrja Eli-Ab zgjerohet edhe me shumë në hapsirë për të krijuar mundësin e një
furnizimi më madh duke ofruar shërbime më të mira për konsumatorët, gjithashtu ajo filloj të rritet
edhe më teper si ndërmarrje duke hapur edhe dy pika të shitjes në Kosovë, në Prishtinë dhe Shtime
duke shtuar dukshëm numrin e punëtorëve. Gjatë asaj kohe niveli i shitjes ne këtë ndërmarrje ishte
rritur duke e shtuar edhe numrin e konsumatorëve.Si rezultat i suksesit në punë në vitin 2012 u
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hap edhe një pike e shitjes në kuader të ksaj ndërmarrje në qytetin e Ferizajt duke u punësuar plotë
njëqind (100) punëtor të moshave të ndryshme duke filluar nga 18-50 vjec.Ka avansuar
teknologjinë duke zgjeruar kështu edhe më tepër hapsirën e punës.Tani ndërmarrja Eli –Ab është
duke punuar me kapacitet të plot të punës dhe një staf të kualifikuar për të ju përgjigjurë kërkesave
të konsumatorëve.

5. Rezultatet dhe konfirmimi i hipotezave
Moshat të cilat i kemi intevistuar dhe kemi marr pergjigje jane ata të moshave të ndryshme duke
filluar nga :
•

18-29 janë 32 %

•

30-39 janë 36 %

•

40-49 janë 16 %

•

50 + janë 16 %

Jemi munduar ti prektim moshat e ndryshme në mënyrë që pyetesori dhe rezultatet të jenë sa më
korrekte duke marr në përgjithesi mendimet e të gjithë konsumatoreve të ndermarrjës Eli-Ab. Pjes
e pyetesorit ishte edhe pyetja rreth gjinis, ku gjatë kësaj periudhës ne kemi arritur të intervistojmë:
60,4% Intervistues të gjinis femërore dhe 39,6% intervistues të gjinis mashkullore.

Figura 4. Gjinia e të anketuarve
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Figura 5. Të ardhurat familjare të të anketuara
Pasqyra e të ardhurave familjare ishte minimale, mesatare dhe e mjatueshme ku përbëhej nga
31,5% me page 501 deri 750 Euro 26,8% 751 deri 1.000, 22,1% me page 351 deri 500, 10,7%
me page më të lartë se 1.000 euro dhe 8,7% me page 200 deri 350 euro. Shumica e tyre kishte page
mesatare themi, një numer më i vogël i tyre kishte të ardhura më larta dhe nje numer jo i larte me
page minimale.

Figura 6. Përshtypjet e të anketuarve për kompaninë
Përshtypje pozitive nga një numer i madhë i të intervistuarve ku 57 ,7% janë shprehur shumë të
kënaqur me reklamat e realizuara të ndëmarrjes Eli-Ab, 39,6% e tyre kan shprehur gjithashtu
përshtypje të mira dhe një pjesë e vogël e tyre përshtypja e të cileve ishte deri diku të kënaqur, pra
ne kemi nxerr një rezultat mjaft të favorshem për ndermarrjen ku pjesa dermuese e të intervistuarve
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kishin përshtypje shumë të mira,gjë që stimulon ndërmarrjes për tu angazhuar dhe punuar edhe më
shumë në këtë drejtim.

Figura 7. Ekspozimi I reklamave të kompanisë ELI-AB
Shikueshmëria është e lartë pothuajse në të gjitha mediumet mirepo me një nivel më të madhë
është ajo përmes Telvevizionit ku ka arritur me 74,5 % gjithashtu të intervistuarit janë shprehur
që reklamat e realizuara nëpermjet Televizoini, mënyra se si prezantohen produktet përmes
televizionit krijonë një bindje dhe besueshmëri më të madhe tek ata edhe rrjetet sociale si
Facebook,Instagram kanë një shikueshmeri përafersisht të ngjajshme Facebook me 55,7 % ndersa
Instagram me 54,4 % ndiqen më shumë nga moshat e reja dhe të mesme për arsyet e lartë
cekura,radio ka një shikueshmëri më të ulet në krahasim me mediumet e tjera me 7 ,4 %, fletushkat
me 29,5% edhe pse një pjesë e madhe e tyre janë shprehur negativisht duke konstatuar më shumë
si dëmë për ambientin.
Në bazë të rezultateve të nxjerra nga pyetesori që kemi realizuar me konsumatorët konsiderojm që
sa i përket reklamave online (Facebook, Instagram), reklamat përmes Televizionit, Radios kanë
ndryshime në nivelin e ndikimit nga ana e konsomatorëve. Ndikimi i reklamave online (Facebook,
Instagram) është mjaft pozitiv dhe i dobishëm për konsumatoret ti cilët janë shprehur të interesuar
dhe të kënaqur një pjesë e tyre, rekamat në radio kanë nivel të ulët ndikimi në krahasim me
mediumet të tjera. Sa i përket reklamave që ndërmarrja i realizon nëpërmjet Televizonit
konsiderojm që kanë ndikimin më të madh se ato që realizohen nëpermjet mediumeve të tjera.
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Figura 8. Ndikimi i reklamave ne vendmin për blerje
Hipoteza 1a: Në bazë përgjigjeve që kemi marr nga ana e konsumatorëve kemi 71 konsumator që
ndikohen shumë nga reklamat online përmes Facebook dhe 35 konsumator që ndokohen deri diku,
në anën tjeter kemi 100 konsumatoret që janë shprehur shumë të kënaqur nga rekama përmes
Televizionit dhe 37 deri diku të kënaqur me që rast kjo përgjigje vertetet pranimin e hipotezës së
pare.
Hipoteza 1b: Niveli i ndikimit të reklamave në televizon dhe reklamave online (Instagram)
rezulton me 100 konsumatorë shumë të kënaqur dhe 37 deri diku të kënaqur nga ato të realizuar
përmes Televizonit dhe nga ana tjetër kemi 73 konsumatorë shumë kënaqur dhe 36 deri diku të
kënaqur nga reklamt online përmes Instagramit kjo verteton qartë dhe pranon në të njejten kohe
hipotezen e pare.
Hipoteza 1c : Sa i përket ndryshimit të nivelit të ndikimit të reklamave të realizuara në mediume
të ndryshme dhe në këtë rast ato të realizuara përmes Facebook,Instagram (Reklama online) dhe
rekamave pëmes radios ku kemi ndjerr rezultat në favor të rekamave online (Facebook,Instagram)
kemi 8 nga konsumatoret që ndikohen shumë nga reklamat në Radio dhe kemi 55 që ndikohen me
deri diku nga ana tjeter kemi 71 konsumator te ndikuar shume nga reklamat në Facebook dhe 35
me deri diku ndikim,73 që ndikohen shume nga reklamat online
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(Instagram) dhe 35 nga konsumatorët të ndikuar deri diku kjo përgjigje na verteton që reklamat
online ( Facebook , Instagram ) kan nivel më të lartë ndikimi se sa ato përmes Radios gjë që e bënë
të pranuar hipotezën e pare.

Figura 9. Përshtypjet e të anketuarve për fletushkat e shtypura

Përshtypjet e konsumatorëve të intervistuar ishin të llojeve të ndryshme dhe për të nxjerr një
konstatim rreth hipotezes së dytë (2) pranohet apo jo si hipotezë ne kemi interpretuar rezultatet e
nxjerra nëpërmjet pyetësorit për të dhënë një konstatim dhe përgjigje sa më të saktë. Kemi rreth
46.6% të konsumatorëve që nuk janë lexues të fletushkave në anën tjeter kemi 33.8% që mendojnë
se fletushkat e printuara janë shumë informuese,për 25% ose 37 nga konsumatorët fletushakat janë
mjaftë të vlefshme,5.4% e tyre mendojnë se ato janë të bezdisshme dhe 3.4% mendojnë se janë të
dëmshme për ambientin dhe duke marr përbazë rezultatet mund të kontatojm lirshem që Hipoteza2 nuk pranohet pasi që për shumicen e konsumatoreve fletushakat janë mjaftë të vlefshme dhe
shumë informuese.
Shumë prej tyre do të vazhdojnë ta viziotojnë dyqanin e kompanisë Eli-Ab afër 121 prej tyre,18 të
tjerë deri diku janë dakorduar nese do të jenë vizitor ndërsa 4 të tjer kanë qendruar neutral.
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Figura 10. Shpërndarja e informatave për kompaninë
Ata të cilet janë shprehur se do të jenë terheqes me njëfarë mënyre të familjarëve, të afërmve,
miqve duke ju rekomanduar ta vizitojnë dyqanin e kompanis Eli-Ab janë 27 të konsumatorëve, 62
të kanë qendruar neutral,33 të tjerë deri diku të dakorduar,24 prej tyre janë shprehur pak të
dakorduar në lidhje me atë se a do të jenë terheqes ne raport me të tjeter duke ju rekomanduar atyre
të jenë vizitorë të dyqanit Eli-Ab.

Figura 11. Niveli I kënaqshmërisë me produktet bazuar në pritshmëritë nga reklamat
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Format reklamuese në pëgjithësi kanë pasur ndikim pozitiv për konsumatorët të cilët janë shprehur
shumë të kënaqur në bazë të pritshmërive 82.5 % e tyre të cilët janë përgjigjur pozitivisht,të
kënaqur në lidhje me format reklamuese,rezultat ky që e deklaron të pranueshme Hipotezën e 3-të

6. Përfundime
Bazuar në të gjeturat nga punimi, literatura e cituar në punim por edhe nga anketimi me
konsumatorët si dhe informacionet e marra nga udhëheqesit e ndërmarrjes e cila është pjesë e
studimit,mund të vërehet se hipotezat e cekura në këtë punim janë vertetuar përvec hipotezes së 2
(dyte) pasi që për shumicen e konsumatorëve fletushkat janë mjaft të vlefshme dhe shumë
informuese,kemi konstatuar që hipoteza e 1 ( pare ) është suportuar në bazë të rezultatit të nxjerr
në favor të ndikimit më të madh nga ana e konsumatorëve për reklamat online gjithashtu duke
marr për bazë rezutatin e nxjerr tek hipoteza e 3 ( tretë ) i cili na e verteton si të pranuar hipotezen
ku 82.5% janë shprehur të kënaqur në lidhje me format reklamuese duke e vertetuar kështu se
departamenti i marketingut ndihmon në kulturën e organizimit të ndërmarrjes.Gjatë anketimit të
bërë është vertetuar se ndërlidhja në mes ndërmarrjes dhe konsumatorëve është e domosdoshme
në krijimin e besimit të konsumatorëve dhe biznesit të qendrueshem. Një tjeter perparsi e
ndërmarrjes është edhe aplikimi i strategjive të mirëfillta të shpërndarjes,përmes së cilave
ndërmarrja ka arritur të pozicionohet sa më mire në treg. Konstatim i përgjithshem i dal nga ky
punim është se ndërmarrja Eli-Ab ka dal e sukseshme në treg dhe se strategjia e e tyre e
shpërndarjes në mas të madhe është rezultat i punës së mirëfillt dhe punës drejt realizimit të
kerkesave dhe nevojave të konsumatoreve. Metodologjia e përdorur në këte studim është realiauar
duke përdorur të dhëna primare dhe sekondare. Kërkimi primar në këtë studim është sasior dhe
testimin e teorive e realizon duke kërkuar fakte që i mbështesin hipotezat. Nëpërmjet këtyre të
dhënave kemi studiuar gjendjen e instrumenteve të promocionit që ka përdorur ndërmarrja Eli-Ab.
Të dhënat sekondare janë siguruar duke përdorur literature shkencore lidhur me procesin e
promocionit, instumentet e promocionit, krahasimin e formave të promocionit dhe rolin e tyre në
dinamikën e shitjeve dhe mbajtjen e konsumatorëve
Arsyeja e zgjedhjes së punimit ishte ineteresimi dhe deshira për ta vertetuar teorinë në lidhje me
promocionin duke hulumtuar dhe praktikuar në të njejten kohë,në këtë rast hulumtimi praktika
qendron ngushtë me teorinë duke vlerësuar promocionin si proces të rëndësishem për ndërmarrjes.
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7. Rekomandime
•

Analiza e të studimit tregon qartë rëndesinë e instrumenteve kryesore të promocionit, andaj
rekomandimet e dhëna jepen në bazë të analizës së rezultateve të fituara.

•

Rezultatet e hulumtimit tregojnë se promocioni i shitjeve ndikon pozitivisht tek konsumatorët
duke krijuar besnikri në raport me ndërmarrsit, prandaj ju rekomandojmë bizneseve që
promovimin e produkteve apo sherbimeve ta bëjnë përmes instrumenteve të promocionit të
shitjes.

•

Rekomandojmë që të zbatohen programe promocionale nëpërmjet shitjeve duke mundësuar
prezantimin e produkteve të reja në tregje ekzistues.

•

Rekomandojmë që bizneset të analizojnë rëndësin e reklamave dhe të bëjnë zgjedhjen adekuate
sa i përket mediumeve varësisht prej profileve të konsumatorëve

•

Rekomandojmë fuqishem bizneset në përgjithësi e posaqerisht bizneset e reja që të praktikojn
vazhdimisht format promocionale duke ndikuar në këtë mënyrë në rritjen e dinamikës së
shitjeve dhe në pozitën konkuruese në treg.
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Abstrakt
Sot është e rëndësishmë të përcaktohet ndikimi i rrjeteve sociale tek të rinjët. Prandaj ky punim ka
për qëllim të kuptojë se përse rrjetet sociale përdoren sot nga të rinjtë, dhe cilat janë efektet pozitive
e negative të këtij përdorimi në masë. Cilat janë rrjetet sociale më të populluara dhe sa kohë
shpenzojnë ata në rrjete sociale. Qëllimi i këtij punimi është që të masë jo vetëm se sa të përdorura
janë rrjetet sociale, por gjithashtu të zbulojë arsyet që i kanë bërë ato shumë të përdorura e të masë
efektet që sjell përdorimi i tepërt i tyre në jetën e një studenti apo një të riu. Në këtë studim pra
fokusi do të jenë të rinjtë studentë dhe synimi është të studiohet sjellja e tyre si përdorues e të
kuptohet nëse ata i përdorin më së shumti rrjetet sociale për komunikim virtual, informim, studim,
argëtim apo qëllime të tjera, sa arrijnë ta menaxhojnë kohën e rrjeteve sociale në përformancen si
student. Të dhënat empirike u siguruan nëpërmjet anketimit. U anketuan 50 të rinjë të grupmoshave nga 18 deri mbi 30 vjeç. Shtysa për të ndërmarrë një studim të kësaj natyre vjen pasi që
kur flasim për përdorimin e rrjeteve sociale dhe si ndikon pozitivisht në jetën e të rinjve kemi të
bëjmë me një dukuri e cila po i bën të rinjtë që të përdorin në mënyrë efektive rrjetet sociale.
Përkundrazi, ajo çka rezultoi nga ky studim është se pikërisht në shoqëri si e jona, përdorimi i
rrjeteve sociale ka tendencën të sjellë efekte pozitive sesa efekte negative.
Fjalët kyçe:

1. Hyrje
Rrjetet sociale tashmë në ditët e sotme janë bërë të pandashme. Rritja dhe zhvillimi i teknologjisë,
çdo ditë e më shumë po bën që teknologjia të jetë pjesë e shumë sferave të jetës, dhe njëkohësisht
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teknologjia po lulëzon nga viti në vit, dhe gjeneratat e reja janë të kapura në këtë ndryshim të
shpejtë. Rrjeti social mund te themi se i referohet të gjitha aplikacioneve dhe faqeve të internetit
ose blogjeve që u mundësojnë njerëzve në të gjithë globin të bashkëveprojnë permes internetit,
chat dhe të ndajnë përmbajtje, thirrje video midis shumë veçorive të tjera që u ofron përdoruesve
të saj. Gjatë dy dekadave të fundit rrjetet sociale kanë fituar kaq shumë rritje në të gjithë botën, sa
që shumë studiues tani janë të interesuar të mësojnë më shumë rreth këtyre platformave sociale
dhe efektet e tyre në komunitet. Përdorimi i rrjeteve sociale ka efekte negative dhe pozitive në
rininë tonë sot. Sa i përket anës pozitive rrjetet sociale kanë një efekt pozitiv te të rinjtë apo
studentët sepse u siguron atyre një rrugëdalje për kreativitetin e tyre.
Pavarësisht nëse është duke shkëmbyer dicka që ata kanë krijuar në ndonjërin prej aplikacionëve.
Rrjeti social është një mjet i përsosur për studentët që të shfaqin punën e tyre krijuese. Gjithashtu
rrjeti social është një mjet i fuqishëm që kur përdoret në mënyrë efektive,mund të ketë efekt pozitiv
në të ardhmen e studentëve. Rjetet sociale po ashtu mundësojnë të mbajmë lidhje më të mira me
miqtë dhe familjarët tanë, e njëkohësisht që të krijojmë lidhje me njerëz të rinj. Gjithashtu nga
aspekti tjetër ku me anë të rrjeteve sociale mundt’i bëhen reklamime institucioneve të ndryshme,
artistëve apo produkteve. Rrjetet sociale pa dyshim që kanë kontribuar në shumë gjëra pozitive,
megjithatë ato po ashtu kanë ndikuar edhe negativisht tek ne. Duke u nisur nga varesia që krijojnë
njerëzit në rrjete sociale. Person i varur I rrjeteve sociale mund ta quajmë një person që e tepron
me kohën që i merr një angazhimi i tillë dhe me ndërhyrjen në jetën e përditshme. Të jesh i varur
ndaj rrjeteve sociale do të thotë të jetosh në një botë virtual. Po ashtu mund të përjetojë ndjenja të
tilla si ankth, stres, depresion duke shikuar jetën e të tjerëve permes rrjeteve sociale.

2. Analiza e të dhënave
Të dhënat e mbledhura tregojnë tse prej 50 të anketuar 38% ishin meshkuj dhe 62% ishin femra.
Në këtë rast më shumë ishin femra.
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Figura 1. Gjinia e të anketuarve.
Figura 2. Grafiku tregon se pjesa më e madhe i takojnë grup-moshave 18-22 vjeç me rreth 79% të
numrit të përgjithshëm. Sa i përket pjesës tjetër grup-mosha 22-26 vjeç me rreth 17%, grup mosha
26-30 dhe mbi 30 vjeç me 2%.

Figura 2. Mosha e të anketuarve.
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Figura 3. Njohja e rrjeteve sociale
Grafiku tregon se rreth 28% e të anketuarve e njohin facebookun, rreth 42% e njohin instagramin,
rreth 26% e njohin snapchatin dhe rreth 4% njohin aplikacione të tjera. Në këtërast sipas të
anketuarve e njohin më mirë instagramin.
Të dhënat tregojnë se 2% e të anketuarve e përdorin facebookun, pjesa më e madhe e të anketuarve
e përdorin instagramin me rreth 68%. Gjithashtu të anketuarit janë përgjigjur se e përdorin
facebookun me rreth 2%, snapchatin me rreth 28%, dhe sa i përket tëitter nuk ka pasur asnje
përgjigje të të anketuarve, dhe me rreth 2% e tyre përdorin aplikacione të tjera.

Grafiku 5. Arsyeja e përdorimit të rrjeteve sociale
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Figura 5. Grafiku tregon se pjesa më e madhe e të anketuarve janë përgjigjur që arsyeja se pse I
përdorin rrjetet sociale është sepse e shpërdorojnë kohën me rreth 46%, dhe nga kjo vlenë të
theksohet se rrjetet sociale po ua marrin kohën çdo herë e më shumë të rinjëve pasiqë fokusi në
rrjete sociale është me të vërtetë shumë i lartë. Ndërsa rreth 34% e të anketuarve janë përgjigjur
nuk janë persona shumë social, 8% për arsye privatësie nuk përdorin rrjetet sociale, dhe 12% e
tyre janë përgjigjur se rrjetet sociale ndikojne në nivelin dhe paraqitjen akademike.

Grafiku 6. Arsyeja e përdorimit të rrjeteve sociale.
Figura 6. Grafiku tregon se 38% e të anketuarve i tërheq komunikimi me miqtë online, 6% fotot
dhe statuset e të tjerëve, 4% postimi i fotove dhe aktiviteteve personale, 6% njohja e njerëzve të
rinjë dhe pjesa më e madhe e të anketuarve me rreth 46 % janë përgjigjur që ajo çfarë i tërheq më
shumë është marrja e informacionit shpejtë dhe thjeshtë.
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Figura 7. Arsyeja primare e përdorimit të rrjeteve sociale.
Grafiku tregon se nga gjithsej të anketuarit 48% e tyre janë përgjigjur që arsyeja primare që ata
përdorin rrjetet sociale është komunikimi me familjen/shokët, 28% e tyre janë përgjigjur të jenë të
lajmëruar rreth eventeve të ndryshme, 4% të jenë të lajmëruar rreth aktivitetëve të miqëve, 8% të
njohin njerëz të rinjë/shkëmbejnë eksperienca dhe pjesa tjetër janë përgjigjur 12% kalojë kohën e
lire.
Grafiku 8 tregon se të anketuarve janë përgjigjur që koha e harxhuar në rrjete sociale është 1-2 orë
me 32%, 2-3 orë me 24%, 3-4 orë është me 20% , dhe pjesa tjetër rreth 24% është mbi 4 orë. Vlenë
të theksohet se sipas të anketuarve pjesa më e madhe janë përgjigjur pothuajse në një mënyrë
pozitive pasi që koha e harxhuar në rrjete sociale është vetëm 1-2 orë.
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Figura 8. Koha e shpenzuar në rrjete sociale
Grafiku tregon se 16% e të anketuarve janë përgjigjur që janë shumë të rëndësishmë mbajtja e
kontakteve në rrjete sociale, pjesa më e madhe e të anketuarve 68% e tyre janë përgjigjur që janë
mesatarisht të rëndësishmë, 12% janë përgjigjur që janë pak të rëndësishmë dhe pjesa tjetër me
4% që nuk ndikon aspak.

Figura 9. Rëndësia e kontaktit në rrjete sociale.
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Figura 10. Parashikimi i rrjeteve sociale.
Grafiku tregon se 20 % e të anketuarve janë përgjigjur që rrjetet sociale i shohin si një risi e
jashtëzakonshme e teknologjisë së komunikimit, pjesa më e madhe e të anketuarve janë përgjigjur
me rreth 34 % që rrjetet sociale i shohin si një mjet që e lehtëson komunikimin me njerëzit.
Gjithashtu 8% e tyre janë përgjigjur që i shohin si një mënyrë e mirë argëtimi, dhe pjesa më e
madhe 38% janë përgjigjur që i shohin si një mënyrë e mirë për të marrë informacione mbi fusha
të ndryshme.

Figura 11. Ndikimi i kohës së shpenzuar në rrjete sociale në përformancën si student/e
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Grafiku tregon se 24% e të anketuarve janë përgjigjur se ndikon shumë koha e shpenzuar në rrjetet
sociale në përformancën e tyre si student/e, pjesa më e madhe janë përgjigjur me 46% që ndikon
mesatarisht, gjithashtu rreth 28% e tyre janë përgjigjur se ndikon pak dhe pjesa tjetër janë
përgjigjur se nuk ndikon aspak.

Figura 12. Menaxhimi i kohës për studime dhe për rrjete sociale.
Grafiku tregon se 36% e të anketuarve arrijnë ta menaxhojnë kohën shumë për studime dhe për
rrjete sociale, rreth 50% e tyre mesatarisht, 14 % pak dhe sa i përket alternativës aspak nuk ka
asnjë përgjigje.

Figura 13. Koha e dedikuar e aktiviteteve.
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Në këtë grafik tregohet se pjesa më e madhe e të anketuarve janë përgjigjur që i dedikojnë më
shumë kohë studimit me rreth 62%, 20% e tyre i dedikojnë më shumë kohë rrjeteve sociale, 10%
miqëve dhe 8% ndonjë aktiviteti tjetër.

Figura 14. Ruajtja e privatësisë duke përdorur rrjetet sociale.
Grafiku tregon se 38% e të anketuarve janë përgjigjur që e ruajnë shumë privatësinë, 32% e tyre
janë përgjigjur që e ruajnë mesatarisht, 24% e ruajnë pak dhe pjesa tjetër 6% nuk e ruajnë aspak
privatësi.
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Figura 15. Siguria gjatë përdorimit të rrjeteve sociale.
Grafiku tregon se 24% e të anketuarve janë përgjigjur se janë shumë të sigurtë duke përdorur rrjetet
sociale, 54% e tyre janë mesatarisht të sigurtë, 12% janë pak të sigurtë dhe 10% nuk janë aspak të
sigurtë.

3. Përfundime
Prej 50 të anketuarve 46% e tyre janë përgjigjur se rrjetet sociale e shpërdorojnë kohën. Gjithashtu
nga të anketuarit rezulton se ajo çfarë i tërheq për të përdorur rrjetet sociale është marrja e
informacionit shpejtë dhe thjeshtë me 46%, dhe kjo ndikon që të rinjtë të interesohen çdo herë e
më shumë për marrjen e informatave nga rrjetet sociale apo në një burim tjetër. Koha që të
anketuarit shpenzojnë në rrjete sociale është 1-2 orë me 32% dhe ky është një rezultat shumë
pozitiv pasi që të rinjtë e vlerësojnë kohën e tyre, dhe që nuk po bëhen njerëz virtual e të ndarë nga
bota. Megjithatë se si të anketuarit i shohin rrjetet sociale është si një mënyrë e mire për të marrë
informacione mbi fusha të ndryshme me 38%, dhe duke vepruar në këtë mënyrë të rinjtë zgjerojnë
njohuritë e tyrë në fusha të ndryshme. Rezultat tjetër i të anketuarve është se koha e shpenzuar në
rrjete sociale në përformancën si student ndikon mesatarisht. Gjithashtu 50% e të anketuarve janë
përgjigjur se arrijnë të menaxhojnë kohën për studime dhe për rrjete sociale mesatarisht. Dhe
pikërisht kjo ndërlidhet me pyetjen se cilit prej aktiviteteve i dedikojnë më shumë kohë të
anketuarit janë përgjigjur që i dedikojnë kohën studimit mesatarisht me 62%.
Si përfundim u vërtetua se ka ende të rinjë të interesuar për studime, që rrjetet sociale I shfrytëzojnë
për të marrë informacione të nevojshme, për qëllime të mira për të arritur në përfundim të një
karriere të suksesshmë.

4. Rekomandime
Të rinjtë duhet të përdorin rrjetet sociale për qëllime të mira, të jenë të informuar rreth eventeve të
ndryshme, trajnimeve, konferencave, konkurseve për punë në mënyrë që të depërtojnë në tregun e
punës. Duke respektuar parimet e mbrojtjes së të dhënave, kompanitë e rrjeteve sociale duhet të
bëjnë të dhëna anonimizuese të nivelit të lartë të disponueshëm, për qëllime kërkimore, për
studiues të mirëfilltë në mënyrë që të kuptohen më mirë efektet e rrjeteve sociale te përdoruesit.
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