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PROJEKTI 
 “STUDIMI I MUNDËSISË SË KOEKZISTENCËS MULTIETNIKE” 

 
Projekti »Studimi  i mundëisë së koekzistencës multietnike» kishte qëllimin 

parësor që të shqyrtoj dhe të krahasoj eksperiencën e Mitrovicës dhe Mostarit. Këto 
qytete janë të zgjedhura qëllimisht, pasi ishin dhe akoma janë qytete të ndara në 
Ballkan. Pasi që aktualisht  Mitrovicë  de fakto qytet i ndarë,  ideja e këtij projekti ishte 
që të vërehen ngjajshmëritë dhe ndryshimet me Mostarin. Gjithashtu, qëllim i projektit 
ishte,  që me anë të anketës, që të konstatohen qëndrimet e bashkësisë shqiptare dhe 
serbe  dhe mundësive   të afrimit eventual të bashkësive.   
Njëri nga qëllimet e projektit ishte dhe njoftimi me realitetin aktual të Mostarit,  i cili 
gjithsesi përmban edhe dimensionet politike, ekonomike dhe shoqërore. Duke u nisur 
nga këto qëllime, me projekt ishte paraparë vizita Mostarit, e cila bazohej jo vetëm në 
hulumtimet në teren, po edhe në takimet me faktorët kyq të shoqërisë mostarase, si q 
janë përfaqësuesit e qeverisë lokale, organizatave joqeveritare dhe mediave. Metoda 
krahasuese e qasjes është zgjedhur në mënyrë adekuate për nevoja të Mitrovicës, 
ashtu që në mënyrë kualitative të krahasohen situatat në të dy qytetet, të  konstatohen 
ngjajshmëritë dhe ndryshimet, dhe të sillen përfundimet për zgjidhje të ngjajshem.  

Megjithate, ekipi i aktivistëve të organizatave joqeveritare nga  Mitrovicë , nga 
fillimi ishit të vetëdijshëm se nuk ka zgjidhje universale të cilat mund të përdoren në të 
gjitha rastet e veqanta. Këtë duhet theksuar edhe për shkak se qëllimi I këtij projekti 
asesi nuk ishte barazimi i situatës dhe paragjykimi i zgjidhjes tek këto dy qytete. Në 
dobi të kësaj hipoteze, tregojnë edhe rezultatet e anketës, të cilat pa mëdyshje 
tregojnë në diferenca të mëdha mes Mitrovicës e Mostarit, dhe për këtë praktikisht 
është i pamundur përdorimi i konceptit të njejët. Por, pas njohjes me gjendjen në 
Mostar, është evidente se disa hapa, me gjithë ndryshimet, janë duke u ndërmarrë në 
Mitrovicë. Natyrisht, çdo njohës i mirë i rrethanave në Mitrovicë, është i vetëdijshëm 
me shkallën e dallimeve të shoqërisë shqiptare dhe serbe, dhe është evidente se 
«koncepti i mirë» i Mostarit, në shtigje të gjata, në Mitrovicë është i papërdorshëm.  

Skelet i projektit ishte anketa e cila kishte për qëllim që të merr opinionin publik 
të Mitrovicës dhe Mostarit, në lidhje me situatën në qytete dhe me mundësi të 
bashkëjetesës. Anketa, të cilën e kanë dizajnuar ekipi i aktivistëve të shoqatave 
joqeveritare nga  Mitrovicë  përmban Tetëmbëdhjetë pyetje. Pytësori është caktuar që 
të përmbledh 400 pjesëmarrës nga  Mitrovicë  dhe Mostari, respektivisht nga 100 
pjesëmarrës nga gjithë pjesët e qytetit. 1Më tutje, është kujdesur që të përmbledhen 
gjithë pjesët e popullatës, duke llogaritur kriteret e moshës, shkollimit, gjinisë dhe 
kriteret tjera relevante. 2. Hulumtimet u mbajtën së pari në Mitrovicë dhe ate në 
periudhën prej 26. -28. janar 2005, e më tutje në Mostar nga 07. -09.  shkurt 2005. 
Rezultatet e anketës janë përpunuar në Mostar kështu që grupi nga  Mitrovicë , së 
bashku me kolegët nga Mostari  ,  kishin rastin që për to të bisedoj dhe rezulatete e 
fituara t'i analizojë gjatë qëndrimit në Mostar.   ,  kishin rastin që për to të bisedoj dhe 
rezulatete e fituara t'i analizojë gjatë qëndrimit në Mostar.  Grupi i cili nga  Mitrovicë  
udhëtoi për në Mostar ishte përbërë nga njëmbëdhjetë përfaqësues të sektorit 
joqeveriatr nga pjesa jugore dhe veriore. Në Mostar partner i projektit ishte organizata 
«Sunčana strana»,  respektivisht kryetari i saj Husein Oručević, në rrjedhë të aktivetit 
ishin të kyqur edhe vullnetarët nga Mostari, pa ndihmën dhe përkushtimin e tyre 
projekti nuk do të realizohej me sukses.  Edhe një vërejtje e rëndësishme rreth 
anketës-në Mitrovicë nuk është punuar në ekipe të përziera, por secili pnonte në anën 
e tij. Kjo është bërë pasi nuk ka mundësi të kalimit të lirshëm në pjesën tjetër, dhe të 
mos rrezikohet. Në Mostar, anketa është bërë në ekipe të përziera, të cilat janë 
ndërruar në pjesën lindore dhe perëndimore. Gjithë kriteret e parapara janë respektuar 
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plotësisht, kështu që rezultatet e kësaj ankete janë relevante.  Pjesa e dytë e vizitës 
Mostarit ishte caktuar me njohjen e aktorëve kyq në skenën shoqërore dhe politike, 
ashtu që pjesëmarrësit nga Kosova  të njihen me situatën në Mostar dhe të marrin 
informatat e domosdoshme që do t'u shërbejnë në të ardhmën. Duke pasur parasysh 
këtë qëllim, në Mostar janë mbajtur takimet me:  
 

• Përfaqësuesit e mediave; 
• Përfaqësuesve të organizatave joqeveritare; 
• Përfaqësuesve të Këshillit për vendosjen e masave të besimit; 
• Përfaqësuesve të udhëheqjes së qytetit; 
• Përfaqësuesve të ekipës hulumtuese  në analizë të sektorit joqeveritar në 

Mostar; 
• Përfaqësuesit Qendra për paqe dhe bashkëpunim multietnik; 

 
Pas përfundimit të vizitës në Mostar dhe analizës së rezultateve të fituara të 

anketës, ekipi i aktivistëve të sektorit joqeveritar nga  Mitrovicë  filloi në përpunimin e 
broshurës të cilën tani e keni në duar. Në bazë të eksperiencës sonë dhe të 
informatave nga tereni, besojmë se projekti «Studimi i mundësisë së koekzistencës 
multietnike»i ka arritur qëllimet e vendosura dhe i është përgjigjur sfidave të hulumtimit.  
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REZULTET E HULUMTIMIT TË OPINIONIT PUBLIK 
 

                                                                           Mitrovicë                   Mostari 
1.  Sa shpesh kaloni në pjesën 
veriore/jugore, respektivisht në 
lindje/perëndim të qytetit? Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a) pas luftës nuk kam kaluar asnjëherë 49 40 3 10 
b) çdo ditë 4 5 40 16 
c) shpesh 12 12 39 40 
d) rrallë 35 43 18 34 

100 100 100 100 
 

Pyetja e parë e anketës kishte për qëllim që të konkludohet se sa shpesh 
kalojnë qytetarët e Mitrovicës dhe të Mostarit në pjesën tjetër të qytetit, duke 
konsideruar simbolikisht, si tregues eventual i normalizimit të jetës.  Duke i pasur 
parasyshë gjithë ndryshimet dhe bashkimin administrative të Mostarit i cili formalisht ka 
filluar gjatë vitit 2004, rezultatet nga ky qytet  nuk paraqesin befasi . Githsej 13 nga 200 
të anketuarit asnjëherë nuk kan kaluar në pjesën tjetër të qytetit, dhe shkon në tezën 
se Mostari, në masë të madhe, ka të vendosur mirëbesimin dhe janë parakushtet për 
bashkëjetesë.  Rezultatet nga  Mitrovicë ,  në shiqim të parë nuk janë aq negative, 
duhet shikuar nga konteksti më i gjërë dhe kërkojnë shpjegime shtesë. Në bazë të 
shënimeve të fituara, diç më shumë se gjysma e të anketuarve nga të dy anët 
asnjëherë nuk kanë kaluar në anën tjetër dhe ky grup nuk kontestohet. Por, më shumë 
se gjysma e të anketuarve nga pjesa jugore dhe veriore është shprehur se ka kaluar 
në pjesën tjetër, gjë që do të sjell tek përfundimi se në Mitrovicë situate është 
relativisht e volitshme,  dhe mjaft e ngjajshme me ate në Mostar. Por, kjo pasqyrë nuk 
është reale me të vërtetën. Kur është fjala për Mitrovicën, duhet domosdo të veqohet 
se kalimet përfundojnë në të ashtuquajturën zonën e sigurisë ose zonën e mirëbesimit 
Në pjesën jugore janë të vendosura zyret e institucioneve ndërkombëtare, OJQ-të 
locale dhe ndërkombëtare dhe bankat.  Në veri janë tri enklava shqiptare-”Mahalla e 
Boshnjakëve”, ”Tre rrokaqiejtë” dhe ”Kodra e Minatorëve”  dhe jep informatën shtesë 
se kalimi në pjesën tjetër të qytetit bëhet vetëm  me nevojë dhe nën përcjellje të 
domosdoshme  të forcave ndërkombatre.  Duke pasur parasyshë këto rezultate, 
tingëllon i pabesushëm rezultati se gjysma e të anketuarve kalon në pjesën tjetër të 
qytetit. Por, kjo që tingëllon si absurd, ka shpjegim logjik. Numri më i madh i atyre që 
kalojnë është shprehur se këtë e bënë rrallë,  dhe në këtë grup bëjnë pjesë edhe ata të 
cilët kanë kaluar në pjesën tjetër të qytetit vetëm një herë. Për polullatën serbe, kalimi 
në pjesën jugore të qytetit ka të bëjë me shkuarjen në kishë ose vizitë varrezave gjë që 
organizohet rrallë herë brenda vitit. Pra fjala është për shkuarje të organizuara, dhe jo 
në vendime spontane të qytetarëve, dhe ate nën përcjellje të forcave ndërkombëtare.  
Per shoqërinë shqiptare,  kalimi në pjesën veriore të qytetit nuk ka domethënien e 
përzierjes me banorët serbë. Kalimi i shqiptarëve në veri të Mitrovicës më së shpeshti 
janë vizita familjeve ose miqëve që jetojnë në enklavat e lartëcekura.  Gjithashtu, sikur 
shqiptarët edhe serbët nevojën e kalimit në pjesën tjetër të qytetit e manifestojnë me 
vizita varrezave që gjenden në pjesën veriore, dhe nën përcjellje të forcave 
ndërkombëtare.  Në bazë të fakteve kur të mendohet për Mitrovicën,  është e qartë se 
shoqëria shqiptare dhe serbe nuk vijnë në kontakt, edhe atëherë kur ndodh kalimi në 
pjesën e kundërt. Në rastin e Mitrovicës, është evidente se numrat dhe statistika nuk 
janë të mjaftueshme për të kuptuar situatën reale. Në favor të kësaj është edhe fakti se 
gjthsej 4 të anketuar nga veriu,  respektivisht 5 nga jugu kalojnë për çdo ditë në pjesën 
tjetër të qytetit.  Ky është grupi i vogël të cilët kanë punësim të përhershëm në pjesën 
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tjetër të qytetit. Në rastin e popullatës serbe të cilët janë të punësuar në pjesën jugore, 
ka të bëjë kryesisht me institucionet ndërkombëtare, në OJQ-të lokale e 
ndërkombëtare dhe në bankë. . Shqiptarët, që punojnë në pjesën veriore, kryesishtë 
janë të punësuar në burg, në gjygj, OJQ ndërkombëtare dhe në stacionin policor të 
veriut.  
 

 Mitrovicë                   Mostari 
2.  Cilat janë arsyet më të shpeshta të 
kalimit në pjesën tjetër të qytetit? Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a)  punësimi i përhershëm-puna  12 14 10 10 
b) sipas nevojës   29 32 39 37 
c) vizita shokëve/familjes 3 8 15 11 
d) kureshtja/shetitja 5 2 17 23 
e) diçka tjetër    2 4 16 9 

51 60 97 90 
 

Përgjigjja më e shpeshtë për arsyet e kalimit të qytetarëve në pjesën tjetër të 
qytetit në Mitrovicë dhe në Mostar ishte e njejët, shkurt mund të konkudohet si nevojë.  
Por edhe këtu duhet të kemi parasyshë diferencat mes Mitrovicës dhe Mostarit, duke 
llogaritur se si nevojë në Mostar është edhe gjëja më normale si shkuarja në treg, në 
shitblerje,  shkuarja në shkollë,  etj. Në Mitrovicë këso përgjigjjesh nuk mun të priten, 
dhe se kur është vendosur për këtë përgjigjje, më së shpeshti është menduar për 
gjërat më urgjente të cilat mund t’i kryejnë në pjesën tjetër të qyetit. Në analizën e 
pyetjes së mësipërme është arsyetuar kalimi,  dhe në këtë kontekst duhet kuptuar 
nevojat e qytetarëve të pjesës jugore dhe veriore të Mitrovicës. Më tutje,  në të dy 
qytetet nuk ka shumë të punësuar në pjesën tjetër të qyteit,  kështu që përqindja e të 
anketuarve është e vogël.  Ndryshimi rrënjësor i sitiuatës në. Mitrovicë dhe Mostar 
vërehet në atë se është numër i vogël i atyre që në Mitrovicë kalojnë për të takuar 
miqët dhe familjen,  ose thjeshtë për të shetitur,  gjersa ky numër në Mostar nuk është i 
vogël  .  1

 
 Mitrovicë                   Mostari 

3. Nëse nuk kaloni, cilat janë arsyet e 
moskalimit në pjesën tjetër të qyetit?  Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a) frika/ siguria 31 10 1 1 
b) nuk kam nevojë 9 27 0 6 
c) nuk dëshiroj të dal 9 1 0 3 
d) diçka tjetër  0 2 2 0 
     49 40 4 10 

 
Në bazë të rezulateve të anketës, por edhe në bazë  të bisedave, është fituar 

përshtypja se në Mostar elementi I frikës dhe çështja e sigurisë është anuluar 
pjesërisht,  si pasojë e bashkimit administrative të qytetit, kurse pjesërisht edhe me 
distancën kohore,  mosekzistimit të barierës gjuhësore,  me matrica të ngjajshme 
kulturore dhe me hisorinë e përbashkët të qytetit,  me çka shpjegohet numri i vogël i 
atyre të cilët akoma nuk dëshirojnë të kalojnë në pjesën tjetër të qytetit. Vetëm 2 të 

                                                 
1 Pyetja e dytë, e tretë, e pestë dhe e gjashtë nuk kan shumën 100, pasi kanë të bëjnë tek ata të anketuar të 
cilët kanë kaluar, gjegjësishtë nuk kanë kaluar në pjesën tjetër të qytetit.   
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anketuar kanë shprehur dyshimin në sigurinë e tyre,  gjersa ata që nuk kalonin në 
pjesën tjetër të qytetit si arsye kanë shprehur se nuk kanë nevojë ose diçka tjetër.  Në 
rastin e rezultateve nga  Mitrovicë , pasqyra esencialisht  ndryshon.  31 të anketuar 
nga pjesa veriore e Mitrovicës  decidivisht janë shprehur se frigohen për sigurinë dhe 
jetën e tyre, dhe këto janë arsyet e moskalimit në pjesën jugore të qytetit. Ky rezultat 
duhet të shikohet nën prizmën e  ndodhive dhe incidenteve të cilat ndodhën pas luftës, 
e këtu mendohet para së gjithash në ngjartet e marsit të 2004. Tek shqipatërt 
gjithashtu është prezente frika, por dominon mungesa e nevojës për shkuarje në veri 
të qyetit, që tregon në mungesë të vullnetit që të ndërtohen çfarëdo lidhjesh mes dy 
shoqërive. Tek serbët është prezente edhe dëbimi, kështu që 9 të anketuar janë 
përgjigjur se nuk dëshirojnë të kalojnë duke shprehur qëndrim të fortë.   

 
 Mitrovicë                  Mostari 

4.  A keni jetuar gjithnjë në pjesën e 
qytetit ku tani jetoni? Veriu Jugu Lindja 

 
Perëndimi 

a) po 49 76 73 79 
b) jo 51 24 27 21 
     100 100 100 100 

 
Kjo pyetje kishte për qëllim që të ofroj pasqyrën e nurit të të shpërngulurve në 

këto qytete. Por duhet vequar se është lëshuar një gabim metodologjik , pasi nuk është 
dhënë edhe pyetja shtesë e cila do të tregonte se ata të cilët nuk kanëe jetuar gjithnjë 
në pjesën e qytetit në të cilan tani jetojnë a janë të shpërngulur nga pjesa tjetër e 
qytetit apo nga ndonjë vend tjetër i Kosovës ose BeH. Por, numri më i mad hi njerëzve 
të shpërngulur është në veri të Mitrovicës, ku 51 të anketauar janë persona të 
shpërngulur.  Ky fakt është i rëndësishëm për të kuptuar pse të anketuarit nga pjesa 
veriore nuk kalojnë në pjesën tjetër të qytetit-thjeshtë, ata në jug nuk kanë as familje e 
as miq. Kurse për jugun e Mitrovicës dhe dy pjesëve të Mostarit, menjëherë shohim se 
nuk kishte lëvizje të madhe të popullatës, posaqërisht kur ka të bëjë me pjesëmarrësit 
e përfshirë në këtë anketë.   Ky fakt është i rëndësishëm për të kuptuar pse të 
anketuarit nga pjesa veriore nuk kalojnë në pjesën tjetër të qytetit-thjeshtë, ata në jug 
nuk kanë as familje e as miq. Kurse për jugun e Mitrovicës dhe dy pjesëve të Mostarit, 
menjëherë shohim se nuk kishte lëvizje të madhe të popullatës, posaqërisht kur ka të 
bëjë me pjesëmarrësit e përfshirë në këtë anketë.   
 

  Mitrovicë                  Mostari 
5.  Kur ishit në pjesën tjetër të qytetit 
ndiheshit:  Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a) të sigurtë 0 3 55 33 
b) të pasigurtë 36 18 2 7 
c) këndshëm 1 8 11 21 
d)jo këndshëm 6 13 6 6 
e)  i hutuar  5 6 4 4 
f) nuk kam qëndrim 2 10 16 14 
g) diçka tjetër 1 2 3 5 
 51 60 97 90 

 
Edhe tek kjo pyetje menjëherë vërehën dallimet mes Mostarit dhe Mitrovicës. 

Në Mostar  numri më i madh i të anketuarve është shprehur se ndjenjat të cilat I kanë 
gjatë kalimit në pjesë tjetër janë positive-çoftë nëse është fjakla për ndjenjë të sigurisë 
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ose kënaqësisë.  Në Mitrovicë, dhe atë më së shumti në veri, të anketuarit të cilët 
kishin vendosur në kalim janë ndier të pasigurtë, dhe pakëndshëm. Vetëm 3 të 
anketuar nga  pjesa jugore kanë deklaruar se në pjesën tjetër  ndihen të sigurtë, dhe 
është evidente se ndjenjat e banorëve të pjesës veriore dhe jugore të Mitrovicës gjatë 
kalimit janë negative 

   Mitrovicë                 Mostari 
6. Gjatë kalimit në pjesën tjetër si janë 
sjellur me ju: Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a) përzemërsisht    0 4 22 16 
b) shoqërisht    1 6 45 39 
c) pakëndshëm    9 5 5 1 
d) armiqësisht    10 0 1 21 
e) nuk kam komunikauar dhe nuk di  22 36 11 8 
f) nuk kam qëndrim 5 6 6 5 
g) diçka tjetër    4 3 7 0 
     51 60 97 90 

 
Kur është fjala për Mitrovicën, është evidente që numri më i madh i atyre që 

kaluan(22 në veri dhe 36 në jug)nuk kanë komunikuar me banorët e pjesës tjetër. Ky 
fakt mbështetë pohimet se kalimet kryhen kur ka arsye të fortë dhe nevoja e madhe,  
dhe menjëher me plotësimin e nevojave qytetarët kthehen në pjesët e tyre të qytetit. 
Natyrisht, duhet të kemi parasyshë edhe barierën gjyhësore e cila vështirëson 
komunikimin.  Tek shumica e banorëve të cilët nuk flasin gjuhën e bashkësisë tek e 
cila kalojnë, ekziston frika që gjuha e tyre amtare “mos t’i tradhëtoj” dhe të rrezikoj 
sigurinë. Me këtë barierë objective njerëzit vështirë vendosin për kontakte dhe 
komunikime me banorë të pjesës tjetër të qytetit. . Përveq kësaj , është indicative se 
10 serb kanë deklaruar se banorët e pjesës jugore ndaj tyre janë sjellur armiqësisht.  
Në Mostar numri më i madh i të anketuarve janë përgjegjur se njerëzit  kryesishtë janë 
sjellur miqësisht dhe përzemërsisht, respektivisht kishin qëndrim pozitiv. Por, është 
evident edhe fakti se 21 të anketuar nga pjesa perëndimore e Mostarit kanë 
deklaruarse njerëzit në pjesën tjetër të qytetit nsdaj tyre janë sjellur armiqësisht, kjo 
tregon se procesi i bashkimit  dhe i kalimit të pengesave të luftës akoma vazhdon. 
Gjithashtu, është interesant se në Mostar, në të cilin bariera gjuhësore është më e 
vogël, ka numër të konsideruar të njerëzve të cilët pas kalimit në pjesën tjetër të qytetit 
i ikin komunikimit me banorët e asaj pjese, që argumenton se këta anketues kalojnë 
vetëm atëherë kur duhet të kryejnë ndonjë punë ose obligim, duke mos u interesuar 
deh dume mos dëshiruar që të hyjnë në raporte më të thella me banorët e pjesës 
tjetër.  
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 Mitrovicë                 Mostari 
7.  Njerëzit në pjesn tjetër të qytetit i 
përjetoni si: Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a) të afërt     0 5 23 18 
b) të huaj    23 29 9 12 
c) me ndjenja miqësore   2 8 30 34 
d) me ndjenja armiqësore   67 11 10 7 
e)nuk kam qëndrim    6 33 23 23 
f) diçka tjetër  2 14 5 6 

100 100 100 100 
 
Kur kemi parasyshë kontekstin e Mitrovicës dhe të Mostarit, përgjigjet e fituara 

në këto pyetje paraqesin befasi të madhe. Në pjesën veriore të Mitrovicës numri më i 
madh i të anketuarve ka deklaruar se njerëzit nga pjesa jugore i përjetojnë  ose sit ë 
huaj (23) ose me ndjenja armiqësore. Edhe pse para ndodhive të marsit, shoqëria 
shqiptare dhe ajo serbe ishin mes vedi të padurueshme dhe armiqësore, 17 marsi 
kontriboi në polarimimin më të madh. Pra, ngjarjet e marsit forcuan ndjenjës e 
pasigurisë së shoqërisë serbe, e cila edhe me këtë anketë, ka shprehur dyshimin në 
qëllimet e mira të qytetarëve të pjesës shqiptare të Mitrovicës. Pasqyra e kësaj shkalle 
të ulët e besueshmërisë projektohet edhe me faktin se në Mitrovicë, në të dy anët, 
praktikisht nuk ekziston komunikimi mes shoqërisë shqipare e serbe për pesë vite, dhe 
pritet që shkalla e besimit të jetë më e vogël me distancën më të madhe kohore. Ky 
përfundim përmbledhet me faktin se edhe në pjesën jugore numri i madh i të 
anketuarve është shprehur se banorët e veriut për ta janë të huaj (29), ose nuk kanë 
qëndrim (33), që tregon një ambivalencë, respektivisht mungesë të çfarëdo 
marrëdhënie ndaj shoqërisë tjetër.  Në Mostar mbi gjysma e të anketuarve kanë 
shprehur qëndrim pozitiv ndaj njerëzve nga pjesa tjetër e qytetit, por befason fakti i një 
numrit të madh të atyre që nuk kanë qëndrim. Kjo rezulton se edhe në Mostar procesi i 
vendosjes së mirëbesimit akoma nuk ka përfunduar, dhe është një numër jo i vogël i 
njerëzve të cilët mbajnë distancë ndaj përfaqësuesve të shoqërive tjera.  

 
  Mitrovicë                 Mostari 

8. Si e keni përjetuar qytetin para 
luftës  Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a) etnikisht të ndarrë   44 34 2 1 
b) etnikisht të pa ndarrë   28 9 77 75 
c) në kufi të tolerancës   24 40 13 17 
d) nuk kam qëndrim     4 11 6 5 
e) diçka tjetër    0 6 2 2 
     100 100 100 100 

 
Përgjigjja në këtë pyetje ndoshta ndoshta më së miri nënvizon dallimet dhe 

specifikat e Mitrovicës krahasuar me Mostarin. Qytetarët e Mostarit në numër të madh 
kanë deklaruar se qyteti I tyer para luftës ishte etnikisht I pandarë (77 në lindje dhe 75 
në perëndim)ose në kufi të tolerancës (13 në lindje dhe 17 në perëndim), që dëshmon 
se shoqëritë nuk jetonin njëra praën tjetrës, por me të vërtetë të lidhura (martesat e 
përziera), dhe që paraqet bazë të mirë për ndërtimin e mirëbesimit i cili ishte edhe më 
parë.  Në Mitrovicë rezultatet ishin të ndryshueshëm. Numri më i madh e serbëve 
është shprehur se qyteti ishte etnikisht i ndarrë, dhe përgjigjje të ngjajshme kanë 
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dhënë edhe një numër I madh shqiptarësh (34). Megjithate, numri më i madh 
shqiptarësh konsideronin se situate etnike ishte në kufi të tolerancës (40), numër i 
vogël i shqipatrëve Mitrovicën para luftës e ndienin të pandarrë etnikisht(9), gjersa ky 
numër në veri të Mitrovicës është i konsiderueshëm(28).  Disa fakte duhet pasur në 
mendje rreth Mitrovicës. Së pari, pala shqiptare dhe serbe nuk kanë periudhë të njejët 
të luftës, dhe paraqet problem në shqyrtimin e kësaj përgjigjjeje. Më tutje, mbisundon 
qëndrimi se një ndarrje specifike gjithnjë ka ekzistuar, saktësisht dihej se cila anë e 
shetitores ishte e serbëve, e cila e shqiptarëve, diheshin pjesët e qytetit ku kryesisht 
banohej me shqiptarë e me serb, kurse treguesi më i mirë është numri i vogël i 
martesave të përziera.   
 

Mitrovicë                  Mostari 
9.  Keni dëshirë që të jetoni sikur para 
shpërthimit të konfliktit: Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a) po     29 32 89 79 
b) jo     58 49 10 12 
c) diçka tjetër    13 19 1 9 
     100 100 100 100 

 
Në Mostar, me gjithë luftën e cila zgjati tri vite,  një numri i madh i të 

anketuarve nga të dy anët (89 në lindje dhe 79 në perëndim)janë shprehur se me 
dëshirë do të jetonin si para luftës, që sjellkonkludimin se njerëzit ishin të kënaqur me 
jetën e jetuar.  
Në Mitrovicë raporti  rrënjësisht ndryshon-numri më i madhi i shqiptarëve dhe serbëve 
janë shprehur se nuk dëshirojnë të jetojnë ashtu siq kanë jetaur para konfliktit. Nuk 
është  numër i vogël edhe i atyre që janë deklaruar për mundësinë , diçka tjetër, duke 
theksuar se kthimi në të vjetrën është i dëshirueshëm dhe se nuk mund të jetohet në 
mënyrën se si është jetuar para konfliktit. 
  

 Mitrovicë                  Mostari 
10. A besoni se është e mundur 
bashkëjetesa:    Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a) po     8 77 75 62 
b) jo     81 5 15 21 
c) nuk kam qëndrim    9 15 5 12 
d) diçka tjetër    2 3 5 5 
     100 100 100 100 

 
Përgjigjjet në këtë pyetje në shiqim tq parë duken të qartë dhe nuk tregohet 

nevoja për sqarime shtesë. Tek Mostari, me besim të plotë mund të pohohet se 
realiteti është i tillë pasi më shumë se gjysma e të anketuarve pohojnë se 
bashkëjetesa ëshët e mundshme (75 në lindje dhe 62 në perëndim). Me gjitha faktin se 
të anketuarit nga lindja janë në numër më të madh, në Mostar nuk ka dallime të 
mëdha. Më tutje, në favor të kësaj flet edhe e vërteta se në Mostar nuk kka të bëjë 
vetëm me përgjigjje declarative për bashkëjetesë, por edhe në qytet vërehen efektet e 
bashkimit, e këtu para së gjithash mendohet në bashkim administrative të qytetit.  

Kur është fjala për Mitrovicën, rezultatet e fituara janë krejtëisht të ndryshëm 
dhe krijojnë imazhin e një shoqëri(serbe) e cila është krejtësisht e mbyllur dhe e cila 
nuk lëshon pe, dhe tjetrës (shqiptare)e cila është e hapur dhe e gatshme për 
bashkëjetesë. Por, realiteti në Mitrovicë në masë të madhe I mohon këto rezultate. Në 
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të vërtetë, në pjesën veriore jetojnë serbët dhe është kontradiktore me qëndrimin  e 
anketuesve serb, gjersa në pjesën jugore nuk ka banorë serb gjë që është më shumë 
se kontravers në raport me 77 të anketuar të cilat shprehen se bashkëjetesa është e 
mundshme.  

Përfundimi i cili imponohet është se në këtë pyetje anketuesit kanë promovuar 
porosi politike. Në pjesën e shqiptarëve kjo është porosia për gadishmërinë e 
multietnicitetit e cila imponohet si kusht dhe shpesh i përmenduri standard nga ana e 
bashkësisë ndërkombëtare, gjersa nga pala serbe kjo manifestohet si frikë nga 
pavarësia e Kosovës. Pjesa veriore e Mitrovicës është “votra” e fundit urbane për 
popullatën serbe në Kosovë dhe shumica e popullatës konsideron se bashkëjetesa 
rrezikon mbijetesën e tyre. Gjithashtu, është mendimi i përgjithshëm se numër më i 
madh i të anketuarve në anën serbe do të jepnin përgjigjje positive në pyetjen rreth 
bashkëjetesës, sikur anketa të kryhej para ngjarjeve të marsit të cilat lëkundën 
konceptin e multietnicitetit.   
 

  Mitrovicë                  Mostari 
11. Liria e lëvizjes, siguria, jeta 
normale në qytet kushtëzohet nga: Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a) banorët    20 11 31 34 
b) pushteti lokal    2 0 8 4 
c) pushtetiqëndror    3 0 3 4 
d) bashkësia ndërkombëtare  23 6 0 8 
e) zhvillimi ekonomik   6 5 6 9 
f) nga gjithë faktorët    43 73 48 35 
g) diçka tjetër    3 4 1 5 
h) nuk kam qëndrim    0 1 3 1 
     100 100 100 100 

 
Në pyetjen në të cilën duhej fokusuar faktori kyq nga i cili varet liria e lëvizjes, 

siguria dhe jeta normale në qytet, numri më i madh i të anketuarve kanë vendosur për 
variantin më neutral, duke nënvizuar se për këtë process janë njëlloj të rëndësishëm 
banorët, pushteti local, pushteti qëndror, bashkësia ndërkombëtare dhe zhvillimi 
ekonomik. Është indikative se numri i të anketuarve të cilët zgjodhën këtë opcion është 
mjaft i barabartë dhe nuk kalon 50 %, gjersa në pjesën jugore të Mitrovicës arrin 
numrin prej 73 të anketuarve. Në Mostar, sipas rezultaeve të anketës, shkalla e 
vetëdijës së rëndësisë së qytetarëve në këto procese është relativisht e madhe dhe 
mbi 30 të anketuar nga të dy pjesët pohojnë se qytetarët luajnë rolin kyq në sigurimin e 
jetës normale. Diq më i vogël, por në masë të rëndësishme është edhe numri i të 
anketuarve në pjesën veriore të Mitrovicës (20)të cilët janë shprehur për këtë opcion, 
duke shprehur në këtë mënyrë nivelin e lartë të vetëdijës për rolin e qytetarit në 
normalizimin e jetës.  

Shënimet më interesante janë mbi ndikimin e bashkësisë ndërkombëtare, dhe 
ate kur të kemi parasyshë rezultatet nga pjesa veriore e Mitrovicës. 23 të anketuar 
kanë apostrofuar se në sigurinë e tyre më së shumti ndikon bashkësia ndërkombëtare. 
Ky rezultat është si pasojë e varshmërisë së shoqërisë serbe nga ndihma e 
bashkësisë ndërkombëtare , edhe kur është në pyetje realizimi i  drejtave elementare 
të njeriut-lirisë së qarkullimit dhe të drejtës për jetë. Është interesante që ka ardhur deri 
tek lëvizja në qëndrimet e shqiptarëve dhe serbëve ndaj bashkësisë ndërkombëtare. 
Pas bombardimit të 1999, shqiptarët kishin raport dominant pozitiv ndaj bashkësisë 
ndërkombëtare të cilët i përjetonin si çlirimtarë,  gjersa serbët i përjetonin si okupatorë. 
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Disa vite më vonë, shoqëria shqipater dëshiron pavarësinë dhe konsideron se prania e 
ndërkombëtarëve në Kosovë është e panevojshme, dhe me këtë fakt më nuk i përjeton 
si aleat.  Nga ana tjetër serbët me praninë e bashkësisë ndërkombëtare shohin 
mundësinë për sado pak ekzistencë në Kosovë.    

 
  Mitrovicë                  Mostari 

12. Pushteti lokal në situatën në qytet 
ndikon: Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a)  në stabilizim    23 84 18 25 
b)  në destabilizim   36 2 41 46 
c) nuk kam qëndrim    37 12 33 27 
d) diçka tjetër    4 2 8 2 
     100 100 100 100 

 
Përgjigjjet e marra në pyetjen mbi rolin e pushtetit lokal në Mitrovicë dhe 

Mostar janë në masë të madhe të ndryshëm. Për shumicën e të anketuarve nga pjesa 
jugore pushteti local ndikon në stabilim, gjersa qytetarët e veriut të Mitrovicës 
negativisht janë shprehur për këtë nivel të pushtetit. Këtu duhet të veqohet se 
përfaqësuesit e pjesës jugore janë zgjedhur në zgjedhjet kosovare, gjersa në veri ata 
janë emëruar nga ana e bashkësisë ndërkombëtare, dhe janë të kuptueshëm këso 
përgjigjjesh pasi janë zgjedhje të imponuara.   
Njëkohësisht, edhe në Mostar numri më i madh i të anketuarve për punë të pushtetit 
lokal janë shprehur negativisht, si pasojë e formimit të vonshëm të institucioneve të 
përbashkëta. Në Mostar, zgjidhjet lokale janë mbajtur në vjeshtë të 2004, kurse 
organet lokale janë posa të formuara ose janë në proces të formimit.  
 

  Mitrovicë                 Mostari 
13. Pushteti Kosovar / pushteti në BeH 
në situatën në qytet ndikon: Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a) në stabilizim    3 77 17 19 
b) në destabilizim   78 4 36 48 
c) nuk kam qëndrim    17 15 42 25 
d) diçka tjetër    2 4 5 8 
     100 100 100 100 

 
Tek pyetja e ndikimit të institucioneve të përkohëshme kosovare, gjegjësisht 

BeH, përgjigjjet e anketuesve ishin të ngjajshme me pyetjen paraprake. Në të dy pjesët 
e Mostarit, si edhe në pjesën veriore të Mitrovicës, numër i madh i të anketuarve kanë 
shprehur qëndrim negative ose janë shprehr  se nuk kanë qëndrim rreth kësaj pyetje. 
Vetëm të anketuarit e pjesës jugore të Mitrovicës në numër të madh (77) janë shprehur 
se institucionet shtetërore, në këtë rast institucionet e përkohshme kosovare ndikojnë 
në stabilizim. Ky rezulat gjithashtu mund të lexohet me nënkontekst politik-për 
përfaqësuesit e bashkësisë shqiptare është me rëndësi që të tregohet se institucionet 
e përkohshme kosovare janë në gjendje të marrin përgjegjësinë e udhëheqjes së 
shoqërisë, gjersa kyqe për serbët është të tregohet se institucionet e përkohshme nuk 
janë në gjendje të punojnë në interest ë të gjithë shoqërive kosovare.  
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 Mitrovicë                  Mostari 
14. Bashkësia ndërkombëtare në 
situatën në qytet ndikon: Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a) në stabilizim    18 37 37 27 
b) në destabilizim   61 11 16 31 
c) nuk kam qëndrim    21 43 33 28 
d) diçka tjetër    0 9 14 14 
     100 100 100 100 

 
Edhe pse në shumicë varen nga ndihma e bashkësisë ndërkombëtare, 

shumica e të anketuarve nga veriu i Mitrovicës janë shprehur negativisht ndaj këtij 
aktori. Sipas mendimit të shumicës së të anketuarve serb (61), ky qëndrim është 
pasojë, para së gjithash, mungesës së strategjisë së qartë, mossuksesit të bashkësisë 
ndërkombëtare që të mbroj të drejtat elementare njerëzore siq janë siguria dhe liria e 
qarkullimit. Njëkohësisht, banorët e jugut të Mitrovicës në përqindje më të madhe janë 
shprehur se ndikimi I bashkësisë ndërkombëtare është pozitiv (37) ose nuk kanë 
qëndrim (43), që bën të ditur se shoqëria shqipatre akoma përkrah relativisht 
bashkësinë ndërkombëtare, por vërehen ndryshimet në qëndrimet be tyre.  

Banorët e Mostarit lindor  në numër më të madh (37) janë shprehur se 
bashkësia ndërkombëtare vepron në stabilizim, si pasojë e asaj se bashkësia 
ndërkombëtare ndalën luftën dhe  dëmtimet në BeH. Anketuesit në pjesën 
perëndimore të Mostarit ishin skeptic në pyetjen rreth bashkësisë ndërkombëtare, dhe 
shumica janë shprehur negativisht (31).  Gjithashtu, kishte një grup të madh të atyre që 
pohonin se nuk mund të jepet nota positive apo negative, pasi bashkësia 
ndërkombëtare ndonjëherë vepron pozitivisht, deri sa në disa raste destabilizon 
qytetin.  
 

   Mitrovicë                 Mostari 
15.  Interesat e përbashkëta ekonomike 
do të ishin: Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a) faktor të afrimit   32 63 82 63 
b) nuk do të ndikojnë në situatë  35 4 8 17 
c) komunitetet nuk do t’ipërkrahnin 24 5 5 9 
d) nuk kam qëndrim    9 17 4 10 
e) diçka tjetër    0 11 1 1 
     100 100 100 100 

 
Interesat e përbashkëta ekonomike për banorët e Mostarit dhe jugut të 

Mitrovicës dukshëm janë parakushte për afrimin e shoqërive dhe për normalizimin e 
raporteve. Kjo përgjigjje është posaqërisht e shprehur në pjesën lindore të Mostarit ku 
82 të anketuar kanë zgjedhur këtë përgjigjje. Në veri të Mitrovicës numri më i madh I të 
anketuarve është shprehur se komunitetet nuk do të përkrahnin një opcion të tillë (24) 
dhe se interesat e përbashkëta ekonomike nuk do të ndikonin në situatë (35), kjo 
shpjegohet me qëndrimin se qështja e sigurimit është para gjithë pyetjeve, dhe me 
sigurimin e kushteve për jetë të sigurtë dhe normale mund të flitet për ekonomi. Pasi 
në Mostar është kryer hapi i parë, kuptohet se gjithë shoqëritë do të kthehen nga 
zgjidhjet racionale, duke vënë interesin ekonomik në vend të parë. Pra, atje ku nuk 
duhet të mendohet për mbijetësë është e mundshme të kalohet në  fazën e “lojës së 
tregut” dhe “fjalëve të parasë”.  
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    Mitrovicë                Mostari 
16. Sa ndikojnë OJQ-të me projektet e 
tyre në afrim të komuniteteve dhe në 
normalizim të jetës: Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a) nuk i ërgjigjen nevojave të komuniteteve 17 10 7 17 
b) pjeësërisht i përgjigjen  49 51 57 50 
c) plotësisht ipërgjigjen 5 12 9 7 
d) nuk kam qëndrim    29 24 22 22 
e) diçka tjetër    0 3 5 4 
     100 100 100 100 

 
Numri më i madh i të anketuarve si  në Mostar ashtu edhe në Mitrovicë 

ndikimin e OJQ-ve në afrimin e bashkësive e kan vlerësuar pjesërisht pozitiv. Numri i 
atyre që jan përgjigjur në këtë mënyrë është i barabarët, dhe mund të konkludohet se 
OJQ-të kanë rol të rëndësishëm në shoqëri. Nëse kemi parasyshë, traditën e shkurtër 
të OJQ-ve në BeH, e posaqërishtë në Kosovë, është evidente se rezulatet e kësaj 
ankete janë të kënaqshme. Megjithate, është e domosdoshme që OJQ-të të jenë sa 
më transparente banorëve local, që mundësisht të jenë sa më pak të mbyllura dhe të 
jenë elastike. Në këtë kuptim, është e rëndësishme të punohet me atë pjesë të 
popullatës e cila nuk ka qëndrim, pasi ata janë kryesisht të painformuar për mundësitë, 
kapacitetet dhe projektet të cilat I kryen sektori joqeveritar.  
 

  Mitrovicë                 Mostari 
17.  A jeni për ofrim të komuniteteve: Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a) po     12 91 87 72 
b) jo     64 1 6 5 
c) nuk kam qëndrim    22 7 6 23 
d) diçka tjetër    2 1 1 0 
     100 100 100 100 

 
Si në shumë  pyetjet e mëparshme, edhe këtu në shiqim tq parë hetohen 

ndtyshimet mes Mostarit dhe Mitrovicës. Në Mostar të dy shoqëritë në përqindje të 
madhe janë shprehur pozitivisht në pyetjen e afrimit të bashkësive, që tregon për 
konsenzusin në shoqëri, për gadishmërinë e gjithë shoqërive në këtë hap, dhe 
mosekzistimin e porosive të fshehta politike.  

Në Mitrovicë, për së kundrazi, rezulatet tregojnë për qëndrime diametralisht të 
kundërta të shoqërisë shqiptare dhe asaj serbe. gjersa e para në numër më të madh 
është shprehur kundër afrimit, tjetra gati njëzëri e përkrah këtë ide. Është i 
pabesueshëm fakti se anketuesit nga pjesa jugore e Mitrovicës janë më të gatshëm 
për afrimin e shoqërive sesa banorët e Mostarit tek të cilët de fakto ky process zgjat 
me disa vite.  

Është evidente se banorët e Mitrovicës edhe në këto përgjigjje kanë shprehur 
qëndrim politik-serbët se do të humbin qerdhen e fundit urbane, kurse shqipatërt 
dërguan porosi politike të cilën nga ata e presin bashkësia ndërkombëtare , në lidhje 
me mundësitë e jetës normale për gjithë banorët e Mitrovicës, me çka , sipas mendimit 
tyre, do të krijoheshin kushtet për bashkimin e qytetit.   
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 Mitrovicë                 Mostari 

18.  Cilat projekte do të kontribonin në 
afrimin e komuniteteve: Veriu Jugu Lindja Perëndimi 
a) ekonomike    51 38 49 51 
b) kulturno – sportive   18 3 21 16 
c) politike    15 7 8 10 
d) diçka tjetër    16 52 22 23 
     100 100 100 100 

 
Në këtë rast metodikisht nuk janë dhënë përgjigjjet adekuate, kështu që të 

anketuarit gjatë përgjigjjes në pyetje kanë shfrytëzuar parimin “eliminimin e zgjidhjes 
më të keqe”. Megjithëse anketuesit serb në gjithë pyetjet e mëparshme kanë dhënë 
notë negative niveleve të ndryshme të qeverisë në Kosovë, 15 prej tyre i ka dhënë 
përparësi projekteve politike në procesin e afrimit të bashkësive, dhe pamëdyshje kanë 
dërguar porosi politike. Numri më i madh i të anketuarve shqiptarë kanë zgjedhur 
opcionin diçka tjetër, ku më së shpeshti kanë pohuar se për afrimin e shoqërive gjithë 
projektet kanë rëndësi të njejët.  
Numri më i madh i të anketuarve në të katër shoqëritë, pos në jug të Mitrovicës, i ka 
dhënë përparësi projekteve ekonomike , si faktor kyq për afrimin e shoqërive.  
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KURSE REALITETI ËSHTË. . . 
 

Rezultatet e anketës së mbajtur në Mitrovicë shpesh janë në kontraditë me 
realitetin, dhe duhet shpjegime shtesë dhe me fakte empirike. Në të vërtetë, vështrimet 
e përgjithshe e gjithë pjesëmarrësve të broshurës është se përgjigjjet e të anketuarve 
nga  Mitrovicë  ishin kryesishtë të motivuara me qëndrime politike të njësrës apo  
shoqërisë tjetër. Tek shoqëria serbe këtë qëndrim mund ta formulojmë në një fjali-friga 
se do të humbet edhe votra e fundit urbae e serbëve, respektivisht përsiatja që të ruhet 
identiteti nacional serb në veri të Kosovës. Shoqëria shqiptare, në anën tjetër, ka 
dhënë porosi korekte politike, dhe ate në raport me bashkësinë ndërkombëtare, duke  
munduar me këtë të tregojë se sot në Kosovë bashkëjetesa është e mundshme, të 
tregoj se institucionet e përkohshme kosovare janë në gjendje të garantojnë të drejtat 
gjithë banorëve të Kosovës, duke paragjykuar në këtë mënyrë statusin final të 
Kosovës, pra pavarësinë  e dëshiruar.   
Përgjigjjet e anketuesve shqipatr, në fakt janë, në vijë me  standardet të cilat bashkësia 
ndërkombëtare ia ka vënë Kosovës si kyqe në bisedimet për statusin final. Në këtë 
frymë duhet shikuar përgjigjjet e anketuesve shqiptar, të cilat pasqyrojnë kërkesat e 
parashtruara nga bashkësia ndërkombëtare në Kosovë, gjithë këto para qëndrimeve të 
tyre personale.    

Më tutje, duhet shpjeguar edhe kuptimin e shprehjeve të shfrytëzuara në 
anketë, para së gjithash në termin «afrim», i cili, në bazë të mendimit të grupit i cili bën 
pjesë në shkrimin e broshurës, ka konotacione të ndryshme në shoqërinë shqipare dhe 
ate serbe.  Mendimi dominat është se për shoqërinë shqipater afrimi është ekuivalent 
me kalimin në veri të Mitrovicës dhe bashkimi i qytetit. . Nga ana tjetër, serbët frigohen 
nga afrimi i bashkëive, pasi në ate shohin rrezikun nga asimilimi i cili do të rrezikonte 
identitetin nacional serb.   
Që të fitohet pasqyra reale e Mitrovicës para dhe pas luftës, nuk mjafton vëetëm 
analiza e kësaj ankete. realisht,  Mitrovicë  gjithnjë ishte qytet i ndarrë,  në të cilin 
shoqëritë janë toleruar dhe kanë jetuar njëra pranë tjetrës, por kur me të vërtetë të 
lidhura. Në favor të kësaj teze tregojnë edhe rezulatet empirike, dhe posaqërisht fakti 
se martesat e përziera janë shumë të rralla, dhe se asnjëra shoqëri nuk i ka përkrahur 
ato. Edhe atëherë kur janë arritur, çiftet e martesave të përziera janë ballafaquar me 
vështirësi dhe me gjykime të dy shoqërive.  Gjithsesi se kjo është një nga diferencat 
kryesore mes Mitrovicës dhe Mostarit, por edhe një nga pengesat kryesore për afrimin 
e shoqërive. Edhe një diferencë, e përmendur edhe më herët, por gjithsesi kyçe, është 
edhe bariera gjuhësore, matrica tjetër kulturore dhe numri i vogël i pikëve të 
përbashkëta tek shoqëria serbe dhe shqiptare  para luftës, e posaqërisht pas luftës.  
Pika tjetër e rëndësishme është analiza e strukturës së pushtetit në Mitrovicë. Në të 
vërtetë, formalisht nga viti 1999  Mitrovicë  është një komunë, edhe pse në praktikë 
funksionojnë  dy komuna të UNMIK-ut, i cili gjer më 2002 kishte përgjegjësinë në gjithë 
teritorin e Mitrovicës, kurse pas zgjidhjeve lokale të 2002 shumica e përgjegjësive iu 
janë dhënë vendorëve, duke llogaritur edhe bugjetin për qeverisje lokale. Këtu duhet të 
kemi parasyshë se kur flasim për qeverinë lokale mendohet kryesisht dhe ekskluzivisht 
në komunën shqiptare. Nga ana tjetër, pesë vite më vonë, UNMIK-u nuk gjeti zgjidhje 
adekuate për vendosjen e komunës në veri të Mitrovicës, e cila do t'i përgjigjej 
nevojave të popullatës serbe. Në vend të kësaj, si zgjidhje kalimtare është vendosur 
administrata e UNMIK-ut e cila paraqet lidhjen e vetme të popullatës serbe me 
komunën e jugut. Gjithashtu është themeluar trupi këshilldhënës në veri të Mitrovicës, 
e cila duhet të ishte pandan i komunës së zgjedhur shqiptare. Kjo zgjidhje është pasojë 
e mosdaljes së serbëve në zgjidhjet lokale kosovare të vitit 2002, dhe e paraparë si 
zgjidhje kalimtare ajo zgjat edhe në ditë e sotme.  
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Gjithashtu, gjatë ananlizës së pushteteve lokale të qeverisjes, ëshët e 
domosdoshme të tërhiqet paralelja mes Mitrovicës dhe Mostarit. Ajo që është e 
ndryshme është barrtja e shpejtë e kompetencave në organet lokale të qeverisjes, por 
edhe në institucionet e përkohshme kosovare. Në Mostar procesi i bartjes së 
kompetencave nga ndërkombëtarët në pushtetin lokal akoma nuk ka përfunduar edhe 
dhjetë vite pas përfundimit të konfliktit. Njëri nga rastet më flagrante është vendimi i 
bashkësisë ndërkombëtare në Mostar të mbajë të drejtën ekskluzive që të ndryshoj 
ose hudh cilëndo vendim të sjellur nga organet e zgjedhura të qytetit, që sjell tek 
shkalla e lartë e kontrollës. Nga ana tjetër, bashkësia ndërkombëtare në Kosovë ka 
përdor parim tjetër. Edhe pse kan kaluar vetëm pesë vite pas konfliktit në Kosovë, 
bashkësia ndërkombëtare rolin e saj, kur ka të bëj me komunën e jugut, punën e saj e 
ka sjellgjer tek mbikçyrja e punës së qevevrisë lokale.   
Prandaj, pos rezultaeve të hulumtimit publik, për njohjen e realitetit  Mitrovicë s janë të 
duhura edhe shpjegimet shtesë, dhe në këtë dritë duhet të shiqohen edhe sqarimet e 
mësipërme.  
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PORTRETI I MITROVICËS 
 

Regjioni i Mitrovicës për shkaqe të kushteve natyrore, shtrihet në lumenjët 
Sitnicë dhe Ibër, ishte i banuar nga kohërat e lashta. Është e njohur se nën puhstetin 
romak të këtyre viseve regjioni i Mitrovicës ishte qendër e rëndësishme xehtare dhe 
komunikuese, dhe kishte numër të madh vendbanimesh. Në periudhën e shtetit 
mesjetar serb ky regjion pas disa shekujsh, fiton rëndësinë, dhe atëherë zhvillohet 
Trepça si qendër e madhe xehtare dhe tregtare. Në shekullin e 15, vendbanimi fshatar 
D Mitrovicë  ,  në burimet e shkruara paraqitet si  Mitrovicë . Gjatë pushtetit osmanli  
Mitrovicë  bëhet kasabë me shkencë dhe tregti të zhvilluar/Pas luftërave ballkanike, me 
mposhtjen e Turqisë, regjioni i Mitrovicës hyn në kuadër të Mbretërisë serbe.  
 Mitrovicë  shtrihet në 42, 53 shkallë të gjërësisë veriore gjeografike dhe 20. 50 shkalllë 
të gjatësisë gjeografike në lartësinë mbidetare 510 metra dhe është nën ndikim të 
klimës së mesme kontinentale.  
Kur flasim për strukturën etnike të Mitrovicës, kur bëhet fjalë periudha pas kryerjes së 
luftës së dytë botërore, janë shënimet e regjistrimit të popullatës. 2Regjistrimi nga 
1948. , 1961. , 1971. , 1981. ,  dhe 1991.  janë kryer nga Enti Federativ për Statistikë3: 
 

 
Viti Shqiptaë Serb Malazez Turq Musliman Rom Kroat Slloven Të tjerë 

1948.  7.500 4.689 851 - - 95 135 66 901 
1961.  35.015 28.923 2.708 1.674 716 - - - 1.589 
1971.  52.285 30.128 2.509 871 2.607 1.305 - - 1.263 
1981.  66.528 25.929 2.000 789 4.519 4.330 - - 1.227 
1991.  82.837 10.698 - 431 5.205 4.851 - - - 

 
Rezultatet e regjistrimit të paraqitura në përqindje janë si vijon: 
 

Viti shqiptarë Serb Malazez Turq Musliman Kroat Slloven Rom Të tjerë 

1948.  53, 9% 30% 5, 9% - - 0, 9% 0, 5% 0, 8% 8% 

1961.  49, 6% 41, 0% 3, 8% 2, 4% 1% - - - 2, 1% 

1971.  57, 5% 33, 1% 2, 8% 0, 9% 2, 8% - - 1, 1% 1, 3% 

1981.  63, 2% 24, 6% 1, 9% 0, 7% 4, 3% - - 4, 1% 1, 2% 

1991.  78% 10, 2% - 0, 4%/ 4, 96% - - 4, 63% - 

 
Pas vitit 1991 , nuk është kryer asnjë regjistrim zyrtar i popullatës, kështu  që 

nuk dihet numri i bashkësive etnike të Mitrovicës. Parashikohet,  se më 1998, në 
komunën e Mitrovicës jetonin 95. 231 shqiptar, 10. 447 serbë, 2000 musliman, 545 
rom dhe 600 turq. 4

Shënimet relevante për numër të popullatës serbe në Mitrovicë praktikisht nuk 
ekzistojnë, pasi pas luftës së 1999 ndodhi lëvizje e madhe e popullatës, dhe një numër 
i madh serbësh, nga pjesët tjera të Kosovës, janë shpërngulur në veri të Mitrovicës. Në 
bazë të  shënimeve jozyrtare, dhe në bazë të shënimeve të Qendrës Koordinuese, 
numri i serbëve në pjesën veriore të Mitrovicës shkon gjer tek 23. 000. duhet theksuar 
se numri i banorëve të Mitrovicës është rritur në masë kur Universiteti i Prishtinës, 
kthehet në Kosovë, këtë herë në Mitrovicë. Gjithashtu, rritjen e numrit të popullatës së 

                                                 
2Regjistrimi i parë i popullatës nga viti 1948 përfshinte vetëm popullatën e qytetit, gjersa të tjerët përfshijnë 
edhe regjionet periferike dhe të fshatrave .  
3 regjistrimi i vitit 1991 është bojkotuar nga ana e popullatës shqiptare të Kosovës.  
4 Shënimet janë marrë nga profili i komunës e kryer nga OSCE (Municipality Profike), korrik 2004 
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veriut i kontribuan edhe ngjarjet e marsit, kur numër i madh e serbëve janë shpërngulur 
nga enklavat në Kosovë. As numri i popullatës shqiptare në pjeën jugore nuk mund të 
precizohet saktësisht, pasi pas ngjarjeve të luftës dhe të pasluftës pjesa e shqiptarëve 
nga veriu janë shpërngulur në pjesën tjetër të qytetit. Gjithashtu, është një numër i 
madh shqiptarësh të cilët në pjesën jugore kanë ardhur nga pjesë të ndryshme të 
Kosovës, para së gjithash duke migruar nga pjesa rurale në atë urbane.  
Për të kuptuar gjendjen e tanishme shfrytëzohen edhe informata se qyteti i Mitrovicës 
është ndarë me lumin Ibër në veri , në pjesën serbe, dhe në jug në pjesën shqiptare.  
Në pjesën jugore popullata pothuajse në tërësi është shqiptare, pos një numri të vogël 
boshnjakësh dhe ashkalinjësh, kurse në jug serb nuk ka. Në pjesën veriore shumica e 
popullatës është serbe, pastaj janë boshnjakët, romët, ashkalinjtë, turqit dhe shqiptarët 
, të cilët janë rreth 200, dhe shumica në Mahallën e boshnjakëve, tek ”Tre rokaqiejtë” 
dhe tek ”Kodra e Minatorëve”. Pjesa veriore dhe jugore pas luftës jetojnë praktikisht të 
ndarrë me përzierrje minimale të popullatës. Në urën qëndrore është punkti i KFOR-it 
nga i cili kontrollohen kalimet nga njëra anë në tjetrën. Qyteti administrativisht është 
ndarrë dhe praktikisht janë dy komuna,  të cilat  punojnë nëpër anët e tyre. Kur flasim 
për prodhimtari, në Mitrovicë sot nuk ka industri, e cila gjer në luftë ishte shtytëse e 
zhvillimit ekonomik. Viteve të fundit, me gjithë potencialin natyror, regjioni i Mitrovicës 
është në fazë të ngexjes.  
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PORTRETI I MOSTARIT 
 

Qyteti Mostar,  qendër politike, financiare dhe kulturore e Hercegovinës, është 
vendosur rëzëmaleve Vellezh, Hum dhe Çabulje, në shtratin e lumit Neretvë, në 
lartësinë mbidetare 60-80 metra. Mostari ka të thuash pozitë ideale pasi nga bregdeti 
adriatik është I larguar 60 km, dhe I ka lidhjet e mrekullueshme me gjithë qendrat në 
BeH dhe regjion. Në brendi dhe në periferi të qytetit gjinden lokalitete që kanë vlerë të 
paqmuar kulturo-historike që dëshmojnë për jetën në këtë regjion.  

Mostari me shekuj ishte në udhëkryë të civilizimeve të ndryshme, ndikimi i të 
cilave mund të vërrehet në çdo hap . Klima shumë e përshtatshme, klimë mediterane 
dhe numri i gjatë i ditëve me diell, këtë regjion e kanë vequar si të përshtatshëm për 
zhvillim të vreshtarisë dhe turizmit, dhe që ishin degët më të rëndësishme të 
prodhimtarisë në Mostar.  

Mostari, nën kohën e sundimit turk, në shekullin 16, ishte qendër e 
rëndësishme administrative dhe komerciale e Hercegovinës. Nën qeverinë austriake 
bie më 1878, kurse në kuadër të Mbretërisë SKS hyn pas luftës së parë botërore.  
Emri Mostar lidhet me të famshmen Urën e Vjetër -«Stari most»(Mostari-rrojet e urës 
së vjetër), simboli kyq i qyteit, i ndërtuar nga sulltani otoman Sylejmani i madh gjatë 
shekullit 16. Kjo urë është rrënuar më 1993, gjatë luftës, dhe është rindërtuar më 2004.  
Pas luftës së dytë botërore, në mostar shtyllat kyqe të zhvillimit ekonomik ishte 
prodhimtaria e duhanit, boksitit, verës dhe prodhimeve të aluminit. Posaqërisht degë e 
zhvillimit ekonomik të qytetit para shpartallimit të Jugosllavisë në Mostarë, ishte  
industria ajrore, fabrika «Soko» 

Me gjithë tentimin që të gjejmë shënimet e regjistrimit të popullatës së Mostarit 
para 1991, nuk arritëm, pasi kishim në dispozicion vetëm shënimet që kishin të bëjnë 
me gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën. Sipas regjistrimit të 1991, numri dhe struktura e 
banorëve të Mostarit ishte si vijon: 
 

Viti Boshnjakët Kroatët Serbët Të tjerët 
1991.  43. 931 (34, 8%) 42. 648 (33, 8%) 23. 909 (19%) 15. 579 (12, 4%) 

 
Në bazë të përqindjeve jozyrtare të 2004, të cilat i morrëm në Mostar, situata e 

tanishme në qytet paraqitet: 
 

Viti Boshnjakët Kroatët Serbët Të tjerët 
2004.  50. 022 50. 935 3. 644 856 

 
Qyteti Mostar pas përfundimit të luftës ishte i ndarrë në pjesën lindore, 

muslimane dhe në perëndimore, pjesë e kroatëve. Vija e ndarrjes, me gjithë 
mashtrimet, nuk shkonte nëpër shtratin e lumit Neretva. Gjatë viteve të pasluftës 
Mostari ishte nën kontrollën direkte të bashkësisë ndërkombëtare, respektivisht 
Bashkësisë Europiane, e cila tek më 2004 fillon të barrtë pjesën e madhe të 
kompetencave në qytet, dhe me vlug të shpejtë punohet në procesin e bashkimit të 
Mostarit.  

Gjatë vitit 2004, është sjellur vendimi administrativ për bashkimin e qytetit, e 
cila nga gjashtë komunat (tri me shumicë boshnjake e tri me shumicë kroate)në të dy 
pjesët e qytetit, i ka bashkuar në një, komunë unike. Janë mbajtur edhe zgjidhjet e  
pavarura të para lokale, pa ndërhyrje të bashkësisë ndërkombëtare. Procesi i rikrijimit 
të qytetit unik është në rrjedhë, dhe formimi i institucioneve të përbashkëta tek pritet. 
Kuptohet, gjithë procesi në masë të madhe është i krijuar nga ana e bashkësisë 
ndërkombëtare, e cila njëherit është monitorues i gjithë aktiviteteve të cilat ndërmirren 
në këtë drejtim.   
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KONKLUZIONET E TAKIMEVE TË MBAJTURA NË MOSTAR 
 
Takimi me përfaqësuesit e mediave 
 

Në Mostarë janë të përfaqësuara kryesisht telivizionet komerciale, dhe si 
pasojë kanë kërkimin e mendimit të tregut. Në periudhën e viteve të kaluara, dhe 
posaqërisht pas bashkimit formal të qytetit shkohet në vijën e fshierjes së prefikseve 
nacionale nga mediat. Kur flasim për strukturën pronësore, dhe këtë para së gjithash 
radio stacionet, kryesisht fjala është për stacionet private, kështu gjithsej janë tri radio 
stacione publike. Shtypi, gazetat ditore, kryesisht vijnë nga mbarë BeH, gjithashtu 
është një numër i madh i gazetave kroate (Slobodna dalmacia, Veqernji List, etj. ) dhe 
tregon se kemi një lloj specifik të «zonës së interesit». Ditorja e vetme e Mostarit 
«Dnevni list» distribuohet në tërë hapsirën e Beh, por nuk është me tirazhin më të 
madh. Janë edhe disa agjensione të rëndësishme gazetareske. Vendin kyq në 
hapsirën mediale të Mostarit, por edhe të BeH në përgjithësi e zë Komisioni Qëndror 
Rregullativ (CRA-KQRR), i cili i rregullon kushtet dhe kriteret për punën e të gjitha 
mediave. Ky komision nuk hezitoi që të censuron gjithë ato programe të cilat i 
konsideronte që eventualisht janë provokativ, diskriminues ose të cilët propagojnë 
«gjyhën e urrejtjes». Ndikimi i CRA është më i madh në mediat elektronike. Nga ana 
tjetër, mediat e shtypura, nuk janë aq të kontrolluara, dhe «gjuha e urrejtjes» tek këta  
mund të gjetet akoma. Radio 088, radio lokal i Mostarit është i pari, me iniciativën e 
bashkësisë ndërkombëtare,  i cili filloi me programet të cilat kishin për qëllim afrimin e 
bashkësive. Para katër viteve ky radio ishte i koncipuar ashtu që në të punonin 
pjestarët e të gjitha bashkësive etnike të cilët jepnin informatën unike, informatë nga të 
dy anët e qytetit. Procesi i bashkimit të mediave ka filluar pra pesë, gjashtë vitesh, në 
tërë teritorin e BeH, dhe paralelisht ndodh edhe në Mostar. Edhe pse janë ndërmarrë 
lëvizje pozitive, akoma nuk mund të flitet për hapsirën unike mediale. Pengesa bazë 
me të cilën ballafaqohen mediat boshnjake është loja e tregut e cila i imponon rregullat 
e saja. Mediat ndodhen në fazën kritike dhe kanë humbur pothuaj plotësisht funksionin 
e edukimit, në ngritjen e vlerave dhe problemeve kyqe të shoqërisë.  
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Takimi me përfaqësuesit e OJQ-ve 
 

Organizatat Joqeveritare në Mostar fillojnë me punë menjëherë pas luftës, dhe 
ate më së shpeshti me iniciativën e bashkësisë ndërkombëtare dhe donatorëve të cilët 
hetuan nevojën që të kyqej pjesa e shoqërisë e cila nuk mbulohej me punën e 
institucioneve qeveritare(shteërore). Edhe pse nuk ekzistojnë shënimet precize për 
numrin e OJQ-ve të regjistruara, janë një numër i madh të cilat për një periudhë të 
gjatë punojnë me sukses.  Sot, si në kohërat e krijimit, organizatat joqeveritare 
mostarase, akoma punojnë në pjesët e shoqërisë ku janë promlemet më akute. Ato 
inicojnë projekte të rëndësishme për bashkësinë lokale, pasi janë më afër banorëve 
dhe i njohim më mirë nevojat e tyre. Shembull i mirë nga praktika është organizata 
«Mladi Most»(«Ura e Re»), e cila është themeluar më 1994 kur në Mostar erdhën 
vullnetarët nga Holanda dhe Gjermania, të cilët sollën përvojën dhendihmuan formimin 
e organizatës e cila mblodhi rininë. Ideja fillestare ishte që të krijohej hapsirë e sigurtë, 
vend ku pa probleme do të mbaheshin takimet e të rinjëve, ku do të këmbeheshin idetë 
dhe do të pregaditeshin projektet. Shumica e projekteve të realizuara ishin të karakterit 
shoqëroro-kulturor, kur kemi të bëjmë me rininë. Gjithashtu, organizohen një sërë 
takimesh me pjesëmarrje të të rinjëve, me qëllim të arritjes së komunikimit dhe të 
mirëbesimit. Problemet me të cilat ballafaqohen organizatat joqeveritare para disa 
vitesh nuk janë të njejtë si tani. Deri para katër viteve, pengesa  më e madhe ishte 
përfitimi i shoqërisë lokale, të thyhej mosbesimi, kurse tani është çështja e mungesës 
së mjeteve financiare. Donatorët në kohë të fundit kanë filluar që të tërhiqen, vështirë i 
kuptojnë nevojat lokale.  

Shembulli i dytë i mirë  nga praktika   është organizata Qendra e iniciativave 
civile e cila gjithashtu është themeluar me përkrahje të bashkësisë ndërkombëtare.  
Shumica e aktivistëve në fillim punonin në NDI, dhe më tutje kanë vazhduar aktivitetet 
vetanake. NDI u ka ndihmuar që të mblidhen, të krijojnë ide dhe të ndërtojnë rrjetin e 
zyreve në Mostar, sarajevë, Banja Llukë dhe në Tuzëll. Sot Qendrat e iniciativave civile 
janë zgjëruar dhe i kanë zyret në dhjetë qytete të BeH. Edhe pse koncepti me të cilin 
punojnë multietnik, asnjëherë nuk kishte «çelës multietnik», të cilët do të caktonin me 
precizitet numrin e boshnjakëve, kroatëve dhe serbëve të cilët duhej punësuar. Kriteri 
themelorë ishte vullneti që të punohej në implementimin e atyre projekteve të cilat ishin 
të rëndësishme për shoqërinë lokale, por edhe për gjithë banorët e BeH. Prandaj, 
multietniciteti ishte rezulati përfundimtar, e jo qëllim në vete.  Përvoja e gjithë 
organizatave joqeveritare të Mostarit sjell në ate se është mirë që në fillim të punohet 
në tema më pak të ndishme e më tutje të kalohet në ato të rënda. Proceset ekonomike 
në këtë kontekst gjithsesi duhet t'u paraprijnë zgjedhjeve të problemeve shoqërore. 
Insistimi në multietnicitet nuk sjell rezultate. Nëse projektet e tilla kanë formë të 
plotësuarpor jo edhe përmbajtje, ata nuk mund të ndikojnë në qëndrimet e shoqërisë 
lokale.  Për këtë arsye është e nevojshme që OJQ-të të jenë këmbëngulëse në 
kontakte me donatorë dhe së pari duke i hulumtuar nevojat e shoqërisë, të insistojnë 
në qasjet sa më racionale. Iniciativat qytetare në praktikë janë treguar më të 
suksesshme, me kusht që rrethi pozitiv politik është parakusht për realizimin e 
projektit.  
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Takimi me Këshillin për vendosjen e masave të mirëbesimit 
 

Para një viti, duke parë jofunksionalitetin e qytetit të ndarrë dhe duke mos 
dashur që Mostari të mbahet në mend si i tillë, bashkësia ndërkombëtare, në 
bashkëpunim me përfaqësuesit e shoqërisë lokale solli vendimin për bashkimin e 
qytetit të Mostarit, dhe ate së pari administrativisht e më tutje edhe në kuptimin politik 
dhe institucional. Motivi bazë ishte tejkalimi i ndarrjes, pasi qytetet e ndara janë 
paradigmë e tenzioneve, urrejtjes dhe gjithnjë janë në «listën e zezë» botërore 
(Bellfasti, Jerusalemi, Mostari,  Mitrovicë , etj. , )Qyetet e ndarra janë qendra nga të 
cilat iket, të cilat nuk mund të zhvillohen ekonomikisht. Me përfundimin e luftës, kur 
Mostari edhe formalisht është ndarrë në pjesën lindore dhe perëndimore, kjo ndarrje 
është shprehur edhe në kulturë, politikë, dhe së fundit edhe në imigjin e qytetit (1993. -
2004). 

 Hapi i parë ishte që të ofrohej Statuti i qyetit i cili i eliminon komunat me 
parashenja nacionale. është me rëndësi të potencohet se ekzistonin gjashtë komuna-
tri në lindje, në anën boshnjake dhe tri në perëndim, në anën kroate. Komisioni për 
përpilimin e statutit të ri e cila është formuar më 2003 ka arritur pajtimin tek më 15. 01. 
2004. Në fund, pas zënkave dhe pamundësisë  së gjetjes së zgjidhjes adekuate, 
Statuti është imponuar nga ana e bashkësisë ndërkombëtare dhe përfaqësuesit të 
lartë për Bosnjë e Hercegovinë, llordit Pedi Eshdaun. Qëllimi i Statutit të ri ishte të 
ndrrohej korniza administrative dhe institucionale, që të krijohet bugjeti unik, plni 
urbanistik unik, shërbimet e përbashkëta. Këto instrumente juridike nuk janë të 
mjaftueshëm nëse nuk përcillen me rritjen e besimit në qytet. Për këtë arsye është 
formuar Këshilli për vendosjen e masave të mirëbesimit dhe qëllimi i këtij është që të 
përcjell bashkimin administrativ të qytetit. Edhe anëtarët e Këshillit janë të emëruar nga 
ana e Eshdaunit, në propozim të kryetarit ose nënkryetarit të Mostarit, me konsultimet 
e gjëra me gjitha akterët e rëndësishëm të shoqërisë. Pjestarët e Këshillit para së 
gjithash janë të njohur dhe me ndikim, të paracaktuar për qytet të bashkuar, të 
gatshëm që me shembullin personal të tregojnë se bashkëjetesa është e mundur. 
Kuptohet, është kujdesur edhe për balansin etnik, por edhe për moshë e gjini. Ideja 
udhëheqëse e Këshillit është që të jetë vox populli, që të shpreh nevojat më të 
rëndësishme të qytetarëve.  

Pas grumbullimit të ideve, Këshilli i propozon udhëheqjes së qytetit ato 
projekte që do ta ngrisin jetën e Mostarit.  

Do të gabohej që Këshilli të përjetohet si qeveri në hije, pushtet alternativ, por 
duhet shikuar si shprehje të iniciativave qytetare të bashkuara në një vend. Ajo e cila 
këtë Këshill e bën të njohur në Mostar, janë preferencat për pushtetin e qytetit dhe në 
to këtë vit do të insistohet. Qëndrim i pandashëm i pjestarëve të Këshillit është se 
vendimi për bashkimin e Mostarit nuk ishte imponuar, por paraqet nevojë të qytetit. Sot 
në Mostar rrallë kush i heton këto vendime të «imponuara». Në një moment ishte 
rëndësi kyqe të sillej vendimi, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të realizohej progres. 

 Tani situata drastikisht ndryshon-bashkësia ndërkombëtare është duke u 
tërhjekur, dhe procesi bëhet lokal. bashkësia ndërkombëtare në Mostar gëzon 
përkrahjen e popullatës, që paraqet dallim krahasuar me Mitrovicën. Më tutje, në 
Mostar procesi i bashkimit tëqyetit zgjat nga viti 1996, kurse ingerencat shkallë –
shkallë barten në pushtetin lokal dhe ky proces i kompetencave akoma nuk ka 
përfunduar. Mendimi i përfaqësuesve të Këshillit është se procesi i bartjes së 
kompetencave nuk guxon të sforsohet, siq është rasti në Kosovë, gjersa në vet 
shoqërinë të mos krijohen kushtet e domosdoshme dhe të ngritet niveli i vetëdijes dhe i 
aftësive. Një parashikim i tillë ishte i saktë, tregon edhe fakti se zgjidhjet e para 
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plotësisht të pavarura, pa pjesëmarrjen e bashkësisë ndërkombëtare, u mbajtë në 
vjeshtë të 2004.  

Megjithate, e arritura më e rëndësishme në Mostar është pranimi i 
gjendjes para fillimit të luftës. Kur fillo bashkimi i qytetit si i vetmi regjistrim valid 
është marrë ai i vitit 1991, në bazë të së cilit kishte 34% boshnjak,  33 % kroat, 19 
% serb , kështu që struktuart e pushtetit janë dizajnuar që t'i përgjigjen kësaj 
pasqyre etnike.  Kjo është zgjidhje pozitive që u jep mundësi gjithë bashkësive 
që të kthehen në Mostar.   
 
Takimi me përfaqësuesit e udhëheqjes së qytetit 
 

Siq është përmendur, në Mostar për herë të parë janë mbajtur zgjidhjet 
vetanake lokale në vjeshtë të 2004, dhe ate pas bashkimit administartiv të qytetit. Sot 
qyteti funksionon ashtu që ka Kryetarin e Bashkisë së Qytetit dhe dy zëvendës(në këto 
funksione gjinden pjestarët e gjithë bashkësive etnike). Më tutje, udhëheqja e qytetit 
është ndarë në pesë njësi që përfshijnë lëmitë më të rëndësishme, e ato në shërbime. 
Gjer më 1999 ishte ligji mbi kthimin i cili deklarativisht pohonte se të gjithë kanë të 
drejtën e kthimit në shtëpitë e tyre dhe se prona duhet t'u kthehet bpronarëve. Ishin të 
parapara edhe shërbimet të cilat do t'i kryenin këto punë, por askush nuk dinte se si të 
barten në realitet.  

Në Mostar ky proces filloi më 1999 dhe akoma nuk ka përfunduar në tërësi. 
Afër 98 % të pronës i është kthyer pronarve ligjor. Janë caktuar proceduarat dhe afatet 
për kërkesa të kthimit të pasurive, por para së  gjithash është vendosë vullneti politik 
që ky proces të realizohet me sukses. Esenca e procesit ishte veprimi ligjor, rregull 
ligjore e cila reptësisht duhej respektuar. Hapi i parë ishte evidentimi i pronës së të 
kthyerve. Gjithashtu, qyteti ka ndërtuar disa mijëra banesa të reja për ata të cilëve u 
janë rënuar shtëpitë ose për ata që ilegalisht janë futur në banesa të huaja. Është 
ndarrë edhe një shumë e konsideruar  e mjeteve financiare për pagesën e qirasë ayre 
që janë të larguar nga banesat e okupuara. Gjithë këto gjëra ishin të nevojshme që 
tensionet dhe mundësitë e konflikteve eventuale të minimizoheshin. Edhe në këtë lëmi 
rëndësia e bashkësisë ndërkombëtare ishe vendimtare. Ishte vendosë kontrollë e 
madhe e punës së nëpunësve  të shërbimeve, kështu që dy udhëheqës janë ndërruar 
pasi mkanë stopuar procesin e kthimit.  

Kur flasim për raportin e të kthyerve, mund të përfundojmë se kthimi i të 
zhvendosurve intern në Mostar është i suksesshëm, dhe se është numër më i vogël i 
të kthyerve nga qytetet tjera. Arsyeja bazë është gjithsesi ekonomike-mungesë e 
punës adekuate, dhe njerëzit vështirë vendosin që të ndërojnë mjedisin. Kur bëhet fjalë 
për punësim, vetëm shërbimet shtetërore janë të sigurta pasi janë të obliguara të 
punësojnë në bazë të regjistrimit të 1991, duke pasur kujdes në përfaqësimin etnik.  

Gjithashtu, përfaqësuesit e udhëheqjes së qytetit kanë theksuar se ndikimi i 
OSBE-së në procesin e kthimit në Mostar, ishte kyq.   

Momenti finaciar është i rëndësisë së madhe për bashkimin e qytetit, dhe 
është insistuar edhe në bugjetin unik dhe në ndarrje të parave. Pas luftës ishte nevojë 
për më shumë komuna, por ato me kalimin e kohës ishin pengesë për zhvillimin 
ekonomik të qytetit. Bugjeti i përbashkët është aprovuar në mes të 2004 dhe ka 
mbijetuar duke iu falënderuar bashkësisë ndërkombëtare. Bugjeti i qytetit të Mostarit 
pjesërisht mbushet nga të ardhurat lokale. Megjithate, pa donacionet e bashkësisë 
ndërkombëtare nuk do të ishte e mundur që të mbulohen të gjitha aktivitetet e 
parapara me bugjet. Si instrument për përshpejtimin e gjendjes ekonomike të qytetit 
është themeluar Agjensioni Regjional i zhvillimit , i cili sjell plane strategjike. Mostari ka 
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mundësi të shumta për zhvillim-ka zona industriale, aeroportin, rrugët, vreshtaritë, 
pozitë të shkëlqyeshme dhe klim, gjithë parakushtet për turizëm të sukseshëm.  
 
Analiza e organizatave joqeveritare në Mostar 
 

Analiza ka përfshirë  kryesisht organizatat joqeveritare të cilat merren me ndërtimin 
e mirëbesimit dhe zgjati nga qershori i vitit të kaluar. OJQ-të aktive në Mostar kanë  
këto karakteristika: 

 
• Personelin e kualifikuar; 
• Qasjen e përpunuar metodologjike; 
• Lidhjet e mira me bashkësinë lokale; 
• Projektet e bazuara në nevoja të bashkësisë lokale; 

 
Në bazë të rezultateve preliminare, ndikimi i OJQ-ve, kur flasim për ndërtimin e 

mirëbesimit , nuk është i madh. Për këtë arsye OJQ-të lokale duhet të jenë sa më afër 
bashkësisë dhe duhet të bazohen në analizën profesionale të  nevojave. Më tutje, në 
bazë të shënimeve të fituara, OJQ-të duhet të mësojnë që të «paketojnë» projektet 
ashtu që ato të jenë të kapshme edhe për donatorët.  
Aktivitet e OJQ-ve të Mostarit , kryesishtë janë: 
 

• Organizimi i seminareve dhe punëtorive, kryesisht me karakter edukativ; 
• Lobimi 
• Ndihma humanitare; 
 

Takimi me përfaqësuesit e Qendrës për paqe dhe bashkëpunim multietnik  
 

Qëllimi themelor i kësaj organizate është që në një vend të mblidhet gjithë 
materiali i cili dëshmon për ngjarjet e paraluftës, luftës dhe të pasluftës në Mostar 
(1990. -2000. ). Qendra është themeluar më 16. 02. 2001. Materiali që mblidhet 
përmbanë video materialet të mediave boshnjake dhe ndërkombëtare, shkrimet në 
gazeta nga 1990.  gjer në 2000. , fotografi të periudhës së luftës, etj.  
Disa nga projektet e realizuara: 
 

• Filmi Dokumentar «Paqja nga Mostari»; 
• Filmi Dokumentar  „Ura e vjetër“, nga rënimi gjer tek rindërtimi ; 
• Fotomonografia  e Mostarit; 
• Ekspozita „Ura e vjetër – përmendore e paqës“e cila udhëtoi në botën mbarë , 

dhe të kthehej në Mostar kur u hap solemnisht Ura e Vjetër; 
Gjithashtu është themeluar edhe Shpërblimi i Paqes, e cila çdo vit ndahet në ditën 
e hapjes së urës 23. korrik, kurse fituesi i parë ishte Vacllav Havell.  
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PYTËSORI 
 

1. Sa shpesh kaloni në pjesën veriore/jugore të qytetit? 
a) Pas luftës nuk kam kaluar asnjëherë.............................................. 1 
b) Çdo ditë...........................................................................................       2 
c) Shpesh................................................................................................ 3 
d) Rrallë .................................................................................................. 4 

2. Cilat janë arsyet më të shpeshta të kalimit në pjesën tjetër të qytetit? 
a) Punësimi i përhershëm-puna.......................................................... 1 
b) Sipas nevojës..................................................................................       2 
c) Vizita shokëve / familjes ................................................................. 3 
d) Kureshtja / shetitja ..........................................................................       4 
e) Arsye tjetër......................................................................................       5 

3. Nëse nuk kaloni cilat janë arsyet pse nuk kaloni në pjesën tjetër të qytetit? 
a) Frika / siguria.................................................................................. 1 
b) Nuk kam arsye............................................................................... 2 
c) Nuk dëshiroj................................................................................... 3 
d) Diçka tjetër..................................................................................... 4 

        4. A keni jetuar gjithnjë në pjesën e qytetit ku tani jetoni ? 
a) Po................................................................................................... 1 
b) Jo.................................................................................................... 2 

5. Kur ishit në pjesën tjetër të qytetit ndiheshit :  
a) Të Sigurtë ...................................................................................... 1 
b) Të pasigurtë................................................................................... 2 
c) Këndshëm ..................................................................................... 3 
d) Jo këndshëm.................................................................................. 4 
e) I hutuar .......................................................................................... 5 
f) Nuk kam qëndrim........................................................................... 6 
g) Diçka tjetër..................................................................................... 7  

6. Gjatë kalimit në pjesën tjetër si janë sjellur me ju :  
a) Përzemërsisht ...............................................................................        1 
b) Shoqërisht ..................................................................................... 2 
c) Pakëndshëm .................................................................................         3 
d) Armiqësisht ................................................................................... 4 
e) Nuk kam  komunikuar dhe nuk di................................................... 5 
f) Nuk kam qëndrim...........................................................................      6 
g) Diçka tjetër..................................................................................... 7  

7. Njerëzit në pjesën tjetër të qytetit i përtjetoni si: 
a) Të afërt.......................................................................................... 1 
b) Të huaj.......................................................................................... 2 
c) Me ndjenja miqësore ....................................................................         3 
d) Me ndjenja armiqësore.................................................................          4 
e) Nuk kam qëndrim ......................................................................... 5 
f) Diçka tjetër.................................................................................... 6 

8. Si e keni përjetuar qytetin para luftës:  
a) Etnikisht të ndarrë ........................................................................ 1 
b) Etnikisht të pa ndarë .................................................................... 2 
c) Në kufi të tolerancës..................................................................... 3 
d) Nuk kam qëndrim.......................................................................... 4 
e) Diçka tjetër.................................................................................... 5 

9. Keni dëshirë që të jetoni sikur para shpërthimit të konfliktit? 
a) Po.................................................................................................. 1 
b) Jo................................................................................................... 2 
c) Nuk kam qëndrim.......................................................................... 3 

       10. A besoni se është e mundur bashkëjetesa:    
a) Po ................................................................................................. 1 
b) Jo..................................................................................................         2 
c) Nuk kam qëndrim.......................................................................... 3 
d) Diçka tjetër.................................................................................... 4 
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11. Liria e lëvizjes, siguria, jeta normale në qytet kushtëzohet nga : 
a) Banorët............................................................................................ 1 
b) Pushteti lokal................................................................................... 2 
c) Pushteti qëndror ............................................................................. 3 
d) Bashkësia ndërkombëtare............................................................... 4 
e) Zhvillimi Ekonomik........................................................................... 5 
f) Nga gjithë faktorët së bashku..........................................................       6 
g) Nuk kam qëndrim............................................................................ 7 
h) Diçka tjetër...................................................................................... 8 

12.  Pushteti lokal në situatën në qytet ndikon: 
a)  Në stabilizim ................................................................................. 1 
b) Në destabilizim............................................................................... 2 
c) Nuk kam qëndrim........................................................................... 3 
d) Diçka tjetër..................................................................................... 4 

    13. Pushteti Kosovar në situatën e qytetit ndikon :
a) Në stabilizim .................................................................................. 1 
b) Në destabilizim .............................................................................. 2 
c) Nuk kam qëndrim...........................................................................  3 
d) Diçka tjetër..................................................................................... 4 

   14.  Bashkësia ndërkombëtare në situtën në qytet ndikon:
a) Në stabilizim................................................................................... 1 
b) Në destabilizim .............................................................................. 2 
c) Nuk kam qëndrim........................................................................... 3 
d) Diçka  tjetër.................................................................................... 4 

15. Interesat e përbashkëta ekonomike do të ishin:  
a) Faktorë të afrimit të komuniteteve................................................. 1 
b) Nuk do të ndikonin në situatë........................................................ 2 
c) Komunitetet nuk do ta përkrahnin këtë opcion..............................  3 
d) Nuk kam qëndrim..........................................................................         4 
e) Diçka tjetër.................................................................................... 5 

16. Sa ndikojnë OJQ-të me projektet e tyre në afrim të komuniteteve dhe në normalizimin e jetës: 
a) Nuk i përgjigjen nevojave të komuniteteve.................................... 1 
b) Pjesërisht i përgjigjen nevojave të komuniteteve...........................  2 
c) Plotësisht i përgjigjen nevojave të komuniteteve........................... 3 
d) Nuk kam qëndrim...........................................................................          4 
e) Diçka tjetër.................................................................................... 5 

   17.  A jeni për afrim të komuniteteve:
a) Po.................................................................................................. 1 
b) Jo................................................................................................... 2 
c) Nuk kam qëndrim.......................................................................... 3 
d) Diçka tjetër..................................................................................... 4 

18.  Cilat projekte do të kontribonin në afrimin e komuniteteve : 
a) Ekonomike............................................................................... ..... 1 
b) Kulturo-sportive............................................................................. 2 
c) Politike ......................................................................................... 3 
d) Diçka tjetër.................................................................................... 4 

 
Gjinia: Femrore Mashkullore 
Mosha:        Shkalla:                  I      II      III     IV 
Arsimimi   Shkalla:         I      II      III 
Statusi i punës  Statusi:           I      II      III     IV 
A jeni religjioz  Po  Jo  Feja   

 
Anketuesi: 

Emri dhe Mbiemri  
Pjesa e qytetit 
Numri i pytësorëve të plotësuar: 

 
I anketuari: 
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Kriteri për mostrën e anketës 
 
1. Grupa anketuese  nr:_________emri dhe mbiemri______________________ 

   
emri dhe mbiemri______________________ 
 

2. Pjesa e qytetit_______________     Koha:       para dite    pas dite 
 
 

3. Numri i anketave të marrura: 10 + 2 rezervë 
 
 

4. Numri i anketave të dorëzuara pas anketimit të parë_________ mbetja______ 
 

 
5.  Struktura gjinore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50  :  50   

                         

  Femra Meshkuj         
 
6. Struktura e moshës:                                                                                                      

nga 18  gjer 25 vite 30% ose 3 anketa në anketarë Shkala   I       
nga 25  gjer 40 vite 30%  iose 3 anketa në anketarë Shkala   II       
nga 40  gjer 60 vite 30%  ose 3 anketa në anketarë Shkala   III       
nga 60  vite ▲ 10%  ose 1 anketë në anketarë Shkala  IV            

 
7.  Struktura e shkollimit:       

                 
Sjkolla fillore 10%  ose 1 anketë në 

anketarë 
Shkalla   I     

Srednja škola  60%  ose 6 anketa në 
anketarë 

Shkalla   II         

Visoka škola 30%  ose 3 anketa në 
anketarë 

Shkalla   III       

 
8. Punësimi:          

të punësuar  30%  ose 3 anketa në anketarë Statusi  I       
Të papunësuar 40%  ose 4 anketa në anketarë Statusi  II        
Pensionist 10%  ose 1 anketë në anketarë Statusi  III     
Privat 20%  ose 2 anketa në anketarë Statusi  IV      
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