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policisë dhe distancimi shoqëror nga shumi-
ca etnike. Grupi i parë i sfidave reflektohet në 
mungesë të vullnetit politik të autoriteteve të 
Serbisë për të punuar në integrimin e plotë 
të pakicës etnike shqiptare në të gjitha nive-
let e strukturave publike, e cila është e duk-
shme në progresin e ngadalësuar të njohjes 
së diplomave të Universiteteve të Kosovës 
(ku shumica e policëve shqiptarë janë eduku-
ar) si dhe kufizimet praktike në përdorimin e 
gjuhës amtare në komunat me banorë shum-
icë shqiptarë. Grupi i dytë i sfidave ka të bëjë 
me politikat joadekuate të llojllojshmërisë 
brenda policisë e cila vërehet në paqën-
drueshmëri të qasjes në edukimin policor dhe 
në pengesat e integrimit në mjedisin sho-
qëror. Integrimi i plotë dhe i qëndrueshëm në 
polici në tri komunat e jugut të Serbisë është 
me sfida edhe për shkak të paragjykimeve në 
Serbi për pakicën etnike shqiptare. Prandaj, 
njëra nga rekomandimet kryesore është që të 
sigurohet inkuadrimi i qëndrueshëm i pakicës 
kombëtare shqiptare në policinë e Serbisë 
duke siguruar që përfaqësimi i shqiptarëve të 
pasqyrojë përbërjen e popullsisë. 

HYRJA

Qëllim kryesor i këtij botimi që nga fillimi 
është që të vlerësohet  përfaqësimi i paki-
cës etnike shqiptare në institucionet e sig-
urisë së Serbisë siç janë policia, ushtria dhe 
xhandarmëria. Në bazë të analizës së do-
kumenteve dhe literaturës është zbuluar se 
përfaqësimi i pakicës kombëtare shqiptare në 
ushtri dhe xhandarmëri nuk ekziston, prandaj 
në këtë botim jemi përqendruar vetëm në 
përfaqësimin në polici. Pakica kombëtare 
shqiptare në territor të shtetit të Serbisë 
është e përqendruar në tri komuna të jugut 
të Serbisë: Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc, 
prandaj ky botim do t’i kushtojë vëmendje 
të posaçme vlerësimit në përfaqësimin e 
shqiptarëve në njësitë policore në këto tri 
komuna. Botimi ofron edhe rekomandime të 
cilat u dedikohen autoriteteve qendrore me 
qëllim të përmirësimit të mëtejshëm të për-
faqësimit të pakicës kombëtare shqiptare në 
policinë e Serbisë. Analiza e integrimit është  
bazuar te standardet e pranuara ndërkombë-

PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME

Që nga fundi i konflikteve në tri komuna të 
Serbisë Jugore në vitin 2001, është arritur 
përparim i rëndësishëm për ngritjen e për-
faqësimit të popullatës shqiptare në policinë 
vendore. Ky përparim ka ngecur kohëve të 
fundit. Interesimi për inkuadrimin në forcat 
policore nga pakica kombëtare shqiptare 
është rritur posaçërisht nga fundi i konfliktit 
në vitin 2001 në territorin e komunës së Pre-
shevës, të Bujanocit dhe të Medvegjës. Suk-
sesi i arritur në krijimin e policisë shumëkom-
bëshe pas konfliktit ka rezultuar që shqiptarët 
të kenë besim në polici më shumë se sa në 
ndonjë institucion tjetër të sigurisë në Serbi, 
madje besimi është më i madh se sa nga ana 
e shumicës etnike serbe. Banorët e këtij ra-
joni i besojnë policisë në numër të madh, më 
saktësisht 33% e të anketuarëve i besojnë 
policisë në krahasim me banorët në vende 
të tjera të Serbisë ku vetëm 19% nga numri i 
përgjithshëm i të anketuarëve ka mendim të 
njëjtë (BCSP, 2013). Motivi kryesor për hyrjen 
e shqiptarëve në polici është punësimi. 

Megjithatë, ka nevojë për të punuar edhe 
më tutje në integrim sepse ende ka mospër-
puthje mes përfaqësimit të shqiptarëve në 
popullsi dhe në strukturat policore. Deri tani 
sukses është arritur në rritjen e përfaqësim-
it të pakicës etnike shqiptare në nivelet e 
ulëta të njësive policore të Preshevës dhe 
të Bujanocit. Në Preshevë 50.4% e policëve 
janë shqiptarë kurse përqindja e popull-
sisë shqiptare është 89%, në Bujanoc 35% 
e policëve janë shqiptarë kurse përqindja e 
popullsisë shqiptare është 55% , dhe vetëm 
5% policë shqiptarë janë të punësuar në Med-
vegjë kurse 26% e popullsisë janë shqiptarë 
(Halimi, 27.02.2014). Sidoqoftë, numri i ulët 
i përfaqësimit të pakicës etnike shqiptare 
mbetet i pranishëm në nivelet dhe në pozitat 
e larta policore. Kur është fjala për strukturën 
rajonale policore, përfaqësimi i shqiptarëve 
gati nuk ekziston, vetëm një polic shqiptar 
punon në Drejtorinë rajonale policore në 
qytetin e Vranjës. 

Sfidat kryesore të përfaqësimit të shqiptarëve 
në polici janë: çështjet politike, organizimi i 
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hasur në  sfida për të mbledhur të dhëna të 
sakta statistikore rreth përfaqësimit nga Min-
istria e Punëve të Brendshme pasi që Minis-
tria nuk kërkon nga personeli të deklarohen 
rreth nacionalitetit të tyre.1 Prandaj, statistika 
për përfaqësim të shqiptarëve në policinë e 
Serbisë është marrë nga Këshilli i Pakicës 
Shqiptare dhe aktorëve tjerë në nivelin lokal 
në tri komuna. 

KORNIZA LIGJORE PËR 
PJESËMARRJE TË PAKICAVE NË 
ÇËSHTJE PUBLIKE 

Mekanizmat ndërkombëtarë 

Pjesëmarrja e pjesëtarëve të pakicave etnike 
në punët publike në shtet në të cilin jetojnë 
është kyçe për mbrojtjen e të drejtave të tyre 
dhe për parandalimin e përjashtimit shtetëror. 
Prandaj është e garantuar me instrumentet 
e Kombeve të Bashkuara (UN), Këshillit të 
Evropës (CoE) dhe Bashkimit Evropian (EU).2 
Instrumentet kryesore për të drejtat e njeri-
ut i mbrojnë të drejtat e pakicave, në vend 
të parë me parimin e mosdiskriminimit i cili 
krijon bazë të domosdoshme për mbrojtjen 
e pakicave. Megjithatë, dispozita e mosdis-

1   Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë, Kabineti i 
ministrit, Zyra për informata  me rëndësi publike,  01 no.: 
1586/14,  “Duke  marrë  parasysh  që  korniza  ligjore  dhe 
kushtetuese nuk e obligon askënd të deklarojë kombësi-
në, Ministria nuk ka  mbledhur të dhëna për përkatësinë 
etnike të të punësuarëve të saj”, 21 shkurt 2014
2    Për  shembull,  neni  2  i  Deklaratës së Kombeve të 
Bashkuara për Pakica e vitit 1992 ofron bazë për të dre-
jtat e personave të pakicave për pjesëmarrje efektive në 
jetën  kulturore,  fetare,  shoqërore,  ekonomike  dhe  pub-
like si dhe në marrjen e vendimeve në nivel vendor dhe 
kombëtar  për  çështjet  që  kanë  të  bëjnë  me  pakicën  të 
cilës i takojnë. Konventa Korniza e Këshillit të Evropës për 
Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare nga viti  1995 e përfor-
con këtë dispozitë duke i obliguar palët �të krijojnë kushte 
të  nevojshme  për  pjesëmarrjen  efektive  të  personave 
që  u  përkasin  pakicave  kombëtare  në  jetën  kulturore, 
shoqërore dhe ekonomike dhe në çështjet publike, posa-
çërisht në çështjet të cilat kanë të bëjnë me jetën e tyre.� 
Neni 2 i Traktatit të Bashkimit Evropian shfaq respekt për 
të drejtat e njeriut duke i përfshirë të drejtat e pjesëtarëve 
të minoriteteve etnike si një nga vlerat bazë të Bashkimit. 
Përkushtimi i BE për të drejtat e pakicave më vonë është 
zhvilluar me përfshirjen e parimit të mosdiskriminimit në 
Traktatin e Amsterdamit të  vitit  1997  me  themelimin  e 
Komitetit për të Drejtat e Njeriut dhe Demokraci në vitin 
1999 dhe me miratimin e Kartës  për të Drejtat  Funda-
mentale të vitit 2000.

tare që kanë të bëjnë me: miratimin e poli-
tikave të qarta te organeve të sigurisë për 
promovimin e pakicave kombëtare në nivel 
kombëtar dhe vendor; promovimin e rëndë-
sisë së marrëdhënieve ndëretnike që duhen 
zbatuar nga organet shtetërore dhe policore; 
zhvillimin e planeve të veprimit për realizimin 
e këtyre politikave si dhe vëzhgimin e rreg-
ullt të realizimit të tyre; përbërjen e policisë 
në nivel vendor, rajonal dhe kombëtar duke 
përfshirë pozitat e larta dhe të ulëta, si dhe 
përbërjen e nëpunësve civilë që duhet të re-
flektojë diversitetin e popullsisë (OSBE, 2006: 
4). Gjithashtu, për t’i zgjidhur çështjet e na-
tyrës operative siç është përdorimi i gjuhës 
amtare në edukim/trajnim/zhvillim profe-
sional, zhvillimet në të gjitha fushat kanë 
ngecur përkundrazi faktit se ekzistojnë re-
komandimet që këto çështje të trajtohen në 
mënyrë të duhur. Hulumtimi ka zbuluar që 
përveç rritjes së numrit të shqiptarëve në sta-
cionet policore në këto tri komuna, progresi i 
mëtutjeshëm që do të siguronte inkuadrimin 
e qëndrueshëm të minoriteteve, përdorimin e 
gjuhës, zhvillimiin e karrierës dhe mundësive 
të njëjta për përparim nuk është siguruar në 
mënyrë të plotë.  

METODOLOGJIA

Këtë botim e kanë përgatitur dy organizata 
këshillëdhënëse/think tank-e të pavarura 
nga Prishtina dhe Beogradi duke pasur si qël-
lim  zbulimin e progresit dhe sfidat në të cilat 
kanë hasur gjatë integrimit të pakicës etnike 
shqiptare në polici të Serbisë. Ne besojmë se 
është më rëndësi që përmes bashkëpunimit 
të ofrohen analizat të cilat mundësojnë qas-
je kritike dhe verifikim të të dhënave duke u 
bazuar në interesimin e publikut nga Kosova 
dhe Serbia. Për zhvillim të këtij botimi, autorët 
i kanë analizuar dokumentet dhe kanë zhvil-
luar 20 intervista me partnerët në Beograd, 
Preshevë, Bujanoc dhe në Vranjë në fund të 
shkurtit dhe në fillim të marsit të vitit 2014. 
Intervistat janë zhvilluar me përfaqësuesit 
e autoriteteve shtetërore të Serbisë, organi-
zatat joqeveritare si dhe me gjashtë policë 
shqiptarë nga Presheva dhe Bujanoci. Duhet 
përmendur se  autorët e hulumtimit kanë 
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Në Serbi përfaqësimi i minoriteteve në in-
stitucionet publike është i garantuar me 
Kushtetutë. Përveç nenit 21 të Kushtetutës e 
cila e përmban dispozitën e përgjithshme për 
mosdiskriminim, pjesa e tërë  Kushtetutës 
(nenet 75-81) i përkushtohet mbrojtjes së pa-
kicave kombëtare (Kuvendi Kombëtar i RS, 
2006). Pra, neni 76 ndalon çdo diskriminim 
në bazë të etnicitetit dhe në mënyrë të hapur 
i parashikon masat afirmative. Më tutje, neni 
53  e përcakton që të gjithë qytetarët, nën 
kushtet e barabarta, të kenë të drejtë të mar-
rin pjesë në punët e qeverisë dhe të marrin 
pozita në institucione publike, kurse neni 77 
e rikonfirmon këtë parim duke iu referuar 
posaçërisht pakicave etnike të cilat e gëzojnë 
këtë të drejtë. Në fund, neni 60 i Kushtetutës 
së Serbisë e përcakton që të gjitha vendet e 
punës duhet të jenë të hapura për të gjithë 
qytetarët sipas kushteve të njëjta.      

Përveç Kushtetutës, dispozitat të cilat i 
mbrojnë të drejtat e pakicave janë të përf-
shira në ligje të ndryshme, ndër të cilat më 
i rëndësishëm është Ligji për Mbrojtjen e të 
Drejtave dhe Lirive të Pakicave Etnike nga 
viti 2002 i cili, mes të tjerash, i shpjegon disa 
nga dispozitat e Kushtetutës të përmendura 
në tekstin e mësipërm, duke i inkurajuar vep-
rimet afirmative të autoriteteve shtetërore 
(Gazeta Zyrtare e RFJ, Nr. 11/2002). Më tutje, 
neni 9 i Ligjit për Punonjësit Civilë  nga viti 
2005 thekson se për punësim të punonjësve 
civilë, kujdes i posaçëm duhet t’i kushtohet 
përfaqësimit të minoriteteve që do të pasqy-
rojë në mënyrë adekuate përbërjen e sho-
qërisë (Gazeta Zyrtate e RS, Nr. 79/2005). 
Në fund, në vitin 2009 Kuvendi i Serbisë e 
ka miratuar Ligjin e parë gjithëpërfshirës për 
mosdiskriminim i cili ka krijuar mekanizëm të 
ri institucional – Komisionerin për Mbrojten 
e Barazisë – organ i pavarur me mandate të 
për të parandaluar të gjitha format e diskrim-
inimit si dhe mbikëqyrjen e zbatimit të nor-
mave  antidiskriminuese (Gazeta Zyrtare e 
RS, Nr. 22/2009). 

Kur është fjala për sektorin e sigurisë në 
Serbi, kushtet dhe kriteret për punësim janë 
të përkufizuara me ligje të cilat i rregullojnë 
punët e institucioneve në sektorin e sigurisë, 

kriminimit e cila i detyron shtetet që t’i brak-
tisin të gjitha ligjet dhe masat diskriminuese 
ndaj grupeve të posaçme, nuk mjafton për 
të siguruar barazi të qëndrueshme. Prandaj, 
autoritetet shtetërore duhet të ndërmarrin 
masa pozitive, me fjalë tjera masa afirmative 
me anë të së cilave grupi i minoriteteve do 
të favorizohet me qëllim të eliminimit të dal-
limit mes grupeve të cilat kanë përparësi dhe 
atyre që nuk kanë. Nevoja për masa afirma-
tive bëhet posaçërisht urgjente në shoqëritë 
të cilat në të kaluarën e afërt kanë qenë të 
prekura nga konfliktet etnike. Në këto sho-
qëri, ri-ndërtimi i besimit mes grupeve të 
ndryshme etnike është i pamundur pa përf-
shirjen e minoriteteve etnike në punët pub-
like dhe në proceset e vendimmarrjes. 

Konteksti ligjor në Serbi 

Duke i marrë parasysh mekanizmat ndërkom-
bëtarë dhe kornizën ligjore të Serbisë del se 
legjislacioni në Serbi për mbrojtjen e pakicave 
është në pajtim me standardet ndërkombë-
tare në nivel të volitshëm, posaçërisht me 
Ligjin për Ndalimin e Diskriminimit të vitit 
2009 (Gazeta Zyrtare e RS, Nr. 22/2009). Dis-
pozita për mosdiskriminim është e përfshirë 
në të gjitha ligjet kryesore duke përfshirë 
Kushtetutën dhe mund të thuhet se nuk ka 
pengesa ligjore që pjesëtarët e minoriteteve 
të punësohen dhe të zhvillojnë karrierën në 
institucionet e sektorit publik. Megjithatë, kur 
është fjala për masat dhe veprimet afirmative 
situata është më pak e mirë. Masat e politikave 
të cilat kanë për qëllim të sigurojnë barazinë 
e plotë dhe efektive janë të përcaktuara me 
disa ligje tjera por jo edhe me ligjet të cilat e 
rregullojnë punën e sektorit të sigurisë. Ven-
dosja e një dispozite të tillë në legjislacion të 
sektorit të sigurisë nuk është e obligueshme 
por mund të demonstrojë dëshirën për të 
punuar në zgjidhjen e trashëgimisë së kon-
flikteve gjatë të cilave disa minoritete etnike 
kanë qenë të përjashtuara nga institucionet e 
sigurisë. Institucionet e sektorit të sigurisë së 
Ballkanit Perëndimor kanë qenë të përfshira 
në konfliktet etnike në të kaluarën e afërt dhe 
si të tilla kanë një imazh posaçërisht negativ 
ndër anëtarët e pakicave etnike. 
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PËRFAQËSIMI I PAKICAVE ETNIKE 
NË SEKTORIN E SIGURISË NË 
SERBI 

Sipas regjistrimit të popullsisë në Serbi në 
vitin 2011, pakicat etnike përbëjnë rreth 16% 
të popullsisë së përgjithshme (Zyra për Sta-
tistikë e RS, 2011). Edhe pse ka disa të dhëna 
për përfaqësimin e pakicave etnike në disa 
institucione publike, të dhënat gjithëpërf-
shirëse për përfaqësimin e pakicave etnike në 
mbarë administratën publike nuk ekzistojnë, 
dhe as të dhënat gjithëpërfshirëse për ndon-
jë nga pakicat etnike (Bjellosh, 2012: 254). 
Prandaj, është e pamundur të caktohet nëse 
dhe në çfarë shkallë dispozitat kushtetuese 
dhe të ligjeve tjera të përmendura në tekstin 
e mësipërm janë respektuar nga Qeveria e 
Serbisë (Ibid). 

Qendra e Beogradit për Politikë të Sigurisë e 
ka publikuar raportin në vitin 2008 dhe 2012 
për përfaqësimin e pakicave në sektorin e sig-
urisë (Haxhiq et al, 2012; Haxhiq & Stojanoviq 
Gajiq, 2012). Konkluzioni themelor i vitit 2012 
ishte se situata është përmirësuar deri në një 
masë që nga viti 2008, por edhe se pakicat 
etnike ende nuk janë përfaqësuar mjaft në 
sektorin e sigurisë së Serbisë edhe pse ekzis-
ton korniza ligjore e cila është e volitshme 
(Bjellosh, 2012). Gjatë kërkimit të të dhënave 
për përfaqësimin e pakicave etnike në shkurt 
të vitit 2014, MPB-ja është përgjigjur se nuk 
mban të dhëna rreth përkatësisë etnike të 
të punësuarëve. Megjithatë, në konferencën 
e organizuar nga Qendra e për Politikë të 
Sigurisë në Beograd dhe Qendra për Stu-
dim të Sigurisë në  Prishtinë më 27 qershor, 
përfaqësuesi i MPB-së i ka paraqitur numrat 
të cilët tregonin se ekziston praktika e për-
faqësimit të pakicave etnike në polici. Sido-
qoftë, autorët e këtij dokumenti nuk kanë 
mundësi të vlerësojnë nëse ka ndonjë pro-
gres në integrimin e pakicave deri tani.  

Sipas të dhënave të QPSB nga viti 2010 (Bjel-
losh, 2012: 255-260), pakicat etnike janë 
të përfaqësuara në numër më të madh në 
Drejtori doganore - 13,5%, pastaj në Kuv-
endin Kombëtar – 12,4%. Në Ministrinë e 
Mbrojtjës pakicat etnike përbëjnë 12% nga 

siç është Ligji për Polici i vitit 2005, Ligji për 
Mbrojtje i vitit 2007, Ligji për Ushtri i vitit 2007, 
dhe Ligji për Agjenci të Inteligjencës dhe  Sig-
urisë i vitit 2002. Dispozitat që gjenden në 
këto ligje janë neutrale rreth etnicitetit që do 
të thotë se kushtet dhe kriteret për pranim 
në polici vlejnë në mënyrë të barabartë për 
të gjithë qytetarët pa marrë parasysh nëse i 
përkasin pakicës ose shumicës etnike (Bjel-
losh, 2012: 253). Ligjet për institucionet e 
sigurisë nuk kërkojnë në mënyrë specifike as 
nuk e inkurajojnë përfaqësimin proporcional 
të minoriteteve etnike në sektorin e sigurisë 
(Ibid).

Megjithëkëtë, Komisioneri për Mbrojtjen e 
Barazisë, në pajtim me mandatin statusor 
të dhënies së rekomandimeve autoriteteve 
publike për masat e avancimit të barazisë 
e ka rekomanduar në vitin 2011 Ministrinë e 
Punëve të Brendshme (MPB) që të ndërmarrë 
masa adekuate për të siguruar se përbërja e 
njësive rajonale policore është në pajtim me 
përbërjen etnike të rajonit në të cilin poli-
cia i kryen detyrat e veta (Komisioneri për 
Mbrojtjen e Barazisë, 312/2011). Në këtë rast, 
Komisioneri ka vepruar në bazë të ankesës 
kundër MPB-së për diskriminim të supozuar 
ndaj anëtarit të pakicës etnike boshnjake të 
pajisur me diplomë të Sarajevës, Bosnja dhe 
Hercegovina. Mendimi i Komisionerit ishte 
se MPB-ja nuk i ka diskriminuar boshnjakët, 
por që ka hapësirë për përmirësimin e për-
faqësimit të pakicës etnike boshnjake në 
polici. Edhe pse ky rast ka të bëjë me paki-
cën boshnjake, rekomandimi i Komisionerit 
312/2011 është  orientim i përgjithshëm i cili 
ka për qëllim që të përmirësojë përfaqësimin 
e pakicave etnike në polici. M rekomandim, 
midis të tjerash, propozohen masa të cilat 
do të sigurojnë që një numër proporcional të 
personave të pakicave entike që të ndjekim 
mësimet në shkollat policore, si edhe masat 
të cilat do të sigurojnë mundësi punësimi në 
polici për studentët nga pakicat etnike (Ibid).
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përfshirjen e pakicave në sektorin e sig-
urisë, këto institucione transformohen në 
institucionet më përfaqësuese, duke kon-
tribuar drejtpërsëdrejti në rritjen e besimit te 
qytetarët dhe përmirësimin e funksionimit të 
këtyre institucioneve. Madje, kjo e zmadhon 
bashkëpunimin mes qytetarëve dhe poli-
cisë në luftë kundër dukurive negative dhe e 
përmirëson sigurinë e të gjithë qytetarëve. 

Duke iu referuar veçanërisht inkuadrimit të 
pakicave në polici, arritja e përfaqësimit të 
volitshëm cilësor sasior ofron kontribut konk-
ret për përforcimin e marrëdhënieve ndëret-
nike dhe rritje të efikasitetit operativ të poli-
cisë. Ky ka qenë rasti me përfaqësimin e pa-
kicës shqiptare që jeton në pjesën jugore të 
Serbisë (në komunën e Preshevës, Bujanocit 
dhe të Medvegjës). 

E vërteta është se për shkak të bojkotimit 
të regjistrimit të popullsisë në Serbi në vitin 
2011 për pakicën shqiptare ka mungesa të të 
dhënave kur i referohet numrit total. Prandaj 
për të parandaluar çdo përshtypje të gabuar 
nga të dhënat demografike të regjistrimit të 
popullsisë së vitit 2011 rreth përbërjes et-
nike të këtyre tri komunave, ky raport do t�u 
referohet vetëm të dhënave nga regjistrimi i 
popullsisë nga viti 2002 që janë më të sakta 
(posaçërisht në rastin e banorëve shqiptarë). 
Më saktësi, sipas regjistrimit të popullsisë së 
vitit 2011, në Preshevë ka 416 shqiptarë et-
nikë, 2294 serbë; në Bujanoc 224 shqiptarë 
dhe 12,989 serbë; kurse në Medvegjë 527 
shqiptarë dhe 6429 serbë (Popullsia sipas et-
nicitetit, 2011). Ndërkohë, sipas regjistrimit të 
popullsisë së vitit 2002 në këto tri komuna, 
pakica shqiptare përbën afro 116.000 banorë. 
Ky numër përfshin edhe personat që jetonin 

numri i përgjithshëm i të të punësuarëve (në 
ushtrinë e Serbisë vetëm 6%), në Ministrinë 
e Punëve të Brendshme 9,22%, kurse në 
Agjencinë për Inteligjencë dhe Siguri vetëm 
5% e të punësuarëve nuk i përkasin shum-
icës kombëtare. Nuk është për t�u befasuar 
që përfaqësimi i pakicave etnike në nivelet 
më të larta, në pozita vendimmarrëse dhe 
komanduese në institucionet e sigurisë ësh-
të edhe më i ulët në krahasim me numrin e 
përgjithshëm të të punësuarëve në sektorin 
publik (Ibid: 255). Dallimi i madh i përfaqësim-
it të disa pakicave etnike në popullsi dhe në 
sektorin publik është posaçërisht i dukshëm 
në qytetet dhe komunat shumëkombëshe në 
Serbi. Për shembull, boshnjakët përbëjnë më 
shumë se 70% të popullsisë së Novi Pazarit 
kurse vetëm 20% e boshnjakëve punojnë në 
policinë e Novi Pazarit (Ibid: 263-264). Situata 
është njësoj e pakënaqshme në disa komuna 
në Vojvodinë ku hungarezët përbëjnë shum-
icën por janë të përfshirë me më pak se 20% 
në policinë lokale (Ibid: 264). Pakica shqiptare 
është pakica më e përfaqësuar në polici për 
shkak të masave specifike të cilat janë ndër-
marr gjatë viteve të fundit.

PËRFAQËSIMI I PAKICËS ETNIKE 
SHQIPTARE NË POLICI TË 
SERBISË: TË ARRITURAT DHE 
SFIDAT KRYESORE

Përfshirja e pakicave në sektorin e sigurisë 
është shumë e rëndësishme për demokra-
tizimin e shoqërisë. Pjesëmarrja e tyre në in-
stitucionet e sigurisë dhe në marrjen e vendi-
meve është kyçe për mbrojtjën e të drejtave 
të tyre shoqërore dhe shmangien e përjas-
htimeve të mundshme. Duke e përmirësuar 

Tabela 1. Struktura etnike e popullsisë në të tri komunat e jugut të Serbisë duke i përjash-
tuar ata që jetojnë jashtë vendit*

Komunat Gjithsej Shqiptarë Serbë Të tjerë 
Numri/ % Numri Numri  % Numri   % Numri %
Presheva 34,904 31,098 89 2984 9 822 2
Bujanoci 43,302 23,681 55 14,782 34 4839 11
Medvegja 10,760 2,816 26 7,163 67 781 7

* Numri i qytetarëve që jetonin jashtë vendit për një kohë më të gjatë se një vit është: 13,000 nga Presheva, 11,000 nga 
Bujanoci dhe 3,000 nga Medvegja, Raporti komunal i Bujanocit, 24 qershor 2010. 
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respektimin e të gjitha të drejtave të njeriut, 
të drejtat politike dhe të pakicave (Stodiek, 
2006: 43). Me përkrahje të Organizatës për 
Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), 
Qeveria serbe ka ndërmarrë disa masa konk-
rete duke përfshirë elementin shumëkombë-
tar në stacionet policore të cilat operonin në 
komuna të banuara me shqiptarë. Progres i 
rëndësishëm është arritur posaçërisht gjatë 
viteve 2001 - 2004. Megjithatë këto masa 
kanë qenë afatshkurtra sepse nga viti 2005 
ka pasur progres të kufizuar në këtë çështje 
(Popoviq, 21.02.2014). 

Gjatë viteve 2001 - 2004, 400 policë nga të 
cilët 270 shqiptarë dhe 130 serbë e kanë kry-
er trajnimin që të marrin pjesë në elementin 
shumëkombëtar (Halimi, 27.02.2014). Trajnimi 
themelor i realizuar në Mitrovo Pole ka zgjatur 
tre muaj dhe është realizuar vetëm në vitin 
e parë. Trajnimin themelor është ndjekur me 
trajnim në vend të punës prej 15 javësh me 
policët ndërkombëtarë si këshilltarë dhe me 
planet dhe programet e marra nga Akademia 
policore e OSBE-së në Kosovë që janë për-
shatur me legjislacionin e Serbisë.  

Interesimi i qytetarëve shqiptarë nga jugu i 
Serbisë për të hyrë në polici është rritur që 
nga momenti i shpalljes së informimit për 
konkursin e parë për formimin e elementit 
shumëkombëtar. Është e mundur që sukse-
si i krijimit të policisë shumëkombëtare pas 
konfliktit e ka rritur besimin ndaj policisë më 
shumë se sa besimi në ndonjë institucion 
tjetër të sigurisë në Serbi dhe më shumë se 
sa besimi që kanë serbët (BCSP, 2013). Në 
përgjithësi, interesimi i pakicës shqiptare për 
t�u përfshirë në policinë e Serbisë është në 

jashtë vendit, numri i të cilëve është 27.000 
nga numri i përgjithshëm (Regjistrimi i pop-
ullsisë, 2002).  Duke i analizuar këta numra 
në përqindje, shqiptarët me 89% përbëjnë 
shumicën vendore në komunën e Preshevës. 
Njësoj, me 55% përfaqësojnë shumicën 
lokale edhe në komunën e Bujanocit kurse në 
komunën e Medvegjës përbëjnë 26% të pop-
ullsisë së përgjithshme (Ibid). 

Duke e shikuar të kaluarën, deri në konfliktin e 
vitit 2000 pakica shqiptare ishte gati e përjas-
htuar nga sektori shoqëror, politik, ekonomik 
dhe i sigurisë. Niveli i përfaqësimit të tyre në 
institucionet e sigurisë së Serbisë duke i përf-
shirë edhe strukturat e policisë gati nuk ekzis-
tonte. Më saktësisht, para konfliktit gjithsej 
kanë qenë vetëm 11 shqiptarë që punonin në 
policinë e Serbisë (Sh. Kamberi, 28.02.2014). 
Pas rritjes së tensioneve  nga fundi i vitit 1990 
të gjithë këta policë u larguan ose u detyruan 
të largohen nga puna. Që nga fundi i konflik-
tit në të tri komunat në vitin 2001, përpjekje 
të rëndësishme ka pasur për përfaqësimin e 
shqiptarëve në polici kurse nuk është punuar 
aq shumë për përmirësimin e përfaqësimit të 
tyre në institucione të tjera të sigurisë. Disa 
nga përpjekjet më të mëdha në këtë drejtim 
kanë ndodhur kryesisht mënjëherë pas kon-
fliktit. Pas rënies së regjimit të Millosheviqit 
në tetor të vitit 2000, Qeveria serbe ka fil-
luar të ndërmarrë hapat e parë  për arritjen 
e  marrëveshjes paqësore. I ashtuquajturi 
Plani i Çoviqit është krijuar në vitin 2001 nga 
zëvëndëskryeministri i atëhershëm Nebojsha 
Çoviq i cili parashikonte, midis tjerash, zhvil-
limin e sigurisë dhe të ekonomisë, zhvillimin 
e shoqërisë shumëkombëshe dhe shumëfe-
tare të bazuar në parimet demokratike dhe 

Tabela 2. Bashkësia Numri i personelit Shqiptarë Serbë Romë*

Bashkësia Numri i personelit Shqiptarë Serbë Romë
Numri/% Nu. Nu. % Nu. % Nu. %
Presheva 248 125 50.4 120 48.4 3 1.2
Bujanoci 307 107 35 198 65 2 0.65
Medvegja 142 7 5 133 93.6 2 1.4
Gjithsej 697 239 30 451 69 7 1

* Etnička struktura stanovništva, zapošljenih i rukovodioca organa, institucija i preduzeća u opštinama Preševo, Bujano-
vac i Medveđa, Savet za Ljudska Prava, Preševo 2011/2012 (Struktura etnike e popullsisë, e të punësuarëve dhe e ud-
hëheqësve të organeve, institucioneve dhe ndërmarrjeve në komunën e Preshevës, Bujanocit dhe të Medvegjës, Këshilli 
për të Drejtat e Njeriut, Preshevë 2011/2012)
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sisë në gjuhën serbe është treguar si një nga 
sfidat kryesore për të rinjtë shqiptarë dhe për 
mundësi të zhvillimit të karrierës në policinë 
e Serbisë. Disa masa afirmative janë ndër-
marrë përmes krijimit të materialeve promo-
vuese3 dhe pjesëve në provim pranues për 
trajnim themelor në polici në gjuhën shqipe. 
Në bazën ad hoc këshillimi dhe edukimi në 
gjuhën serbe iu janë mundësuar kandidatëve 
të pakicës shqiptare për rritjen e numrit të 
kandidatëve të pakicave që të  marrin pjesë 
në trajnim dhe avancim në policinë e Serbisë. 
Prandaj, ekziston nevoja që këto programe 
të planifikohen edhe me buxhet nga ana 
MPB në bashkëpunim më Trupin Koordinues 
për Bujanoc, Medvegjë dhe Preshevë për të 
siguruar qëndrueshmërinë e veprimeve. Ato 
mund të krijohen duke u bazuar në modelin 
për mësim të gjuhës serbe dhe praktikë pro-
fesionale4 në administratën qendrore publike 
e cila është mundësuar me përkrahje të Am-
basadës së Britanisë së Madhe në Serbi (Ak-
tivitetet e Trupit Koordinues, 2013). Struktu-
rat e trajnimit dhe të edukimit policor në MPB 
të Serbisë duhet të kenë si qëllim bashkëpun-
imin me bashkësinë lokale që të tërheqin 
kandidatët e kualifikuar për edukim të lartë 
policor në Beograd.  

Gjatë tri vjetëve të fundit janë realizuar 
disa programe shtesë për përfshirjen e pa-
kicave. Në nëntor të vitit 2011, MPB ka or-
ganizuar aktivitete për promovim me qëllim 
të popullarizimit të profesionit të policit në 
mesin e shqiptarëve; është krijuar softueri 
shumëgjuhësorë për t�u mundësuar kandi-
datëve testin hyrës në gjuhën amtare. Në tetor 
të vitit 2012, me përkrahje të OSBE-së, MPB 
ka organizuar takim me mësuesit e gjuhës 
serbe nga Presheva, Bujanoci dhe Vranja për 
organizimin e kurseve të gjuhës serbe për 
anëtarët e pakicës shqiptare me qëllim të 
ndihmës së integrimit dhe kalimit të provimit 
hyrës. Në mars të vitit 2014, përfaqësuesit 
e Qendrës për trajnim themelor policor, në 
bashkëpunim me OSBE kanë mbajtur semi-
nar në të cilin kanë marrë pjesë pakicat etnike 

3   http://www.copo.edu.rs/Albanski_jezik-187-1 
4  http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Koordinaciono-
telo-pomaze-buducim-policajcima.sr.html 

nivel të volitshëm, gjë që shihet edhe sipas 
anketimit të nxënësve të shkollave të mesme 
për preferencat e tyre për punë (Stojanoviq, 
2008: 169). Mundësia e punësimit është 
gjithashtu motiv i pakicës shqiptare për t�u 
bërë pjesë e policisë (Stojanoviq, 2009: 2). 
Shqiptarët etnikë përbëjnë 50.4% të policëve 
në Preshevë, 35% në Bujanoc dhe vetëm 5% 
të policëve shqiptarë punojnë në Medvegjë 
(Halimi, 27.02.2014). Megjithatë, në kuptim 
të përgjithshëm përfaqësimi i shqiptarëve në 
polici në këto tri komuna është ende i ulët 
duke konsideruar se ata përbëjnë vetëm 25% 
të numrit të përgjithshëm të policëve kurse 
shqiptarët në këto komuna përbejnë 65% të 
numrit të përgjithshmë të popullsisë (Halimi, 
27.02.2014). Përfaqësimi i shqiptarëve në drej-
toritë rajonale të policisë gati se nuk ekziston, 
vetëm një polic shqiptar punon në drejtorinë 
rajonale në Vranjë. Deri më 2011 nuk ka pasur 
shqiptarë në polici kufitare përkundër faktit 
se zona kufitare është e banuar me shqiptarë. 
Tani numri i shqiptarëve në policinë kufitare 
është 5 (Sh. Kamberi, 28.02.2014). Gjëja që 
mbetet shqetësuese është se në të gjitha 
rastet kur policët nga pakica shqiptare për 
çfarëdo shkaku largohen ose janë larguar 
nga puna, pozita e tyre plotësohet kryesisht 
me përfaqësuesit e komuniteteve tjera pa e 
marrë parasysh zëvëndësimin e pozitës me 
komunitetin përkatës. 

Sfidë edhe më të madhe paraqet obligimi i kr-
ijimit të ambientit që do t�i lejojë përfaqësues-
it e pakicës kombëtare shqiptare të zhvillojnë 
karrierë dhe të avancohen në pozitat ud-
hëheqëse. Përveç trajnimit në vendin e punës 
që bëhet në tri komuna të jugut të Serbisë, 
shumë pak shqiptarë kanë pasur mundësi të 
ndjekin programet e edukimit në Beograd. 
Nga 270 shqiptarë etnikë të punësuar në vitin 
2001 vetëm 8 policë kanë pasur mundësi të 
vazhdojnë trajnimin e tyre ne Beograd. Nga 
ky numër gjatë periudhës 12 vjeçare vetëm 
një person ka pasur mundësi të vazhdojë tra-
jnimin në Akademine e Kriminalistikës dhe të 
Studimeve Policore në Beograd (B. Kamberi, 
27.02.2014). Një person tjetër i cili ka arritur 
me sukses deri në provimet pranuese  është 
shkualifikuar për shkak të njohjes së pamjafu-
eshme të gjuhës serbe. Mungesa e shkathtë-
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SFIDAT PËR INKUADRIM TË 
PAKICËS SHQIPTARE NË MJEDIS 
TË POLICISË SË SERBISË 

Ndër sfidat kryesore me të cilat bashkësia 
e pakicës shqiptare ballafaqohet kur është 
fjala për inkuadrimin në institucionet e sig-
urisë janë: mungesa e vazhdimësisë së ma-
save afirmative nga aktorët politikë në nivel 
qendror dhe vendor; mosnjohja e sistemit të 
edukimit ku shumica e anëtarëve të bashkë-
sisë shqiptare i ndjekin studimet; kufizimet 
në përdorimin e gjuhës amtare në komunat 
ose qytetet ku kjo pakicë etnike është më 
shumë e përqendruar; marrëdhëniet ndëret-
nike midis komunitetit serb dhe shqiptar; 
prania e tepërt e ushtrisë dhe e forcave të 
xhandarmërisë në rajonet e banuara me 
shqiptarë; dhe kompetencat e kufizuara ter-
ritoriale të policisë lokale. 

Grupi i dytë i sfidave ka të bëjë me kompetencat 
e policisë lokale të cilat janë të kufizuara edhe 
në territorin për të cilin ata janë përgjegjës. 
Në këtë rajon, prania e xhandarmërisë është 
shumë e dukshme. Me pajisje të mëdha ush-
tarake, forcat e xhandarmërisë në mënyrë të 
vazhdueshme patrullojnë në territorin e Lug-
inës së Preshevës. 

Ambienti politik 

Në përgjithësi, përfaqësuesit e organizatës 
joqeveritare në Beograd konsiderojnë se ka 
vullnet të kufizuar politik në mesin e institu-
cioneve të sigurisë që të merren me çështje 
të përfaqësimit etnik në sektorin e sigurisë. 
Çështja e përfaqësimit etnik në sektorin 
e sigurisë së Serbisë ka qenë në masë të 

nga Subotica, Vranja, Sremska Mitrovica, Be-
ogradi, Uzhica, Valeva, Bori, Pozharevci dhe 
Kikinda (Arsenijeviq, 27.06.2014). Të gjitha 
këto aktivitete, si dhe aktivitetet nga e kalu-
ara, janë realizuar me përkrahje të jashtme 
kurse për qëndrueshmeri dhe ndryshime 
duhet të bëhen përpjekje të vazhdueshme 
buxhetore.

Për të mësuar për pikëpamjet e policëve 
shqiptarë dhe duke pasur si qëllim shtypjen 
e këtij botimi kemi bërë intervista me gjashtë 
policë shqiptarë të cilët kanë përvojë pune 
nga një deri në njëzet vjet pune. Të gjithë 
policët kanë treguar se kanë pasur përvojë 
shumë të mirë në trajnim themelor dhe në 
vend të punës. Ata janë trajtuar në mënyrë 
të barabartë si dhe anëtarët e komuniteteve 
tjera dhe nuk kanë përjetuar asnjë formë të 
diskriminimit etnik. Madje, asnjë nga policët e 
intervistuar nuk kanë përjetuar asnjë problem 
në stacionet e tyre në bazë të profilimit etnik. 
Megjithatë, ata kanë shprehur brengë se ud-
hëheqësia qendrore (MPB) dhe udhëheqësit 
preferojnë përfaqësues të shumicës serbe.5 
Madje, kur është fjala për promovimin në 
pozitat udhëheqëse, ata e kanë vërejtur se ka 
pasur përpjekje për dekurajim të zyrtarëve të 
përkatësisë etnike shqiptare duke nënvizuar 
se nuk ka trajtim të barabartë në nivele të lar-
ta të menaxhimit policor në këto tri komuna 
(polici 12, 2014).

5   Polici ka kërkuar të   jetë anonim edhe pse ka pasur 
leje  nga  Ministria  e  Brendshme  për  intervistë  me  për-
faqësuesit e organizatës civile. Kjo mungesë e vullnetit 
për të folur tregon se ekziston njëlloj frike që të flasë për 
pakënaqësitë dhe për parregullsitë brenda policisë sepse 
mund të ketë si rezultat humbjen e punës dhe/ose mos-
besimin ndaj të dyja palëve.  

Tabela 3. Përfaqësimi etnik në udhëheqësinë policore në të tri komunat*

Rangu Preshevë Bujanoc Medvegjë
Shef shqiptar serb serb
Komandant serb serb serb
Zëvendës komandant shqiptar shqiptar serb
Ndihmës komandant tre serbë;

një shqiptar 
katër serbë katër serbë 

* Intervistat me policët nga Bujanoci dhe Presheva, 27 dhe 28 shkurt 2014. 
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shtendosja dhe normalizimi i marrëdhënieve 
në mes Beogradit dhe Prishtinës të ndikojë 
në sigurinë e shqiptarëve që jetojnë në këto 
pjesë (Sh. Kamberi, 2014).

Trashëgimia e luftës dhe pasojat 
psikologjike të luftës  

Mosinteresimi i shqiptarëve për të qenë pjesë 
e strukturave të sigurisë së Serbisë gjithash-
tu ka të bëjë me trashëgimin nga konflikti dhe 
segregacioni i pakicës shqiptare posaçërisht 
në kohën e regjimit të Millosheviqit. Ka pasur 
ftesa nga përfaqësuesit e organizatave joqe-
veritare të cilat i kanë ftuar institucionet që të 
merren me pasojat e së kaluarës për të ecur 
përpara në krijimin e besimit në tri komunat 
e Serbisë Jugore të banuara me bashkësi 
shqiptare. Sipas përfaqësuesit të Fondit për 
të Drejtën Humanitare, 15% e zyrtarëve në 
mbarë sektorin e sigurisë së Serbisë dysho-
hen se kanë bërë krime të luftës në Kosovë 
ose në pjesë të tjera të ish-Jugosllavisë (Kos-
tiq, 06.03.2014). Në anën tjetër, numri i madh 
i krimeve të luftës të kryera nga forcat ush-
tarake dhe paramilitare gjatë viteve  90-ta 
ende duhet të procedohet në gjykata. Ndërsa 
procesi i nxjerrjes para bankës së drejtësisë 
nuk po ndodh,  kështu që është jashtëzakon-
isht vështirë të pritet nga pakica shqiptare 
t’u besojë insitutucioneve të sigurisë (B. 
Kamberi, 27.02.2014). Gjithashtu, kur është 
fjala për polici, kanë ekzistuar disa çështje të 
cilat Qeveria pas Millosheviqit ka planifikuar 
t’i zgjidhë. Këto e kanë nënkuptuar depoli-
tizimin, decentralizimin dhe demilitarizimin 
e policisë, që nuk janë arritur për shkak të 
mungesës së politikave adekuate që kanë 
pasur për qëllim të ballafaqohen me këto 
çështje (Bakiq, Gajiq, 2006).  

Prania e xhandarmërisë dhe të 
forcave ushtarake 

Ka mendime të ndryshme mes autoriteteve 
kombëtare dhe vendore sa i përket nevojës 
për praninë e xhandarmërisë në jug të Ser-
bisë. Ndryshe nga autoritetet qendrore, për 
autoritetet vendore dhe përfaqësuesit e sho-

madhe e përjashtuar nga diskursi si pasojë 
e konfliktit në Preshevë, Bujanoc dhe në 
Medvegjë. Si rezultat, deri tani nuk ka pasur 
analiza publike të disponueshme për nivelin 
e përfaqësimit të pakicës etnike shqiptare në 
forcat e sigurisë serbe duke e përfshirë avan-
cimin në pozitat e larta. Nuk ka dëshmi nëse 
ka ndonjë agjendë/politikë nga MPB e cila ka 
për qëllim rritjen e integrimit të shqiptarëve 
ose të minoriteteve të tjera në institucionet e 
sigurisë së Serbisë. Shumica konsiderojnë se 
kur është fjala për pakicën shqiptare arsyeja 
kryesore për mungesën e vëmendjes institu-
cionale janë marrëdhëniet e afërta mes këtij 
komuniteti me shqiptarët e Kosovës, si dhe 
mosbesimi i cili është mbjellë në të kaluarën 
nga zyrtarët serbë ndaj kolegëve të tyre të 
përkatësisë etnike shqiptare.  

Mangësia që kësaj  çështjeje t’i jepet përparë-
si mund të jetë krijuar nga mungesa e përk-
rahjes publike për inkuadrimin e shqiptarëve 
në shoqëri serbe. Anketa aktuale e opinionit 
publik rreth diskriminimit në Serbi tregon se 
76% e qytetarëve i përkrahin nismat për ma-
sat afirmative të cilat ua mundësojnë punëd-
hënësve të punësojnë në përqindje adekuate 
anëtarët e grupeve të diskriminuara (Komi-
sioni për Mbrojtjen e Barazisë, 2012: 23). Meg-
jithatë e njëjta anketë tregon nivel më të lartë 
të distancës etnike ndaj shqiptarëve etnikë 
vendorë. Më shumë se gjysma e të anketu-
arëve nuk i duan shqiptarët në familjet e tyre, 
25% e të anketuarëve nuk dëshirojnë të jeto-
jnë në afërsi të shqiptarëve, kurse një e pesta 
e të anketuarëve mendojnë se shqiptarët 
nuk duhet të jenë qytetarë të Serbisë (Ibid, 
2012: 26). Në anën tjetër, duket se elita poli-
tike e shqiptarëve është duke bërë përpjekje 
të vogël për përfaqësimin e shqiptarëve në 
strukturat e sigurisë serbe. Ka forca të cilat 
janë të interesuara vetëm për të pasur push-
tet lokal dhe si të tilla nuk kanë interesim për 
nivel më të gjerë, rajonal ose kombëtar, dhe 
këto konfrontime mes subjekteve politike 
ndikojnë në jetën e qytetarëve shqiptarë. Në 
përgjithësi, shqiptarët që jetojnë në jug të 
Serbisë presin shumë nga bisedimet në mes 
Beogradit-Prishtinës dhe ata presin rezul-
tate konkrete që do ta përmirësojnë situatën 
e tyre si dhe në mënyrë afatgjatë presin që 
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2). Përqindja më e lartë e papunësisë është 
në Preshevë me 56%, pastaj në Medvegjë 
me 46% dhe në Bujanoc me 43% (Stankoviq, 
11.03.2013). Situata e rëndë ekonomike është 
konsideruar nga shumica e popullsisë lokale 
si një prej faktorëve kryesorë që kontribuojnë 
negativisht në përmirësimin e marrëdhënieve 
ndëretnike. Për të argumentuar edhe më sak-
tësisht këtë, 95% e shqiptarëve mendojnë se 
faktori më i rëndësishëm për përmirësimin 
e marrëdhënieve ndëretnike është zhvillimi 
ekonomik, dhe pastaj vjen zgjidhja e çësh-
tjeve politike me 91%. (QPSB, 2013: 7)  

Edukimi dhe përdorimi i gjuhës 
amtare 

Mungesa e njohjes  së gjuhës serbe është 
problem kryesor me të cilin po ballafaqohet 
pakica shqiptare kur është fjala për integrimin 
e tyre në sektor publik. Në komunat ku pakica 
shqiptare e përbën shumicën në nivel lokal ka 
probleme me zhvillimin e dygjuhësisë/bilin-
gualizimit. Ky problem është i shkaktuar më 
shumë nga mungesa e vullnetit të nivelit qen-
dror që reflektohet me investime të kufizuara 
në burimet njerëzore (përkthyesit, ligjëruesit) 
në institucionet publike në këto tri komuna. 
Edhe pse është kështu, nga viti 2011 dega e 
Departamentit të Fakultetit Ekonomik të Sub-
oticës është hapur në Fakultetin Ekonomik 
të Bujanocit, dhe për shkak të mungesës së 
degëve tjera dhe mundësive të edukimit uni-
versitar në gjuhën shqipe, shumica e pakicës 
shqiptare e cila jeton në Serbi studion jashtë 
vendit, në Kosovë, Maqedoni dhe në Shqipëri 
në gjuhën amtare.  

Progres i kufizuar është arritur në njohjen e 
diplomave. Nga viti 1990 deri në vitin 2002, 
autoritetet e Serbisë nuk i kanë pranuar 
diplomat e Universitetit të Kosovës (Halimi, 
27.02.2014). Në vitin 2002, pas marrëveshjes 
paqësore me të cilën kanë mbaruar konflik-
tet në Preshevë, Medvegjë dhe në Bujanoc, 
qeveria ka vendosur t�i pranojë të gjitha dip-
lomat nga Kosova. Kjo situatë ka vazhduar 
deri më 2008 kur Ministria e Arsimit e  Qever-
isë së kryeministrit Koshtunica ka vendosur 
të mos i njohë diplomat. Ky vendim është 

qërisë civile, prania e xhandarmërisë në jug 
të Serbisë nuk është më e nevojshme (Pop-
oviq, 2007: 45). Prania e madhe e forcave 
ushtarake dhe e xhandarmërisë serbe në ra-
jonin e banuar me pakicë shqiptare ka efekte 
negative psikologjike te qytetarët (Dragan 
Popoviq, 21.02.2014). Kjo prani kontribuon 
që shqiptarët etnikë edhe më tutje të ruajnë 
mosbesimin ndaj këtyre dy institucioneve të 
sigurisë. Si rezultat, gati asnjë anëtar i paki-
cës shqiptare ende nuk ka shprehur vullnet 
për të marrë pjesë në ushtri ose xhandarmëri. 
Madje, anketimi i organizuar nga SEESAC tr-
egon se 43% e shqiptarëve mendojnë se sig-
uria e përgjithshme në masë të madhe është 
e rrezikuar nga xhandarmëria serbe (Stodiek, 
2006: 53). Përdorimi masiv (rreth 100 anë-
tarë) madje edhe në raste kur policia lokale 
mund t’i kryente operacionet, ka rezultuar 
në bllokimin e pjesës së qytetit për një kohë 
të gjatë duke krijuar tensione të mëdha dhe 
ndjenjën e pasigurisë te qytetarët (Halimi, 
27.06.2014). 

Duhet të krijohen kushtet që shqiptarët të 
marrin pjesë në xhandarmëri sepse për-
dorimi i tepërt dhe nganjëherë i jashtëza-
konshëm i xhandarmërisë  e komprometon 
punën e këtij institucioni dhe si pasojë ndikon 
në vullnetin e shqiptarëve që të marrin pjesë 
në xhandarmëri (Halimi, 27.06.2014). Një nga 
të ashtuquajturit përparim në këtë çështje 
është që nga viti 2004 shkelja e të drejtave të 
njeriut nga policia, xhandarmëria janë duke u 
zvogëluar por frika nga prania e tyre e tepërt 
mbetet e vazhdueshme (B. Kamberi, 2014).

Faktorët ekonomikë

Zhvillimi ekonomik i kufizuar dhe niveli i lartë 
i papunësisë konsiderohen faktorë kryesorë 
që shkaktojnë që pakica shqiptare të hyjë në 
polici serbe. Situata ekonomike paraqet një 
nga problemet kryesore për Luginën e Pre-
shevës. Situata ekonomike në këtë pjesë të 
shtetit është e dobët në krahasim me pjesët e  
tjera të shtetit, gjë e cila kryesohet nga niveli i 
lartë i papunësisë me 49%, kurse si krahasim 
në mbarë Serbinë përqindja e papunësisë 
është 20.1% (Grupi i Bankës Botërore, 2014: 
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ashikon njohje të dyanshme të diplomave të 
cilat mund të kalojnë procesin a aprovimit të 
EUA-së. 

 

PËRFUNDIME DHE 
REKOMANDIME 

Pavarësisht nga progresi i arritur në 
dhjetëvjeçarin e fundit, pakica shqiptare në 
Serbi akoma mbetet jo mjaft e përfaqësuar 
në institucionet e sigurisë. Një lloj përparimi 
në përfaqësimin e pakicës shqiptare në nive-
let dhe pozitat e ulëta në policinë lokale në 
komunat e Preshevës dhe Bujanocit është 
arritur nga fundi i konflikteve në këto komuna 
në vitin 2001. Përfaqësimi i vogël i kësaj pa-
kice etnike mbetet në pozita të larta. Duke  
krahasuar situatën e pakicës shqiptare në 
Serbi me standardet evropiane, kjo ende nuk 
është e volitshme. Përfshirja e pakicës etnike 
shqiptare në policinë e Serbisë në tri komuna 
të banuara me pakicën shqiptare lokale ka 
rezultuar në rritjen e besimit të tyre në polici. 
Sido që të jetë, pas datës së fillimit të nego-
ciatave për integrim në BE (21 janar 2014), 
Qeveria e Serbisë duhet të demonstrojë më 
shumë vendosmëri në trajtimin e inkuadrimit 
të pakicave për të arritur përparim të duhur 
në këtë fushë. 

Duke u bazuar në zbulimet e paraqitura në 
këtë raport, Qeveria e Serbisë dhe institucio-
net vendore  rekomandohen që të ndërmarrin 
disa hapa konkretë për integrimin e pakicës 
shqiptare në nivel lokal në policinë e Serbisë: 

1. Ministria e Punëve të Brendshme duhet 
të krijojë politika të qarta për të promo-
vuar inkuadrimin  e pakicës shqiptare 
në të gjitha strukturat dhe pozitat. Njëra 
nga masat që mund të ndërmerret është 
partneriteti me Trupin Koordinues për 
Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë; dediki-
mi i mjeteve buxhetore, këshillimi dhe 
mësimi i gjuhës për policët të cilët mund 
të kontribuojnë në rritjen e kandidatëve 
të pakicës etnike për zhvillimin e karri-
erës dhe avancimin në policinë e Serbisë. 

marrë për shkak të shpalljes së pavarësisë së 
Kosovës (Sh. Kamberi, 2014). Kjo periudhë ka 
zgjatur një vit, deri në vitin 2009, kur bashkë-
sia ndërkombëtare ka ndikuar në Qeverinë e 
Serbisë për zgjidhje të çështjes (Ibid). Mar-
rëveshja për njohje të dyanshme të diplo-
mave universitare nëpërmjet certifikimit nga 
ana e Asociacionit të Universiteteve Evropi-
ane (EUA) është arritur me 2 korrik 2011 dhe 
ka përfunduar me 21 nëntor 2011, kurse zba-
timi ka filluar në shkurt të vitit 2012 (Gjendja 
aktuale, 2014: 29). Marrëveshja e ka ofruar 
mënyrën për njohjen e diplomave universi-
tare duke parashikuar mundësimin që diplo-
mat të hyjnë në procedurën e njohjes e cila 
para kësaj marrëveshjeje ka qenë e pamun-
dur. Akoma, ky progres i arritur nuk ofron 
zgjidhje të plotë sepse nuk i obligon univer-
sitetet në Serbi dhe punëdhënësit t�i prano-
jnë diplomat e vlefshme. Ndërkohë, në disa 
raste kur diplomat nga Kosova janë pranuar 
emërtimi “Kosovo dhe Rrafshi i Dukagjinit” 
është shtuar në diplomë (KIPRED, 2013:20).  

Sipas raportit të Qeverisë së Kosovës, deri 
në këtë moment, janë pranuar 279 paraqitje 
nga Asociacioni i Universiteteve Evropiane 
(EUA), por asnjë prej tyre nuk është certi-
fikuar dhe asnjë letër zyrtare e pranimit nuk 
është lëshuar nga institucionet e Serbisë 
(Gjendja aktuale, Qeveria e Kosovës, 2014: 
29). Nuk ka pasur progres sa i përket kësaj 
çështjeje, madje një hap prapa ka ndodhur 
me 30 prill 2014 kur Gjykata Kushtetuese e 
Serbisë ka vendosur6 të suspendojë njohjen 
e diplomave të Kosovës. Ky hap e dëmton 
rininë shqiptare pasi që vështirësitë për in-
tegrim në sektorin socio-politik, ekonomik, 
të sigurisë dhe të sektorëve tjerë e redukton 
mundësitë e punësimit dhe të vazhdimit të 
edukimit në Serbi dhe kjo do të vazhdojë të 
paraqesë problem për prosperitetin e tyre. 
Bashkësia ndërkombëtare duhet të vëzhgojë 
dhe të përkrahë progresin e marrëveshjes së 
arritur në Bruksel e cila, mes të tjerash, par-

6    Neshiq  Milan,  Odluka  o  neustavnosti  diploma  oz-
biljan  test/Vendimi  për  diplomat  jokushtetuese  test 
serioz,  Radio  Slobodna  Evropa/Radio  Evropa  e  Lirë, 
link:  http://www.slobodnaevropa.org/content/odluka-
o-neustavnosti-diploma-ozbiljan-test/25377887.html, 
08.05.2014, qasja e fundit më 21.07.2014 
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Programi mund të zhvillohet nga MPB në 
bashkëpunim me Trupin Koordinues për 
Bujanoc, Medvegjë dhe Preshevë në bazë 
të modelit të kurseve të gjuhës serbe dhe 
stazhit në administratën publike qen-
drore i cili ka qenë i ofruar nga Ambasada 
e Britanisë në Serbi.  

2. Bashkëpunimi mes shtetit/institucio-
net qendrore dhe autoritetet lokale ka 
nevojë të përmirësohet për të siguruar 
përfaqësim më të qëndrueshëm të pa-
kicës etnike shqiptare në institucionet e 
sigurisë së Serbisë. Strukturat e edukimit 
të policisë në MPB të Serbisë duhet të 
caktojnë qëllimin për të punuar se bashku 
me bashkësinë vendore për të tërhequr 
kandidatë të kualifikuar për edukim të 
lartë në Beograd. 

3. Njohja e diplomave universitare nga 
Kosova duhet të bëhet sa më shpejtë. 
Ka nevojë për krijimin e politikave të le-
htësimit sepse ky proces është i gjatë dhe 
kërkon investime financiare të shumta.    

4. Për krijimin e ambientit miqësor dhe për 
dhënien e kontributit pozitiv në mar-
rëdhëniet ndëretnike në komunën e Bu-
janocit, Preshevës dhe të Medvegjës 
dhe për krijim të ndjenjës së sigurisë, ka 
nevojë për reduktime drastike të pranisë 
së ushtrisë dhe të xhandarmërisë sa më 
herët që është e mundur. Prania e tyre 
nuk e pasqyron gjendjen e sigurisë në 
terren kurse reputacioni i tyre negativ i 
zhvilluar gjatë dy dekadave të fundit ka 
krijuar mjedis të parregulluar për paki-
cën shqiptare. Tensioni i krijuar dhe pa-
kënaqësia e shqiptarëve për këtë çështje 
do të përmirësohet nëse xhandarmëria 
do të ndryshojë praktikën e cila i frikëson 
qytetarët që e respektojnë ligjin.  
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RRETH ORGANIZATAVE 

QENDRA KOSOVARE PËR STUDIME TË SIGURISË 
(QSSP) 
Kosova

Qendra për Studimet e Sigurisë në Kosovë (KCSS) 
është organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse 
këshilluese e themeluar më 2008 e cila si qëllim 
kryesor e ka zhvillimin e studimeve kërkimore në 
sektorin  e  sigurisë.  KCSS  realizon  kërkime  dhe 
organizon  konferenca  dhe  seminare  në  fushat 
që kanë të bëjnë me politikat e sigurisë, sundim 
të  ligjit,  drejtësisë  dhe  vëzhgimit  të  sektorit  të 
sigurisë.  Aktivitetet  e  KCSS-së  kontribuojnë  në 
inkurajimin e vëzhgimit demokratik  të  instituci-
oneve të sigurisë në Republikën e Kosovës. 

QENDRA PËR POLITIKË TË SIGURISË NË 
BEOGRAD (QPSB) 
Serbia

Qendra për Politikë të Sigurisë në Beograd (QPSB) 
është një grup këshillues i pavarur i themeluar në 
vitin  1997 për avokim në siguri kombëtare dhe të 
njeriut e bazuar në demokraci dhe në respektimin 
e të drejtave të njeriut. QPSB punon për konsolidi-
min dhe reformën e sektorit të sigurisë (SSR) dhe 
për  integrim  të  sigurisë  së  shteteve  të  Ballkanit 
Perëndimor  në  komunitetin  Euro-Antlantik  duke 
krijuar  mjedis  të  politikave  të  sigurisë  të  bazuara 
në dijeni dhe inkuadrim. Këto qëllime i plotëson me 
kërkime,  avokim  publik,  edukim,  duke  i  bashkuar 
aktorët përkatës dhe rrjetëzim.  

RRETH PROJEKTIT

Forumi Hulumtues i Sigurisë është një projekt i përbashkët në mes të tri qendrave të pavarura hulumtuese 
nga Beogradi (BCSP), Prishtina (QKSS) dhe Tirana (IDM) të specializuara në hulumtimin e çështjeve të sig-
urisë. Projekti ka për qëllim të nxisë debat të balancuar midis qendrave hulumtuese (think-tank), komu-
nitetit akademik, politikës publike dhe medias, në mënyrë që të sigurojë zgjidhje alternative për sfidat e 
vazhdueshme të bashkëpunimit ndërmjet Serbisë, Kosovës dhe Shqipërisë.

PËR AUTORËT 

Sofije KRYEZIU  punon  në  QKSS  që  nga  Nëntori 
i  vitit  2010  në  cilësinë  e  hulumtueses  dhe  koor-
dinatores  së  projekteve  të  ndryshme  në  QKSS. 
Është  autore  dhe  bashkautore  e  publikimeve  të 
ndryshme  të  ndërlidhura  me  fushën  e  sigurisë. 
Ka përfunduar studimet Master për Menaxhment, 
Biznes dhe Ekonomi në Universitetin e Biznesit dhe 
Teknologjisë. Ka  fituar titullin Baçelor në Shkenca 
Politike,  Marrëdhënie  Ndërkombëtare  dhe  Diplo-
maci me fokus të veçantë në Drejtësi, Marrëdhënie 
Ndërkombëtare  dhe  Diplomaci  në  po  të  njëjtin 
universitet.

Isidora STAKIC ka fituar diplomë Bachelor në Mar-
rëdhëniet  Ndërkombëtare  në  Fakultetin  e  Shken-
cave  Politike  në  Universitetin  e  Beogradit,  dhe 
diplomë Masteri në të Drejtat e Njeriut në një pro-
gram  të  Erasmus  Mundus  në  bashkëpunim  të  tri 
universiteteve  nga  Britania  e  Madhe,  Suedia  dhe 
Norvegjia.  Isidora  iu  bashkua  BCSP  në  vitin  2012 
në pozitën e hulumtuese e re.  Interesat e saj hu-
lumtuese përfshijnë: sigurinë rajonale dhe marrëd-
hëniet  ndëretnike  në  rajonin  e  Ballkanit  Perëndi-
mor, ekstremizmin e krahut të djathtë, të drejtat e 
minoriteteve, si dhe perspektivën gjinore në siguri.



POLICE INTEGRATION IN NORTH KOSOVO: 
PROGRESS AND REMAINING CHALLENGES
IN IMPLEMENTATION OF THE BRUSSELS 
AGREEMENT

Belgrade Centre for Security Policy


