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1. Prezentimi:
në lidhje me Regjistirmin e të Rinjëve dhe kompeticionin

Nga fillimi i Shkurtit deri në fund të Marsit 2021, njëzet individë të 
rinj të moshës nga 13 deri në 22 vjeç që i përkisnin komuniteteve 
Shqiptare, Rome dhe Serbe të Kosovës nga komunat e Fush-
ëKosovës, Gjakovës/ Đakovica,, Gjilanit/Gnjilane,Gračani-
ca/Graçanicë, Mitrovice/Mitrovica Jug dhe Mitrovica/ë Veri, dhe 
Prishtina/Priština morën pjesë në aktivitetin e projektit Youth Check 
In, në kuadër të projektit Koalicioni Kosovar për Pajtim i cili financo-
het nga Zyra e BE -së në Kosovë.

Faza e fundit e aktivitetit pa pjesëmarrësit të konkurrojnë në katër 
kategori të ndryshme-poezi, fotografi, video-bërje dhe shkrim eseje. 
Pasi morën pjesë në katër sesione online për secilën kategori 
përkatëse dhe u bashkuan për punë në grup, pjesëmarrësit morën 
grante të vogla për të zhvilluar dhe realizuar idetë e tyre. Detyra 
ishte që pjesëmarrësit të përshkruanin dhe portretizonin realitetin e 
tyre dhe jetën e përditshme si banorë të rinj të Kosovës

Juria multi-disiplinore, e përbërë nga Joni Mithi, Kadrije Krasniqi, 
Natasha Tripney dhe Zoran Ristiç, zgjodhi një pjesë fituese për 
secilën kategori. Për shkak të estetikës, krijimtarisë, korrelacionit me 
realitetin e sotëm dhe analizës kritike, katër veprat e artit të përzg-
jedhura dhe fituesit ishin: në kategorinë ‘shkrim esesh’ Laura Xhelili, 
23 vjeç, nga Fushë Kosova/Kosovo Polje; në kategorinë ‘fotografi’ 
Slađana Stojanović, 18 vjeç, nga Gjilani/Gnjilane; në kategorinë 
‘video’ Miodrag Živković, 17 vjeç, nga Gračanica/Graçanicë; në 
kategorinë ‘poezi’ Sonila Pacolli, 18 vjeç, nga Prishtina/Priština. Ky 
punim ofron një analizë të katër pjesëve fituese së bashku me 
krijimet e tjera konkurruese, pasi siguron një pasqyrë të shkurtër të të 
rinjve të Kosovës, veçanërisht në aspektin socio-ekonomik.

Sfondi kundër të cilit Youth Check In u konceptua dhe u zbatua si një 
projekt i ka rrënjët në një segment në rritje të studiuesve, ekspertëve 
dhe praktikuesve që e shohin Artin si një portë alternative për ose 
formën aktuale të pajtimit. Në vend që të hetojë se çfarë mund të 

 Në vëllimin "Drejtësia Tranzicionale, Kultura dhe Shoqëria: Përtej Shtrirjes", Ramírez-Barat et al. hulumtoni në art dhe media 
si mënyra alternative të shtrirjes për të paraqitur një shoqëri të ndarë pas konfliktit me mekanizma të drejtësisë kalimtare dhe 
një mjet për të nxitur pajtimin. Kapitulli 8 ofron shembullin kuptimplotë të Rruga Sesam/Ulica Sezam, me origjinë nga SHBA 
dhe një shfaqje televizive edukative jo formale me animacione dhe segmente në studio me kukulla që favorizonin fëmijët 
parashkollorë, pra fëmijët e moshës 3 deri në 7 vjeç, në fitimin e aftësive themelore njohëse dhe sociale si dhe zhvillimin e 
qëndrimeve socio-emocionale me syniminepajtimit. Available at  https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_-
publication_3/transitional -justice-and-development-beyond-outreach.pdf
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ketë ‘ndikimi’/‘kontributi’ në nismat e pajtimit dhe mekanizmat e 
drejtësisë kalimtare, Arti lejon rikonceptimin nga ‘ndikimi’/‘kontribu-
ti’ në ‘angazhim’.

Pikërisht në angazhimin e ndezur nga ndërhyrjet artistike që 
qëndron në potencialin e Artit, edhe pse rezultati mbetet i paparashi-
kueshëm. Në të njëjtën kohë, kjo na nxit të (ri) mendojmë pajtimin, 
duke çuar në një pyetje specifike: A është ndoshta pajtimi më shumë 
një praktikë sesa një qëllim përfundimtar? Për më tepër, ekspertët 
bien dakord për të dalluar dy lloje të ndryshme pajtimi, por jo recip-
rokisht ekskluzive: Pikëpamja e prapambetur e cila është "e fokusuar 
në gjetjen e mënyrave të mirëkuptimit dhe shërimit, sigurimin e 
faljes", ose shikimi përpara "i fokusuar në krijimin e bazës për 
riparimin dhe rindërtimin shoqëror ”. Duke pasur parasysh këtë, falë 
Youth Check In, njëzet pjesëmarrësit e rinj patën mundësinë të bash-
kojnë forcat gjatë sesioneve në internet dhe më pas të krijojnë vepra 
arti që reflektojnë mbi përvojën e të qenit të rinj në Kosovë nëpër 
komunitetet e përkatësisë, si dhe mbi mënyrën se si ata e shohin 
realitetin rreth tyre së bashku me problemet që e karakterizojnë atë.

Eshtë përtej fushëveprimit dhe objektivit të këtij punimi për të përcak-
tuar nëse pajtimi u arrit si qëllim apo u shpalos përmes angazhimit 
të pjesëmarrësve në aktivitetin Check In Youth. Sidoqoftë, me siguri 
mund të pretendohet se njëzet pjesëmarrësit e rinj kontribuan në 
pajtimin - qoftë një proces apo një rezultat - në mënyrën e tyre të 
vogël por të rëndësishme. 

Kerr, R. "Arti, Estetika, Drejtësia dhe Pajtimi: Çfarë mund të bëjë arti?". AJIL Unbound, 114 (2020). E disponueshme në 
anglisht në https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/art-aesthetics- justice 
-and-reconciliation-what-can-art-do/8965A016EB04B26925F6CF16E1BF65B0 
Ramírez-Barat, C. et al. "Drejtësia Tranzicionale, Kultura dhe Shoqëria: Përtej Shtrirjes". Qendra Ndërkombëtare për 
Drejtësinë Tranzicionale dhe Këshilli Kërkimor i Shkencave Sociale, Nju Jork, 2014. E disponueshme në gjuhën Angleze në  
https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmuploads/new_publication_3/transitional-justice- and-development-beyond-out-
reach.pdf
Një shembull konkret është programi Serbia dhe Kosova: Akullthyeset ndërkulturore nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e 
Njeriut në Serbi. Më shumë në https://web.archive.org/web/20201029223234/http://www.helsinki.org.rs/srbija 
%20i%20kosovo /program.html
Kerr, R. "Arti i Pajtimit" '. TOAEP, FICHL Policy Seri e shkurtër nr. 78, 2017: 1. E disponueshme në Anglisht në https://ww-
w.toaep.org/pbs-pdf/78-kerr/
Ibidem
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2. Rinia e Kosovës 
 
2.1 Një pasqyrë Socio-Ekonomike

Popullsia e Kosovës shpesh quhet "më e reja" në kontinentin evropi-
an. Mbi 70% e popullsisë është, në fakt, nën 30 vjeç. Fatkeqësisht, 
të rinjtë janë në krye të atyre që preken nga papunësia dhe përjash-
timi social - veçanërisht në mesin e të rinjve që vijnë nga bërthamat 
më të prekshme socio -ekonomike të familjes. Kur flasim për të rinjtë 
në Kosovë, është e rëndësishme të theksohet se të rinjtë që i përkasin 
brezit të vonë Y (p.sh. mijëvjeçarëve) dhe brezit Z (domethënë post 
-mijëvjeçarëve) - që ka lindur midis 1989 dhe 2004 - dëshmuan një 
sërë ndryshimesh të mëdha dhe ende po përjeton tranzicionin 
ndërsa shpaloset - së pari kalimi në kapitalizëm dhe tregun e lirë, 
ndalimet e vizave, ndryshimet në monedhat, normat e larta të 
papunësisë dhe varfërisë së bashku me normat e larta të migrimit, 
veçanërisht pas konfliktit të armatosur.

Përkundër disa shenjave të rritjes ekonomike në vitet e fundit, gjendja 
e lojës së ekonomisë së Kosovës ende duket mjaft e zymtë. Sipas 
Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC këtu e tutje), që nga viti 
2010 shkalla e papunësisë në Kosovë ka qenë vazhdimisht më e 
larta në gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor (BB6 në tekstin e 
mëtejmë); në tremujorin e fundit të vitit 2020, shkalla e përgjithshme 
e papunësisë ishte deri në 27% dhe më e theksuar në mesin e grave, 
pra 33.5% në krahasim me 24.3% në mesin e meshkujve. Anasjell-
tas, shkalla zyrtare e punësimit të grave në Kosovë - dmth 15.8% në 
2020 - është më e ulta në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Shifrat e 
papunësisë arrijnë të rriten kur të rinjtë janë të shqetësuar: në tremu-
jorin e fundit të vitit 2020, papunësia në moshën 15-24 vjeç. regjis-
troi një rritje të lehtë me 0.5% nga 49.4% në 2019 në 49.9% në 
2020, në krahasim me 17.5% në BE dhe 18% në zonën e euros që 
nga tetori 2020. Për më tepër, që nga viti 2017 Grupi i Bankës 
Botërore dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës vlerësuan se 18% e 

https://www.worldbank.org/en/country/kosovo/overview
Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC). “Barometri Ballkanik 2021 - Raport Analitik i Opinionit Publik”, 2021: 19. E 
disponueshme në gjuhën angleze në https://www.rcc.int/pubs/122/balkan-barometer-2021--public-opinion
https://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-news/labour-force-survey-q4-2020
https://www.worldbank.org/en/country/kosovo/brief/promoting-women-employment-in-kosovo ; 
Banjska, I. etj. “Diskriminimi dhe Puna në Bazë Gjinore në Kosovë”. Rrjeti i Grave të Kosovës, 2019. E disponueshme në 
gjuhën angleze në https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2019/05/GBD-Labour-Kosovo_ISBN-978-9951- 
737-31-9_FINAL.pdf
Komisioni Evropian. “Raporti Kosovë* 2020”. 6 Tetor 2020: 79. E disponueshme në Anglisht në https://ec.europa.eu/neigh-
bourhood-enlargement/sites/near/files/kosovo_report_2020.pdf
https://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-news/labour-force-survey-q4-2020
Eurostat. Njoftimi i lajmeve Treguesit Euro për papunësinë e të rinjve, 2 Dhjetor 2020: 2. 
E disponueshme në Anglisht në https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/ 
3-02122020-AP-EN.pdf/3b4ec2e2-f14c-2652-80bd-2f5e7c0605c2#:~:text=Youth%20unemployment ,respectively%20in-
%20the%20previous% 20month
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popullsisë së Kosovës jetonte nën kufirin e varfërisë, me 5.1% të tyre 
që jetonin edhe nën kufirin e varfërisë ekstreme dhe ishin të përqen-
druar në zonat rurale. Nuk është për t'u habitur, nivelet më të ulëta 
të varfërisë vërehen në familjet ku të ardhurat varen nga sektori 
publik, biznesi i drejtuar nga familja dhe remitancat, ndërsa nivelet 
më të larta të varfërisë regjistrohen në ato familje, burimi kryesor i të 
ardhurave të të cilëve është punësimi në sektorin privat dhe ato 
sociale ndihmë.

Barometri Ballkanik nga RCC regjistroi se pjesa e të anketuarve të 
Kosovës që e konsiderojnë papunësinë dhe situatën ekonomike si 
çështjet më djegëse në ekonominë e tyre, përkatësisht 56% dhe 52% 
respektivisht, është shumë mbi mesataren e BB6. Nuk duket rastësisht 
që 67% e të anketuarve në Kosovë, njësoj si shumica e të anketuarve 
nga BB6 të tjerë, e konsiderojnë papunësinë së bashku me pasig-
urinë financiare si dy faktorët që kontribuojnë më shumë në krijimin 
e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Si pasojë logjike, e 
atyre që deklaruan se do të preferonin të punësoheshin në sektorin 
publik, 56% përmendën 'sigurinë e punës' si arsyen kryesore, nga 
36% vetëm në vitin 2019 dhe kundrejt pjesës mesatare të BB6, dmth 
37 %.

Kjo pamje mjaft e zymtë e ekonomisë së Kosovës, si dhe pasojat e 
situatës socio -ekonomike në popullatën e saj duket se përputhen me 
tendencat - në aspektin e ambicieve dhe shqetësimeve - që dolën 
nga respondentët e rinj të Kosovës në Studimin e Rinisë 2018/19 të 
kryer nga Friedrich Ebert Fondacioni Stiftung. Gjetjet e hulumtimit 
tregojnë se siguria në punë është një faktor që të rinjtë nga Kosova 
aplikojnë kur zgjedhin ose pranojnë një punë, duke sugjeruar që të 
rinjtë të kenë shqetësime të qarta mbi të drejtat e punës së punon-
jësve dhe problemet që dalin nga mungesa e tyre. Për t'i bërë gjërat 
më keq, të anketuarit e rinj shfaqen - nga njëra anë - kryesisht të 
pakënaqur me cilësinë e arsimit, me Kosovën që është e vetmja në 
Ballkanin Perëndimor duke parë një rënie të vazhdueshme të nivelit 
të kënaqësisë ndër vite; nga ana tjetër, duket se ka një mospërputhje 
të madhe të punës, kështu që shumica e të anketuarve të rinj që janë 
në tregun e punës duket se nuk punojnë në profesionin në të cilin 
Agjencia e Statistikave të Kosovës. “Varfëria e konsumit në Republikën e Kosovës”. Maj 2019: 4. E disponueshme në 
https://ask.rks-gov.net/media/4901/poverty-statistics-2012-2017.pdf
Ibidem: 8-9 
https://www.worldbank.org/en/country/kosovo/overview
Ibidem: 38 
Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC). “Barometri Ballkanik 2021 - Raport Analitik i Opinionit Publik”, 2021: 19. E 
disponueshme në gjuhën angleze në https://www.rcc.int/pubs/122/balkan-barometer-2021--public-opinion 
https://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-news/labour-force-survey-q4-2020
https://www.worldbank.org/en/country/kosovo/brief/promoting-women-employment-in-kosovo ; 
Banjska, I. etj. “Diskriminimi dhe Puna në Bazë Gjinore në Kosovë”. Rrjeti i Grave të Kosovës, 2019. E disponueshme në 
gjuhën Angleze në https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2019/05/GBD-La-
bour-Kosovo_ISBN-978-9951-737-31-9_FINAL.pdf
Komisioni Europian. “Raporti Kosovë* 2020”. 6 Tetor 2020: 79. E disponueshme në Anglisht në https://ec.europa.eu-
/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/kosovo_report_2020.pdf
https://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-news/labour-force-survey-q4-2020
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kanë prejardhje akademike. Rrjedhimisht, duket se ekziston një 
mospërputhje e konsiderueshme midis arsimit të lartë së bashku me 
pritjet e të rinjve dhe nevojat e tregut të punës, siç theksohet edhe në 
Planin e fundit Strategjik të Arsimit të Kosovës. Për më tepër, një 
pjesë e konsiderueshme e të anketuarve nga Kosova, domethënë 
28% kundrejt 17% të mesatares në BB6, konsiderojnë se pengesa 
kryesore me të cilën përballen individët e papunë që jetojnë në të 
njëjtën familje është 'arsimi joadekuat ose i parëndësishëm'. Arritja 
e arsimit mbetet gjithsesi një parashikues kryesor i punësimit të të 
rinjve në tregun e punës. Pavarësisht rritjes së shkallës zyrtare të 
papunësisë së të rinjve prej 49.4% në vitin 2019, në të njëjtën periu-
dhë 62.2% e të rinjve me arsim të lartë gjetën punë në krahasim me 
12.4% të atyre me arsim të ulët.

Nga Studimi për të Rinjtë 2018-2019 doli gjithashtu se, pavarësisht 
nga përkatësia etnike, të anketuarit e rinj të Kosovës e shohin uljen e 
papunësisë si mundësisht përparësinë e parë që qeveria duhet të 
trajtojë. E njëjta vlen edhe për të anketuarit, pavarësisht nga përkatë-
sia e tyre etnike, kur u pyetën se cilët janë grupet më të cenueshme 
brenda shoqërisë së Kosovës dhe të drejtat e të cilëve nuk respekto-
hen. Shumica e të anketuarve shqiptarë dhe Serbë të Kosovës 
përmendën në rendin e mëposhtëm: njerëzit që jetojnë në varfëri, 
njerëz të dëmtuar, të rinj, gra, fëmijë dhe komuniteti LGBTIQ+; vetëm 
dy grupe tregojnë rezultate krejtësisht të ndryshme nga dy komu-
nitetet, pra pakicat etnike dhe njerëzit fetarë, të cilët - nuk është për 
t'u habitur - grupe shumë të politizuara dhe kështu të ndjeshme 
brenda shoqërisë. De facto, situata ekonomike e Kosovës ndikon tek 
të rinjtë në atë mënyrë që ata nuk janë në gjendje të realizojnë të 
drejtat e tyre sociale dhe ekonomike. Siç është raportuar nga Komis-
ioni Evropian, dy dokumentet kryesore që kanë të bëjnë me punë-
simin e të rinjve - dmth. Strategjia Sektoriale 2018-2022 nga 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Plani i Veprimit 
2018-2020 për Rritjen e Punësimit të Rinisë - janë ende pak të zbatu-
ara, kryesisht sepse kapacitetet e ulëta të monitorimit dhe vlerësimit 
të institucioneve.

Eurostat. Njoftimi i lajmeve Treguesit Euro për papunësinë e të rinjve, 2 Dhjetor 2020: 2.
E disponueshme në anglisht në https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/3-02122020-AP- 
EN.pdf/3b4ec2e2-f14c-2652-80bd-2f5e7c0605c2#:~:text=Youth%20unemployment,respectively%20in%20the 
%20previous%20month
Agjencia e Statistikave të Kosovës. “Varfëria e konsumit në Republikën e Kosovës”. Maj 2019: 4. Në dispozicion at 
https://ask.rks-gov.net/media/4901/poverty-statistics-2012-2017.pdfI
Ibidem: 8-9
Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC). “Barometri Ballkanik 2021 - Raport Analitik i Opinionit Publik”, 2021: 85. E 
disponueshme në gjuhën Angleze në https://www.rcc.int/pubs/122/balkan-barometer-2021--public-opinion
Komisioni Europian. “Raporti Kosovë* 2020”. 6 Tetor 2020: 79. E disponueshme në Anglisht në https://ec.europa.eu-
/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/kosovo_report_2020.pdf
Rrumbullaku, O. “Studimi i të Rinjve në Kosovë 2018/2019”. Fondacioni Friedrich Ebert, 2019: 62. Në dispozicion në 
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/15264.pdf
Ibidem: 63
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2.2 Në rrugën e tolerancës dhe dialogut
      ndër-komunitar  
Shoqëria dhe politika Kosovare ende funksionojnë sipas linjave të 
gabimeve etnike - midis Shqiptarëve të Kosovës dhe Serbëve të 
Kosovës në veçanti, por edhe midis komuniteteve që flasin shqip dhe 
BCS - që flasin - që kontribuojnë në ngulitjen e ndarjes, duke filluar 
nga ajo në shkolla. Përveç kësaj, një decentralizim i fuqishëm me 
komuna shpesh etnikisht homogjene, njëgjuhësia në rritje dhe mung-
esa e politikave të mësimit të gjuhëve të ndërsjella në sistemin (et) 
arsimor, gjuha nxitëse dhe sensacionale së bashku me stereotipet 
dhe karakterizimet konfrontuese, kolektive të përdorura si nga shqip-
ja ashtu edhe nga ajo serbe -media gjuhësore nuk krijon një mjedis 
të favorshëm për anëtarët e komuniteteve të ndryshme në Kosovë për 
të bashkëvepruar dhe ndoshta për të ndërtuar marrëdhënie me njëri 
-tjetrin, përveç ndërveprimeve bazë, të nevojshme, p.sh. marrëveshje 
administrative/tregtare. Êshtë gjithashtu e vërtetë se disa sondazhe 
të fundit të opinionit publik tregojnë se sa më të rinj të jenë të anketu-
arit, aq më pozitiv kanë ata ndaj bashkëmoshatarëve të tyre nga 
komunitetet e tjera. Nga ana tjetër, siç dëshmohet nga Indeksi i 
Stereotipeve Etnike në Kosovë, i kryer nga OJQ AKTIV në vitin 2019, 
sa më i vjetër të jetë i anketuari, aq më shumë ata besojnë atë që 
thonë bashkëmoshatarët e tyre për komunitetin tjetër, pra Shqiptarët 
e Kosovës ose Serbët e Kosovës, dhe më shumë ata ndikohen nga 
ajo që dëgjojnë brenda rrethit të tyre shoqëror.

Sa i përket specifikave për Serbët e rinj të Kosovës, një studim tjetër 
i kryer kohët e fundit nga Qytetari për Iniciativat Sociale pohon se 
hapja për të futur mësimin e gjuhës shqipe në shkolla, pra 43% përg-
jigje pozitive, tregon se “diskursi publik dominues - i formuar përmes 
mediave dhe politika publike - ndryshon dukshëm nga rezultatet e 
marra ”.

Raporti i Shoqërisë Civile për të Drejtat e Njeriut në Kosovë në 2020, maj 2021: 45. E disponueshme në gjuhën Angleze në 
https://unmik.unmissions.org/eng-2020-kosovo-cso-annual-human-rights-report
Komisioni Europian. “Raporti Kosovë* 2020”. 6 Tetor 2020: 79. E disponueshme në Anglisht në https://ec.europa.eu/neigh-
bourhood-enlargement/sites/near/files/kosovo_report_2020.pdf
Gjuhë Boshnjake-Kroate-Serbe
Burema, L. “Decentralizimi në Kosovë: Shkarkimi
Burema, L. "Decentralizimi në Kosovë: Zbutja e tensioneve etnike apo avancimi i izolimit etnik?" në Decentralizim dhe Zhvillim 
Lokal në Evropën Juglindore, ed. Bartlett Will et alia, Palgrave Macmillian, 
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Pavarësisht nga bashkësia e përkatësisë, të anketuarit kosovarë në 
sondazhe të ndryshme rezultojnë të jenë më mosbesues ndaj 
shumicës së institucioneve politike, partive politike dhe qeverisë në 
veçanti. Barometri Ballkanik i vitit 2021 tregoi se, në përgjithësi, të 
anketuarit në Kosovë janë më të pafuqishmit nga politika dhe 
vendimmarrja në rajon, që është 93% kundrejt mesatares së 39% të 
BB6. E njëjta prirje pasqyrohet nga përgjigjet e pjesëmarrësve të rinj 
të Kosovës në Studimin Rinor 2018-2019: vetëm 10% e tyre mendo-
jnë se interesat e tyre janë të përfaqësuar në politikë, me një 90% të 
tyre që ndihen të papërfaqësuar; përveç kësaj, ka një rekord tepër 
të lartë mosbesimi dhe apatie ndaj institucioneve politike, ku përsëri 
partitë politike dhe qeveria janë në krye të listës.

Dikush mund të konkludojë lehtësisht nga nënkuptimi logjik se elitat 
politike - brenda dhe jashtë parlamentit ose qeverisë - nuk konsidero-
hen të besueshme dhe kredibile në drejtimin e proceseve të tjera, siç 
është ai i pajtimit. Ka shumë raste kur brezat e rinj marrin përsipër të 
thyhen dhe të tejkalojnë stereotipet dhe vendosin të fillojnë - të 
paktën duke filluar nga niveli individual - dialogun ndër -komunitar 
që në disa raste OJQ/OSHC të përziera etnikisht, edhe pse të deta-
juara Hulumtimi në mbarë Kosovën mbi këtë temë nuk ishte kryer 
ende. Përveç OJQ-ve më të mëdha ose rrjeteve rajonale me 
shikueshmëri të madhe dhe mundësi financimi si OJQ Iniciativa 
Rinore për të Drejtat e Njeriut (2003) me seli në Beograd, Podgoricë, 
Prishtinë, Sarajevë dhe Zagreb, ka shumë shembuj të tjerë të 
padëgjuar të -dialogu komunitar, i cili mund të ketë manifestime të 
ndryshme.

Nganjëherë barazohet me iniciativat joformale bazë ose me 
financimin e një OJQ -je që vepron në nivel komunal, si për shembull 
OJQ Diversiteti i Mitrovicës (2015) ose Aksioni për Jo Dhunën dhe 
Ndërtimin e Paqes (2002) nga Gjilani/Gnjilane; nganjëherë ajo 
thjesht zbret në marrëdhëniet personale të krijuara nga pjesëmar-
rësit gjatë projekteve dhe brenda iniciativave si Shkolla Shkëmbore 
e Mitrovicës. Duke folur për këtë të fundit, ishte në fillim - ashtu si 
shumë nisma të tjera të zhvilluara për të nxitur dialogun ndër -komu-

Burema, L. "Decentralizimi në Kosovë: Zbutja e tensioneve etnike apo avancimi i izolimit etnik?" në Decentralizim dhe Zhvillim 
Lokal në Evropën Juglindore, ed. Bartlett Will et alia, Palgrave Macmillian,  https://www.rcc.int/pubs/122/balkan-barome-
ter-2021--public-opinion
Komisioni Europian. “Raporti Kosovë* 2020”. 6 Tetor 2020: 37. E disponueshme në Anglisht në https://ec.europa.eu/neigh-
bourhood-enlargement/sites/near/files/kosovo_report_2020.pdf 
Koalicioni Kosovar për Pajtim. “Indeksi i Stereotipeve Etnike në Kosovë”. Dhjetor 2019. E disponueshme në Anglisht në 
https://kcr-ks.org/wp-content/uploads/2020/07/Index-ENG-stereotypes.pdf ; 
Qendra për Iniciativa Sociale. “Sondazhi i Opinionit Publik 2018 - Komunikimi mes anëtarëve të komuniteteve serbe dhe 
shqiptare në Kosovë: Çështja e gjuhës”. Dhjetor 2018. E disponueshme në gjuhën angleze në http://www.kosovo.iom.in-
t/sites/default/files/SI%20Language%20Report_ENG.pdf
Koalicioni Kosovar për Pajtim. “Indeksi i Stereotipeve Etnike në Kosovë”. Dhjetor 2019: 30. E disponueshme në Anglisht në 
https://kcr-ks.org/wp-content/uploads/2020/07/Index-ENG-stereotypes.pdf
Qendra për Iniciativa Sociale. “Sondazhi i Opinionit Publik 2018 - Komunikimi mes anëtarëve të komuniteteve serbe dhe 
shqiptare në Kosovë: Çështja e gjuhës”. Dhjetor 2018. E disponueshme në gjuhën angleze në http://www.kosovo.iom.in-
t/sites/default/files/SI%20Language%20Report_ENG.pdf
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komunitar - të importuar dhe sponsorizuar ndërkombëtarisht. Në 
vitin 2012, megjithatë, ajo u bë një OJQ e pavarur, e cila vetëm në 
vitin 2019 pa 10 grupe të përziera etnikisht që performuan në të 
gjithë Kosovën dhe pjesën tjetër të rajonit dhe, që nga themelimi i tij, 
nxiti krijimin e 49 grupeve shumetnike në total.

Në mesin e shumë historive të pa kënduara dhe frymëzuese, ne 
gjejmë atë të dy grave të reja, njëra Shqiptare nga Prishtina/Prishti-
na dhe një Serbe nga Graçanica/Graçanica, të cilat u takuan dhe 
u bënë miq gjatë ndjekjes së Programit të Studimeve të Paqes dhe 
Konfliktit në Institutin Rochester të Teknologjia në Prishtinë/Priština, e 
cila na kujton edhe një herë rëndësinë e arsimit të përbashkët. Dy 
gratë e reja ishin të parat në Kosovë që organizuan një Festë Rinore 
Kosovare shumetnike, financuar që nga viti 2018 nga UNMIK-u, e 
cila krijon hapësirë për të rinjtë nga komunitetet e ndryshme që të 
takohen, të kenë shkëmbime për kulturat, kuzhinat dhe folklorin e 
tyre përkatës. , dhe në fund bëni një gjë - përqafoni diversitetin e tyre 
dhe moshatarëve të tyre.

RCC. “Barometri Ballkanik 2021 - Raport Analitik i Opinionit Publik”, 2021: 118. E disponueshme në gjuhën angleze në 
https://www.rcc.int/pubs/122/balkan-barometer-2021--public-opinion
40 Ibidem: 129 
Rrumbullaku, O. “Studimi i të Rinjve në Kosovë 2018/2019”. Fondacioni Friedrich Ebert, 2019: 6. E disponueshme në 
http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/15264.pdf
Ibidem: 53 
https://yihr.org/
47 "Shkolla Rock që Bashkohet: Krijimi i Kërkesës për Aktivitete Shumëetnike në Mitrovicën e ndarë". Diskurs Ballkanik, 21 
Shkurt 2020. E disponueshme në Anglisht në https://balkandiskurs.com/en/2020/02/21/the-rock-school-that-unites/
48https://www.youtube.com/watch?v=k4HHkfiqRI4, available in Albanian and Serbian
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Lura Xhelili, 23 vjeçare nga komuna Fushë Kosovë/Kosovo Polje u 
shpërblye nga juria për stilin e saj të shkrimit të aftë dhe krijues, dhe 
imazhet evokuese, të cilat dolën të ishin imagjinative, por të lidhura 
dhe të kuptueshme. Me esenë e saj të brendshme "Një pjesë e 
jetës", Lura na ofron një lloj vështrimi të fshehtë në jetën e saj intime 
si një grua e re, ndërsa ajo reflekton dhe zbulon të tashmen - e 
tashmja në të njëjtën kohë, produkt i e kaluara dhe për këtë arsye e 
mbushur me kujtime të hidhura dhe të ëmbla, dhe dëshira për të 
jetuar dhe për të parë përpara për të ardhmen pikërisht për shkak të 
asaj që humbi në të kaluarën.

“Një copë jetë”
nga Lura Xhelili

Vdekjet janë të thata, të brishta, të thara.
Ato janë një kujtim i pashlyeshëm që mbështillet në plagë sa herë që i 
mbani mend. Ato janë diçka e heshtur, e pashpjegueshme, e pash-
mangshme për të gjithë, por një oazë jete në të njëjtën kohë. Dhe ju duhet 
të jetoni, të përjetoni gjithçka që ju është servirur dhe t'i shërbeni gjithçkaje 
që keni, për të ndërtuar historinë deri në ditët e pleqërisë e më tej, që vdek-
jet nuk dinë gjë tjetër veçse t'ju mësojnë.
Ato na mësojnë të marrim frymë më lirshëm, të duam trupin dhe mendjen 
dhe të mendojmë më gjatë, të kalojmë kufijtë e mbijetesës, të nxisim imagji-
natën dhe të na kujtojnë se ditët varen në cepin e një kulmi të vjetër, se 
vetëm një erë bie lehtë poshtë dhe pastaj ... Pastaj të gjitha kujtimet, pak 
nga pak do të zhdukesha nga era, do të fluturoja në pafundësi por gjatë 
rrugës do të lija melodi të buta, të ëmbla për veshin dhe të dashura për 
shpirtin. E largët, e mbushur me jetë, e mbushur me buzëqeshje dhe përqa-
fime. Kujtimet e fëmijërisë, me fjalët e para, hapat e parë, me dhëmbin e 
qumështit dhe me puthjen e parë në cep të rrugicës. Kujtime të tretura me 
copa dashurie, shëtitje që ishin
mbuluar nga rëra e thatë buzë detit, perëndimi i diellit afër valëve të kristal-
ta, libra të lexuar nën hijen e lisit të gjatë pranë kopshtit të luleve, kafja e 
mëngjesit e shoqëruar me pagjumësinë tuaj dhe shqetësimet e ngushta 
brenda vetes ...
Kjo është hapësira, gjithçka që ju plotëson si person, lumturia që ju mban 
gjithnjë duke e shtrydhur me xhelozi të pakrahasueshme, sikur të ishte dita 
juaj e fundit, sikur të ishte shpresa juaj e fundit për të mbajtur pak kohë 
para çdo gjëje. .. 

3. Pjesët e artit
 
3.1 Katër veprat e shpërblyera 

Eseja
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X. "Gjenerata e Kosovës e viteve 1990 merr pajtim personalisht". Balkan Insight, BIRN, Prishtinë, 4 Nëntor 2019. E 
disponueshme në https://balkaninsight.com/2019/11/04/kosovos-1990s-generation-take-reconciliation-personally/
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Ngjashëm me Lurën, Sonila Pacolli, 18 vjeçare nga Prishti-
na/Priština, me poezinë e saj "Mënyra e Jetës" na jep një vështrim 
të shkurtër në mendimet dhe ndjenjat e saj private që rezultojnë nga 
përvoja e "jetesës" në botën dhe shoqërinë tonë bashkëkohore.
Ajo që na kujtojnë pjesët e Lurës dhe Sonilës është një nevojë për 
introspeksion si një praktikë që më shpesh sesa jo shpërfillet absolut-
isht kur kemi të bëjmë me të rinjtë e Kosovës.
Të dyja pjesët në njëfarë mënyre shërbejnë si një thirrje zgjimi që 
lëshon çështje më të dukshme, p.sh. papunësia e të rinjve dhe mung-
esa e mundësive, në fakt janë të pikësuara me një mirëqenie të 
pasigurt mendore. Në këtë drejtim, sipas sondazhit të opinionit 
publik të RCC, 33% e të anketuarve nga Kosova (kundrejt një 
pjesëmarrje mesatare prej 12% për BB6) besojnë se, ndër problemet 
më të mëdha me të cilat përballen të rinjtë, ekziston edhe shëndeti 
mendor, p.sh. depresioni 

“Mënyra e Jetës” 
nga Sonila Pacolli 

Unë kurrë nuk kaloj nëpër këtë rrugë, nuk doja
të qajë. Fillova dhe u ktheva shumë herë

si mund të luash verbërisht kur drita të jetë zhdukur!

Gjithmonë do të ketë një burrë në stacione
malli në gjuhën tënde do të të presim diku,
por ne kurrë nuk kemi kohë për të pyetur

njëri -tjetrin: Ku u nisët?

Çdo gjë që kemi nuk mund të jetë e jona vetëm
Gjithçka që duam nuk mund të jetë më shumë

atë dëshirë, duke pritur në prag të arratisjes rastësore.

Ne, njerëzit e ngjarjeve të fabrikuara, mbetëm personazhe të dubluar në 
shirita filmash

u dogj, pa asnjë shans për t'u ribashkuar
ekranet e jetës që na varin si fundi i shkurtër mbi gju.

Kot ne luajmë me telekomandë moderne
plakjes sa shpejt do të flemë.

Ajri i ftohtë na kap nga mëngët,
të turpshëm, në palltot tona të firmosura.

Poezia
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Ne shtrëngojmë duart nga ethet me psherëtimë
që lëviz pa vetëdije brenda nesh.

Tuta e të mos qenurit, ende mban në këmbë lodhjen tonë njerëzore.

Halakatemi me pritjen që mund të na rrahë, me bileta dhe qindarka të 
lëna në fund të shpirtit që asgjë nuk i fsheh. Si e lëndojnë njëri -tjetrin 

shtyjnë mes stacioneve pa urbane. Shkoni edhe një sytjena falas 
Ne strukemi në qoshe të gjithë të turpëruar

përbuzje nga tjetri që na sheh, nga vetja se ne nuk dukemi si viktima që i 
shohim me sytë tanë

dhe se ne ruajmë shpirtin nga hajdutët që jemi vetvetja.

Shenjat e shiut të kristaltë shihen si përqafime
lagur në fytyrat tona të pajetë, dritaret e

sytë përplasen për të na mbrojtur nga rrufeja
i çrregullt në qiell që qan mbi ne.

Njerëzit gulçojnë me nxitim për t'i shpëtuar lagështirës,
mbaj zjarrin në frymëmarrjen e thatë.Diku

një i moshuar dridhet, në një stol duke pritur i lodhur në rrugën e kthimit 
në një ditë si kjo.

Unë qaj duke qarë nga myku, për një kohë të gjatë
përhapet në lëkurën e mallit që më djeg.

tani më i ndriçuar nga shiu ngjitur për të varur
hijerëndë, nën vizione dhe kohë të largëta me diell.

Përveç ndërtesave të vjetra që më bëjnë miq tani e

iluzione që shkrihen në puthjet e të tjerëve në ngjyrë gri.
të gjithë nxitojnë të mbyllen në shtëpi të ngrohta,

me te dashurit asgjë nuk më shtyn askush nuk më pret.

Ky shi i fortë më qetëson mallrat. Më kot pres të thahem
mungesa e ngurtësuar që më tret. Këtu po kthehem nga një

ditë e kotë, qesh me fatin tim të lënë pas, si një hije që nuk mund të bëhet 
kurrë një me mua.

Këtu kthehem në një derë të mbyllur që nuk dua ta hap.
Asgjë nuk më pret brenda. Unë ëndërroj të akullt si pula, për t’i ngrohur

vezë dhimbjeje në mallin që varet nën sqetull.

E bardha ... mbeti cullake në këtë natë të ftohtë
për të më tronditur. Në këtë vorbull të pengjeve, unë jam kthyer

më mirë të shoh atë që më ka mbetur kur kam lënë pas fajin ende të 
pashprehur.
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Nuk keni më kohë për të menduar? Ndalova nxitimin
nëse pres agimin e parë për të zbardhur një çati të re, po hedh shikimin e 

fundit të vallëzimit të vjetër.

Gjithmonë ka heshtje në dhomën time
Unë mysafir i turpshëm i shtëpisë së ftohtë

Kryqëzoj gishtat për të bërë zhurmë. Unë i tregoj vetes historinë e një 
princi që nuk e kam njohur kurrë.

Nesër ... Dita e zakonshme do të përplaset

shtëpia pa kalendar, as një orë në mur. I lodhur
Unë jam i kënaqur me zërin tim të mprehtë, duke përtypur mendime për 

të mos i thënë askujt,

Brenda jetoj si pa jetë dhe jashtë kënaqem,
si një engjëll që qëndron mbi ferr.

13



Only available in the Serbian language45

Miodrag Živković, 17 vjeç nga Gračanica/Graçanicë në videon 
e tij trajton çështjen urgjente të ndotjes në lumin Gračanka që rrjedh 
përmes qytetit të tij Gračanica/Graçanicë dhe fshatrave të tjerë 
përreth. Në videon e Miodrag, Petar - folësi - i jep audiencës një 
pasqyrë të qartë të gjendjes së lumit, e cila është në pjesën më të 
madhe për shkak të mbeturinave të minierës së Kišnica. “Duket se ky 
brez nuk mund të gjejë zgjidhje. Duket gjithashtu se të gjithë kthejnë 
kokën nga problemi ”, thotë Petar me hidhërim.

Si pjesëmarrës të tjerë dhe shumë bashkëmoshatarë të tij nga komu-
nitete të ndryshme në Kosovë, Miodrag na tregoi përkushtimin dhe 
ndjenjën e përgjegjësisë ndaj mjedisit, i cili ende duket të jetë shumë 
i ulët në listën prioritare të institucioneve relevante të Kosovës. Siç 
është sinjalizuar nga Komisioni Evropian në raportin e tij të fundit 
për Kosovën, mungesa e objekteve të trajtimit e bën atë që ujërat e 
zeza të patrajtuara dhe shkarkimet të vazhdojnë të ndotin basenet e 
ujit. Përveç kësaj, zbatimi i pamjaftueshëm i legjislacionit ekzistues 

Pamje nga videoja e Miodrag Živković: Ngjyrat e lumit Gračanka

Videoja
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Komisioni Europian. “Raporti Kosovë* 2020”. 6 Tetor 2020: 94. E disponueshme në Anglisht në https://ec.europa.eu/neigh-
bourhood-enlargement/sites/near/files/kosovo_report_2020.pdf
52 RCC. “Barometri Ballkanik 2021 - Raport Analitik i Opinionit Publik”, 2021: 102. E disponueshme në gjuhën angleze në 
https://www.rcc.int/pubs/122/balkan-barometer-2021--public-opinion
53 Shih paragrafin 2.1 për të dhënat mbi varfërinë
54https://www.unicef.org/kosovoprogramme/what-we-do/child-rights-monitoring-social-protection
55 Rrumbullaku, O. “Studimi i të Rinjve në Kosovë 2018/2019”. Fondacioni Friedrich Ebert, 2019: 16. E disponueshme në 
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dhe kështu mungesa substanciale e llogaridhënies së ndotësve 
përfaqësojnë një pengesë të madhe në parandalimin e aksidenteve 
industriale dhe kimike, përfshirë derdhjen industriale në lumenj, duke 
paraqitur kështu një kërcënim serioz për njerëzit dhe natyrën. Në 
dritën e kësaj, nuk është për t'u habitur që, sipas Barometrit Ballkan-
ik të RCC, një 86% e të anketuarve nga Kosova e konsiderojnë ndot-
jen një problem shumë serioz, në krahasim me mesataren e BB6 prej 
73%.

Slađana Stojanović, 18 vjeçare nga komuna e Gjilanit/Gnjilane, 
me fotografitë e saj vendosi të "japë një imazh" dhe hapësirë për 
ata që përballen me një situatë sfiduese të keqe ekonomike, në të 
cilën shumë njerëz gjenden në Kosovë (shiko foton nr. 1 më poshtë). 
Në lidhje me fëmijët, të kuptuar si individë nën moshën 18 vjeç, 
UNICEF sinjalizon në mënyrë alarmante se çdo fëmijë i pestë në 
Kosovë jeton në varfëri dhe më shumë se 6% jeton në varfëri 
ekstreme. Jo rastësisht, sipas Studimit për të Rinjtë 2018-2019, ‘rritja 
e varfërisë’ është shqetësimi kryesor për 74% të anketuarve, vetëm i 
dyti pas korrupsionit.

Fotografija

Foto nr. 1 nga Slađana Stojanović
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Në faqet në vijim, lexuesit do të gjejnë një përzgjedhje të kufizuar të 
veprave të tjera që iu paraqitën jurisë dhe u përfshinë në këtë punim 
në dritën e mesazhit dhe vlerës së tyre shoqërore. Pjesët grupohen 
bazuar në temën (et) për të cilat ata rrisin ndërgjegjësimin.

Duket e përshtatshme këtu për të falënderuar të gjithë pjesëmarrësit 
që i kushtuan kohën dhe krijimtarinë e tyre misionit të Youth Check 
In.

Me një fotografi të thjeshtë por evokuese, Slađana gjithashtu tërhoqi 
vëmendjen për problemin e qenve endacakë në Kosovë (shiko foton 
nr. 2 më poshtë), të cilat institucionet nuk kanë arritur ta zgjidhin deri 
më sot. 

Foto nr. 2 nga Slađana Stojanović

56 Dahsyla, E. "Trajtimi i qenve endacakë ende i pazgjidhur". Prishtina Insight, BIRN, 19 janar 2019. E disponueshme në 
gjuhën Angleze në  https://prishtinainsight.com/14315 2/#:~:text=%E2%80%9C14%2C000%20dogs% 
20have%20been%20treated,not%20been%20not%20carried%20out
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3.2 Punimet tjera  

16



Liona Bllaca, 21 vjeçare nga Gjilani/Gnjilane, portretizon luanin 
që është mbajtur ilegalisht në një kafaz në kushte të pafavorshme 
nga një pronar restoranti në komunën e saj. Në shkurt 2021, Gjyka-
ta Themelore e Gjilanit vendosi që luani të hiqet dhe të transferohet 
jashtë Kosovës, edhe pse deri më sot fati i tij është i pasigurt.

Mireqenia Shtazore dhe Ambienti 

Zëri. Luani Gjoni fiton betejën në Gjykatën Themelore në Gjilan, do të transferohet jashtë Kosovës.2Shkurt 2021. 
Edisponueshme ne gjuhen Shqipe https://zeri.info/aktuale/390983/luani-gjoni-fiton-bete-
jen-ne-gjykaten-themelore-ne-gjilan-do-te- transferohet-jashte-kosoves/
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Radovan Antić, 43 vjeçar nga Gjilan/Gnjilane
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Diella Valla, 18 vjeç nga Prishtina/Priština u përqëndrua në prob-
lemin e grumbulluesve joformalë të mbeturinave, mes të cilëve shumë 
fëmijë nga komunitetet Romë, Ashkal dhe Egjiptianë të Kosovës, që 
punojnë pa pajisje të përshtatshme dhe në kushte të tmerrshme shën-
detësore si dhe kushte sigurie.

VARFËRIA

ECMI Kosovë. “Grumbullimi dhe riciklimi joformal i mbeturinave”. Koalicioni i të Drejtave të Barabarta për të Gjithë (ERAC), 
Prill 2019. Në dispozicion https://www.ecmikosovo.org/uploads/Informal_Waste_ENG.pdf
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Anđela Ilić, 22 vjeçare nga Mitrovica/Mitrovicё Veri. 

Dhuna ndaj grave 
Sipas Barometrit Ballkanik 2021, shumica dërrmuese e të anketu-
arve nga Kosova identifikojnë si një nga fushat që duhet trajtuar më 
urgjentisht në shoqërinë e tyre si dhunë kundër grave (82%), me një 
pjesë të konsiderueshme të të anketuarve që janë të shqetësuar për 
gratë që detyruar në martesa të hershme (39% kundrejt 17% mesa-
tarja e BB6). Anketa e Misionit të OSBE-së në Kosovë mbi mirëqe-
nien dhe sigurinë e grave nga viti 2019 tregoi, në fakt, se 54% e të 
anketuarve, përfshirë shqiptarët e Kosovës, Serbët e Kosovës dhe 
komunitetet e tjera jo-shumicë, thonë se kanë përjetuar dhune 
psikologjike, fizike ose seksuale, dhuna nga një partner intim që në 
moshën 15 vjeç, dhe 29% thonë se kanë përjetuar ngacmime 
seksuale.

Femrat nga komuniteti LGBTIQ+ 
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Visar Kukaqi, 21 vjeç nga Gjakova/Đakovica. 

“Jo nuk do të thotë jo ”
nga Visar Kukaqi

Jo do të thotë jo.
Ndërsa një zemër e thyer mezi priste të përmbushej.

Duke vrapuar në rrugën e vetmuar, të dëshpëruar vetëm për pak 
dashuri.

Zemra e saj ishte e verbër pasi mori disa ilaçe zhgënjimi.
Dhe kështu, e verbër, ajo përfundoi në duar të gabuara.

Vajza e vogël po shpresonte për disa përqafime të ngrohta ndërsa ajo 
po qante në gjoksin e tij.

Në mendjen e tij ishte vetëm një "gjë", vagina e saj!
Burra, ne jemi më të këqij se qentë ose disa kafshë që janë të 

programuar të qij në çdo kohë që ata duan.
Ajo shkoi në dhomën e tij të errët duke i besuar dashurisë.
Por ai nuk u kujdes fare për dashurinë e saj, çfarë budallai!

Ndërsa ai thoshte se gjithçka do të jetë mirë, ai po i zbërthente 
këmishën e saj.

Një zonjë kaq e bukur dhe e bukur u mashtrua sepse kishte nevojë për 
një përqafim të fortë.

Prekja e fytyrës së saj të butë dhe të pafajshme duke përfituar nga 
trishtimi i saj.

Në emër të dashurisë që ajo hoqi dorë prej tij, ajo e lëshoi veten mbi 
të.

Pa menduar ajo e gjeti veten lakuriq, por nuk donte seks!
Vetëm dikush të jetë atje për të.

Dhe ajo mendoi se ishte tepër vonë për të refuzuar, sytë e saj të 
gjelbër të zbehur u mbuluan nga frika.

Ai penis i padobishëm midis këmbëve të saj, ndërsa duart i mbante 
nga një "burrë" i dobët.

Shtyrja e tij nuk funksionoi, kështu që ajo hoqi dorë për të mos e bërë 
më të vështirë.

Ajo thjesht donte që kjo të përfundonte, por ndjehet se zgjati gjithë 
jetën.

As nuk kishte kohë për t'u lutur.
Çfarë ironi, ai insekt mendoi se ishte argëtues, kur në realitet ajo u 

detyrua të bënte seks.
Dhe e gjithë kjo vetëm për një minutë kënaqësi, dhe për të nxjerrë atë 

spermë të neveritshme nga ka ardhur.
E dëshpëruar për dashuri dhe përqafime, ajo e gjeti veten më të 

dëshpëruar.
Jo sepse ishte faji i saj, por për shkak të shoqërisë ku burrat mendojnë 
vetëm për penisin e tyre të vogël, të cilin ata mendojnë se i bën burrë.
E vetme dhe duke qarë në heshtje, ajo mallkoi veten, ndërsa ishte e 

humbur në errësirë.
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Një grua e re marshon më 8 Mars, Ditën Ndërkombëtare të Gruas, duke 
mbajtur një tabelë ku shkruhet "gratë nuk pushojnë as të dielave". 

Desantina Muriqi, 21 vjeçare nga Prishtina/Priština. 

Tashmë e dehur nga ai ferr derisa ajo nuk ndjeu asgjë, më.
Ajo harroi fuqinë e gruas që kishte.

Harroi që ajo kishte në venat e saj gjakun e Artemide, dhe kështu 
humbi respektin për veten si grua.

Askush nuk e di se çfarë i ndodhi asaj, sepse besimi tani ishte humbur 
dhe ajo kishte frikë nga gjykimet.

Shoqëria nuk do ta miratonte atë si viktimë ndërsa ajo shkonte me 
dëshirën e saj.

Fatkeqësisht në realitet është gjithmonë faji i viktimës.
Dhe shoqëria ende nuk është dakord që jo do të thotë jo!

Nuk ishte vetëm një minutë, ishte një makth për tërë jetën e saj.

23



RCC. “Barometri Ballkanik 2021 - Raport Analitik i Opinionit Publik”, 2021: 35. E disponueshme në gjuhën Angleze në 
https://www.rcc.int/pubs/122/balkan-barometer-2021--public-opinion
61 Misioni i OSBE -së në Kosovë. “Anketa mbi mirëqenien dhe sigurinë e grave në Kosovë”, 2019: 8. E disponueshme në 
gjuhën Angleze në https://www.osce.org/files/f/documents/d/c/439781.pdf

56

57

Fitore Duraku, 21 vjeçare nga Prishtina/Priština.  

Diskriminimi kundër komunitetit  LGBTIQ+ 
Legjislacioni në fuqi siguron një kornizë të përgjithshme për paran-
dalimin dhe luftimin e diskriminimit bazuar në disa baza, përfshirë 
identitetin gjinor dhe orientimin seksual. Sidoqoftë, në praktikë, të 
drejtat e komunitetit LGBTIQ+ ngrihen shpejt në agjendën prioritare 
të institucioneve dhe qeverisë së Kosovës vetëm gjatë Javës së 
Krenarisë në Qershor, vetëm për të rënë në fund gjatë pjesës tjetër të 
vitit. Përkundër pranisë gradualisht në rritje të komunitetit në Prisht-
inë/Priština përmes organizimit të ngjarjeve shoqërore dhe avokimit, 
anëtarët e tij janë para së gjithash të padukshëm dhe, kur jo, përbal-
len me diskriminimin e përditshëm veçanërisht nëse nuk banojnë në 
Prishtinë/Priština por më shumë në qytete më të vogla ose zonat 
rurale. Nga sondazhi i NDI 2015 në Ballkan doli se 81% e të anket-
uarve nga Kosova dhe duke e njohur veten se i përkisnin popullsisë 
LGBTIQ+ raportuan se të paktën një herë ishin ekspozuar ndaj abuz-
imit psikologjik për shkak të orientimit të tyre seksual ose identitetit 
gjinor. Sondazhi gjithashtu tregoi se, kur u pyet për abuzimin 
psikologjik, Kosova është shoqëria e BB -së ku kishte mospërputhjen 
më të madhe mes përgjigjeve nga popullata LGBTIQ+ dhe nga 
popullata e përgjithshme (dmth. 81% kundrejt 13%). 
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Shumë pjesëmarrës, nga komunitete të ndryshme të përkatësisë, 
portretizuan në mënyrën e tyre krijuese çështje të shumta - varfërinë 
dhe mjedisin mbi të gjitha - që ende vuajnë nga shoqëria kosovare 
në tërësi. Kjo jep një aluzion për ndjenjën e përbashkëtësisë dhe 
angazhimit qytetar që i bashkon ata pavarësisht përkatësisë së tyre 
në komunitet.

Punimet krijuese që njëzet pjesëmarrësit në Youth Check In paraqitën 
theksojnë edhe një herë se problemet e përbashkëta dhe kështu 
përpjekjet e përbashkëta si dhe përpjekjet tejkalojnë përkatësinë 
etnike. Në shoqërinë e Kosovës pas konfliktit në tranzicion, çështjet 
dhe sfidat që ende e karakterizojnë atë - ndotja, mungesa e mbro-
jtjes së mjedisit, shkeljet e të drejtave të njerëzve dhe komuniteteve, 
politikat e lëkundshme të mirëqenies, etj. - paraqesin paradoksalisht 
një potencial të madh për të rinjtë nga të gjitha komunitetet në 
Kosovë për të bashkuar përpjekjet për të gjetur zgjidhje të përbash-
këta nga të cilat të gjithë do të përfitonin njësoj në të ardhmen e 
afërt. Ndërkohë, pavarësisht nëse studiuesit dhe ekspertët bien 
dakord apo jo, mund të pretendohet se vetë ushtrimi i identifikimit të 
problemeve të përbashkëta dhe krijimi i strategjive të përbashkëta 
në një mjedis të dialogut dhe bashkëpunimit ndër-komunitar tashmë 
e bën pajtimin, duke supozuar se pajtimi nuk është një koncept 
abstrakt por më tepër një praktikë e ushtruar dhe në pronësi të 
individëve. 

4. Konkluzionet  
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