Ju mund t'i mashtroni disa
njerëz për një kohë, por ju
s'mund t'i mashtroni të gjithë
njerëzit përgjithmonë.
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iria nuk jepet. Ajo është e drejtë e pandërmjetësuar dhe nevojë e domosdoshme. Liria është e
panegociueshme. Zhvillim i papenguar i mundësive vetanake. Një popull është mundësitë e tij: Liria
është vetëzhvillim; zgjedhje e lirshme e rrugëve për
ndërtimin e fatit kolektiv. Vetëvendosje e popujve - Liri e
individëve. E kundërta është mohim i thelbit të qenies
njerëzore si qenie shoqërore. Joliria është tëhuajsim.
Vendi ynë për shekuj me radhë nuk ka qenë i lirë. Pas
pushtimit osman, erdhi okupimi serb. Ky i fundit ka qenë jo
aq konflikt ndërmjet popujve, sa prodhim i elitës intelektuale dhe politike serbe. Historia e kësaj elite në raport me
Kosovën është historia e një korpusi projektesh për
dëbimin masiv të shqiptarëve nga trojet ku ata jetonin dhe
shfarosjen e tyre. Që nga projekti 'Naçertanja' i
Garashaninit (1844), e deri te Memorandumi i Akademisë
së Shkencave të Serbisë, i vitit 1986, ka një vazhdimësi në
qëllime, mosndryshim në përmbajtje. Vetëm diçka ka
ndërruar përgjatë kohës: aspektet teknike për realizimin e
këtyre planeve hegjemoniste. Ato janë bërë më perfide.
Çdo herë pushtetet në Serbi kanë qenë nacionaliste dhe
shoveniste, sepse Serbia mbante toka të okupuara dhe
popuj të shtypur. Madje, ato përherë kanë konsideruar se
Serbia është e vogël dhe duhet të bëhet e madhe. Kjo ka
qenë paradigma e politikës së Serbisë dhe misioni i saj. Në
veçanti, shqiptarët ishin në shënjestër. 24 programe të
ndryshme janë hartuar e zbatuar për dëbimin e shqiptarëve, asimilimin e tyre dhe kolonizimin e trevave që ata i
popullonin me serbë. Dëbimi ishte i heshtur në kohë paqeje kur kryhej përmes diskriminimit, persekutimit dhe represionit, ndërsa ishte masiv dhe i shpejtë në kohë luftërash
kur kryhej përmes pastrimit etnik, masakrave dhe terrorit.
Programet kryesore famëkëqija ishin: "Naçertanja" nga viti
1844 i Ilija Garashaninit, Projekti i parë i Vasa Çubrilloviqit
"Shpërngulja e Arnautëve" nga viti 1937, Konventa
jugosllavo-turke për shpërnguljen e shqiptarëve në Anadoll
nga viti 1938, Projektet e Ivo Andriqit dhe Ivan Vukotiqit
nga viti 1939, Projekti "Serbia homogjene" i Stevan
Molevacit i vitit 1941, Projekti i dytë i Vasa Çubrilloviqit
"Problemi i pakicave në Jugosllavinë e Re" nga viti 1944,
Marrëveshja Xhentëlmene Tito-Kyprili për shpërnguljen e
shqiptarëve në Turqi e vitit 1953, e deri te Memorandumi i
Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë të vitit
1986 dhe Programi Jugosllav për Kosovën i vitit 1988.
Nikola Pashiqi, Petar e Aleksandar Karagjorgjeviqi, Milan
Stojadinoviqi, Dragolub-Drazha Mihajloviqi, Aleksandar
Rankoviqi e deri te Slobodan Milosheviqi veçse zbatonin
këto projekte e programe.
Kur u bë e sigurt se Lufta e Dytë Botërore do të përfundojë në favor të aleatëve antifashistë, udhëheqja
serbo-jugosllave shkeli dhe hodhi poshtë si të pavlefshme Rezolutën e Bujanit (Bunjajt), të 31 dhjetori
1943 - 1, 2 janar 1944, të cilën unanimisht, me pjesëmarrje të shqiptarëve, serbëve dhe malazezëve e
kishte nxjerrë Këshilli Antifashist Nacional-Çlirimtar i
Kosovës e Rrafshit të Dukagjinit. Në Rezolutë, thënë
shkurt, pas përfundimit të luftës kërkohej e drejta për
vetëvendosje deri në shkëputje për shqiptarët e
Kosovës të pushtuar nga Serbia që nga viti 1912.
Pas Luftës së Dytë Botërore, popullit të Kosovës i mohohet padrejtësisht shprehja e vullnetit të lirë. Ky "vullnet" falsifikohet si dëshirë e popullit të Kosovës për t'iu
bashkëngjitur federatës jugosllave. Përbrenda federatës,
vendi ynë kishte një status të pabarabartë me 6 njësitë
tjera federative. Kosova kishte më së paku liri. Ja përse, si
rrjedhim, ishte më e pazhvilluara. Sepse, çka tjetër është
një popull, nëse jo ushtrimi i lirshëm i mundësive për t'u
vetëzhvilluar politikisht, ekonomikisht, kulturalisht?
Kufijtë aktualë të Kosovës janë përcaktuar në vitin 1947.
Tri dekada pas, Kushtetuta e vitit '74 i garanton vendit njëfarë gjysëmlirie. Që pas mbarimit të Luftës së Dytë
Botërore, ky ishte momenti, kur populli ynë ishte në pikën
më të largët nga ndikimi i pushtetit të Beogradit. Prandaj,
bashkëjetesa ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve gjatë asaj
periudhe ishte më e mirë, sepse represioni ishte më i ulët.
Gjithsesi, gjysëmliria është joliri. Për më tepër, atëbotë vendit tonë i ishte avancuar pozita kushtetuese, në mënyrë që,
duke i ofruar këtë gjysëmliri, ta shndërronin atë nga një
koloni klasike siç ishte, në një koloni të brendshme.
Kjo kohë ishte e shkurtër: pas vdekjes së diktatorit Tito,
drejtpeshimi i forcave përbrenda federatës u çrregullua.
Filloi dominimi serb. Rritja e robërisë në Kosovë qëndron
në përpjestim me forcimin e ndikimit serb përbrenda federatës. Zhbërja edhe e asaj gjysëmlirie ndodhi pas ardhjes së Millosheviqit në pushtet: autonomia e Kosovës
suprimohet në vitin 1989. Ky është momenti kur Kosova
ishte më së afërmi pushtetit serb. Jorastësisht, përgjatë
10 vjetëve pasuese represioni rritet deri në shpërthimin e
luftës së armatosur ndërmjet aparatit shtetëror policor e
ushtarak serb dhe popullit të Kosovës.
Shteti serb në luftën e fundit në Kosovë vrau mbi 12.000
njerëz. Mbi 95 % prej tyre civilë të pafajshëm. Të pambro-
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jtur. Kryesisht fëmijë, gra dhe burra të moshuar. Më shumë
se 3000 persona të rrëmbyer janë ende të pagjetur. Pjesa
dërmuese e tyre gjenden në Serbi. Afër 20.000 femra të
dhunuara. 740.000 persona të deportuar dhunshëm.
120.000 shtëpi të shkatërruara nga ushtria serbe.
Ekonomia e rrënuar.
E gjithë kjo kronologji e hidhur e rrjedhës së ngjarjeve e ka
një emër: mungesë e të drejtës së një populli për vetëvendosje.
Pas mbarimit të bombardimeve të NATO-s dhe suspendimit të sovranitetit faktik të Serbisë mbi Kosovën, në
vend u instalua administrata e misionit të përkohshëm
ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara, UNMIK-u.
Administrimi i UNMIK-ut në Kosovë është regjim antidemokratik. Si mund të ndodh ndryshe me një sistem, thelbi i veprimeve të të cilit është negacioni i vullnetit të popullit? Përkohshmëria e papërcaktuar e UNMIK-ut është bërë
e padurueshme. Pushteti i tij këtu është antiteza e
vetëvendosjes. Prandaj lirinë s'e kemi as sot.
Në krejt këtë sfond, institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes, në rastin më të mirë janë pjesë plotësuese e
legjitimitetit të këtij pushteti. Ato duke qenë mekanizma të
këtij ingranazhi, nuk janë përfaqësuese të drejta të interesave të popullit, sepse interes fundamental i popullit është
realizimi i vullnetit të vet.
Realizimi i vetëvendosjes nënkupton ikjen e administratës së UNMIK-ut nga Kosova. Prezenca ndërkombëtare në vendin tonë (përpos përfaqësive diplomatike) të jetë e reduktueshme në ca mekanizma të
domosdoshëm për monitorimin e të drejtave të pakicave.
Vetëvendosja është themeli i statusit të qytetarit. Ndërkaq,
dokumenti bazik në të cilin gjen mbështetjen e plotë
administrimi i Kosovës (Rezoluta 1244), secilin individ e
trajton vetëm si banor, status të cilin mund ta gëzojë edhe
refugjati. Vetëvendosja nënkupton si e tillë vetëshpalljen e
Qytetarit. Për vetëvendosjen nuk ka zëvendësim. Ajo i siguron rrënjët e individit në proceset politiko-shoqërore.
Vetëm liria mundëson që nga bashkësi etnike të bëhemi
bashkësi politike. Që të jemi vetë përcaktues të identiteteve tona si qytetarë e jo të veçuar e të kategorizuar
kolektivisht nga pushteti.
Për vendin tonë vetëvendosja e brendshme është e
pavlefshme, nëse ajo nuk shoqërohet me vetëvendosjen e jashtme. Ne nuk kemi nevojë për sikurinstitucione, pasi që çfarësia e tyre nuk është në të
njëjtën kohë e drejtë për të vendosur për vete. Çdo
bllokim i nevojës së popullit për të qenë burim sovraniteti do të manifestohet si rritje e pakënaqësisë,
si rrezik për ripërtërirje krizash të vazhdueshme,
luftërash të reja.
Kosova është çështje e lirisë. Tragjeditë e saj, të cilat duke
mos mundur të mbesin të izoluara, kanë pasur implikime
negative edhe në rajon, janë pasoja të pashmangshme
atëherë kur një popull privohet nga liria. Kjo ka ndodhur sa
herë që për Kosovën kanë vendosur të tjerët, e jo ajo vetë.
Dhe, meqë problemi i Kosovës asnjëherë nuk është zgjidhur kur për të kanë vendosur të tjerët, e veçanërisht
Serbia, joliria e vendit tonë rregullisht ka nënkuptuar
natyrën shoveniste dhe hegjemoniste të regjimit në Serbi.
Kushtetuta e vitit '74 nuk ishte zgjidhje, sepse ajo e linte të
hapur mundësinë që Kosova, duke qenë më e dobët, të
ishte gjithnjë e ekspozuar ndaj rrezikut për të qenë e shtypur. Ja përse kulminimi i regjimit shtypës të Serbisë me
shfarosjen e mijëra shqiptarëve gjatë luftës së fundit në
Kosovë nuk ishte diçka e rastësishme. Të rastësishme

nuk ishin as luftërat e tjera në Slloveni, Kroaci dhe Bosnjë.
Duke u nisur nga parimi se e keqja nuk do të hezitojë të
ndodhë sa herë që asaj t'i lihet shtegu çelë, jetësimi i lirisë
ndodh vetëm kur të gjitha këto mundësi mbyllen.
Sot e kësaj dite, kur ndryshimet qeveritare në Serbi edhe
pas rënies së Milosheviqit janë kryesisht kozmetike dhe
aspak kualitative, vetëvendosja për Kosovën hap rrugë
për demokratizimin e pushtetit në Beograd. Kjo arrihet
përmes vetëvendosjes: pushteti në Serbi mund të
demokratizohet vetëm atëherë kur çështja e Kosovës të
mos mbetet problem i ndërgjegjes së pushtetarëve atje.
Pavarësimi i Kosovës nga Serbia përbën edhe emancipimin e Serbisë nga Kosova, sepse përbën një goditje të
rëndë për projektet shoveniste, mendësinë koloniale dhe
nacionalizimin agresiv në Serbi. Vetëvendosja si shkëputje definitive është edhe altruizëm. Kontribut i paçmueshëm
për normalizimin e raporteve të acaruara qindvjeçare me
fqinjët. Garanci për qetësimin e rajonit. Kjo është në
interesin e BE-së, ngaqë gjirit të bashkësisë së familjeve
evropiane mund t'i bashkohen vetëm vendet e demokratizuara në të cilat popujt vendosin vetë për fatin e tyre.
Çështja e Kosovës nuk mund të zgjidhet duke investuar në
demokratizimin e pushtetit në Beograd. Problemi zgjidhet
jo atëherë kur synohet ndryshimi i opinionit të brendshëm
serb për Kosovën, por atëherë kur Kosova pushon së qeni
objekt i këtij opinioni. Përpjekjet për ta parë këtë zgjidhje si
pjesë të ndërrimit të elitave politike serbe në pushtet, janë
të gjykuara të dështojnë. Kur opozita e atëhershme akuzonte Milosheviqin për politikat e tij ndaj Kosovës, për ta
nuk ishte problem shkelja e të drejtave më themelore
njerëzore që po u bëhej shqiptarëve, por keqmenaxhimi i
luftës. Kjo opozitë e dikurshme, sot është në pushtet. Pse
të presim nga ata që të jenë të drejtë ndaj vendit tonë?
Prandaj, zgjidhja ka një emër: vetëvendosje!
Liria kolektive është kushti fundamental i lirisë individuale.
Atëherë kur mungon liria kolektive, suksesi i lirisë individuale është vetëm një ndodhi aksidentale. Efektet progresive të lirisë së individit mund të bëhen dukuri vetëm nën
ekzistimin total të lirisë së shoqërisë. Pikërisht ngaqë vendit tonë i mungon liria kolektive, trendi i standardit jetësor të
popullit është në rënie. Në Kosovë janë 300.000 të uritur.
Kur mungon liria, barazia dhe drejtësia, mungesa e bukës
bëhet e pashmangshme. Pa liri, regresi është i garantuar.
Jetësimi i të drejtës për vetëvendosje nuk është
garantim i domosdoshëm i suksesit, por, gjithsesi krijim i kushteve për zhvillimin e lirë të mundësive.
Marrja mbi supe e përgjegjësisë që suksesin ta bëjë motiv gjakues, dështimin - mësim përmirësues.
Vetëvendosje, sepse ky është minimumi i kompensimit moral për padrejtësinë shekullore, represionin
e vazhdueshëm, shkeljen e pandërprerë të dinjitetit,
qindra mijëra dhunime dhe dhjetëra mijëra vrasje,
shkatërrime dhe dëme të përgjithshme.
Vetëvendosje, sepse asnjë populli nuk mund t'i vendosen kushte për lirinë e vet. Sepse çdo popull ka të
drejtë të dekolonizohet; të jetë përcaktues absolut i
kahjeve të zhvillimit të mundësive të veta; i resurseve vetanake ekonomike; i pasurive të veta nëntokësore. Të përcaktojë lirshëm identitetin e tij dhe të
kultivojë i papenguar frymën autentike kulturore.
Vetëvendosje, sepse kjo është diçka e natyrshme:
është gjë e pritshme të vendosim në interes të vetes
më shumë seç do ta bënte këtë gjë tjetërkush dhe
gjithkush tjetër për ne.
Vetëvendosje! Pa kusht. Deri në shkëputje përfundimtare. Deri në çlirimin e plotë të vendit.

Në Kosovë mungon liria e të shprehurit. Gjendja e përkufizuar me këtë emërtim është ajo
në të cilën monopoli i sistemit aktual politik
shtrihet edhe në fushën e informimit publik, ku
çdo informacion i rëndësishëm që transmetohet te qytetarët është i mbushur përbrenda
plot apel politik; apel politik ky që, edhe pse
zanafillën e ka tek establishmenti politik i
Kosovës dhe interesat e tij vetjake, që pa
dyshim se janë në kundërshtim me vullnetin e
popullit, me kalimin e kohës paraqitet sikur të
ishte opinion dhe kërkesë politike e qytetarëve
("Standardet për Kosovën", Decentralizimi,
etj). Situata e tillë është pasqyrim i një
shoqërie, e cila të gjitha aspektet e jetës i ka
të centralizuara fuqishëm nga një hierarki e
vetme politiko-ekonomike, e cila nuk toleron
rivalë, nuk toleron kritikë, e asgjë tjetër që
është ndryshe nga ajo. Mungesa e lirisë së të
shprehurit dhe informimit objektiv në përputhje
me vullnetin, interesat dhe kërkesat e qytetarëve, është rezultati. Pashmangshmërisht,
konditat e lirisë ngushtohen së tepërmi.
Pse gazetë?
Atëherë kur mungon kritika, pushteti (hierarkia politiko-ekonomike e Kosovës) ka si
pasqyrë vetveten. Vet ai është masa e çdo
gjëje. Dhe sa më e qartë që të bëhet mungesa e lirisë së individit, çfarëdoqoftë ajo, me
kalimin e kohës vjen dhe bëhet e padurueshme. Nevoja për shprehje të lirë dhe
informim të drejtë të qytetarëve prodhon
mënyra dhe mjete të realizimit të saj. Gazeta
është një nga mjetet. Andaj, gazetë për të rigjeneruar kritikën dhe për të bërë të mundur të
kuptuarit e ndryshimit ndërmjet apelit politik
me zanafillë në interesat e hierarkisë politikoekonomike të Kosovës - UNMIK dhe IVPQ,
dhe atij që për bazë ka qytetarin e Kosovës
dhe të drejtën e tij thelbësore për të vetëvendosur. Gazetë për të mundësuar dhe zhvilluar kundërshtimin, në mënyrë që të
mbështetet lëvizja qytetare për vetëvendosje.
Gazetë për t'u shprehur lirshëm dhe për të
fuqizuar aksionin qytetar për çlirim dhe liri.
Pse 'Vetëvendosje'?
'Vetëvendosje', sepse kjo gazetë është në
shërbim të realizimit të kërkesës legjitime për
vetëvendosje të qytetarëve të Kosovës. 'Vetëvëndosje' si sublimim i të drejtës dhe nevojës së qytetarëve të Kosovës për të vetëvendosur. 'Vetëvendosje', sepse gazeta është
pjesë e imazhit publik të lëvizjes për vetëvendosje në të cilën avansohet Rrjeti i Aksionit
për Kosovën (KAN). ‘Vetëvendosje’, sepse
kjo është fjala e zërit të saj që thërret për
aksion qytetar dhe për fundin e nënshtrimit
ndaj pushtetit politik në Kosovë, pushtet ky
që paraqet mekanizmin që i mohon popullit
të drejtën që të vendosë vetë për fatin e vet.
Koha për aksion qytetar
Gazeta 'Vetëvendosje' po lind bashkë me
lëvizjen qytetare për vetëvendosje. Po lind
në kohën kur mohimi i të drejtave politike
dhe qytetare të popullit të Kosovës po bëhet
gjithnjë e më i padurueshëm. Që të dyja gazeta dhe lëvizja - janë në shërbim të krijimit të kushteve dhe mundësive për zhvillim
dhe mirëqenie të shoqërisë dhe popullit të
Kosovës, përmes ushtrimit të së drejtës për
vetëvendosje. E ardhmja e Kosovës është
në duart e popullit të saj vetëm atëherë kur
ai vetëvendos. Është koha për aksion
gjithëpopullor me kërkesën për vetëvendosje. Koha për qytetarin e Kosovës që të
ngrisë zërin në kërkim të të drejtave të tij
themelore qytetare dhe politike.
Gëzim Krasniqi
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Kritika dhe alternativa
Filosofia supozohet të shqyrtojë
çdo gjë që spontanisht konsiderohet
si "normale".

Alain Badiou
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Për një utopi apo diçka tjetër?
Besnik Pula
Jemi në prag të një riorientimi të thellë historik. Megjithëse nuk i shihet
fundi, të paktën ndjehet fillimi i një procesi që ka shansa të merret në
mënyrën më serioze që nga viti 1999 me çështjen e statusit politik të
Kosovës. Ado të përfundojë ky proces në pavarësi? Apo rezultat i këtij
procesi do të jetë ngelja e Kosovës në ndonjë lidhje shtetërore me
Serbinë? Apo do të ballafaqohemi thjesht me një reformë të misionit
ndërkombëtar në Kosovë, një zëvendësim i UNMIK-ut me një aparat
të reformuar (ndoshta dhe me udhëheqje të BE-së) ndërkombëtar, që
do të vazhdojë praktikat e qeverisjes neo-koloniale në Kosovë? A do
të ketë ndarje të Kosovës? Apo përmes procesit të decentralizimit do
të krijohen mini-territore autonome të dominuara nga serbët brenda
Kosovës? Krejt këto janë paqartësitë që për momentin preokupojnë
mendjet dhe që dominojnë diskutimet politike në Kosovë.
"Përkohshmëria", që ishte paradigmë politike dhe juridike e këtyre
gjashtë viteve të fundit të qeverisjes ndërkombëtare hedhet poshtë
nga rrudhat në fytyrë dhe flokët gjithnjë e më të rralla e të thinjura të
pjesëtarëve të skenës politike në Kosovë. Koha megjithatë kalon,
historia megjithatë lë gjurmët e saj në këtë shoqëri, përmes riorganizmeve që ajo imponoi, përmes ristrukturimeve që ajo krijoi, si dhe
përmes përjetimeve individuale dhe kolektive që ajo kushtëzoi.
Përvoja e Kosovës me UNMIK-un, me KFOR-in, me misionet diplomatike e humanitare, me ndërhyrjet deri në palcë të shoqërisë të
mekanizmave dhe strukturave të drejtuara nga jashtë, kanë transformuar shoqërinë kosovare në mënyra të panumërta. Ai që qëndron dhe jeton vazhdimisht në Kosovë mbase edhe nuk i vëren dallimet dhe ndryshimet. Ky vend më nuk është vendi që ishte në mars
1998. As më qershor 1999. Për të mirë e për të keq.
Fatkeqëisht, përkundër faktit që koha kalon dhe të gjithë jemi të vetëdijshëm për kohën që ecën dhe për finitetin tonë si qenie të vdekshme, mendimi dhe veprimi ynë politik shpesh ngelet u ngulitur në
momentin, i preokupuar me ngjarjet e ditës, i kuptuar nga prizmi i
logjikës gazetareske ku lajmi, të nesërmën veç bëhet i vjetëruar dhe i
pavlerë. Historia është nxjerr jashtë përdorimit, është shqelmuar në të
pavetëdijshmen dhe të ndrydhurën nga prezenca publike. Edhe kur
organizohen ceremoni dhe manifestime të ndryshme për ngjarje historike, ato nuk kanë ndonjë referencë përtej ngjarjeve gjatë luftës apo
gjatë dekadës së viteve '90 (varësisht nga orientimi partiak). Edhe
shënimet e ngjarjeve historike janë shpesh të organizuara nga grupe
politike që përmes po këtyre ritualeve dhe ceremonive arrijnë reprodukimin dhe legjitimimin politik të vetëvetes, e jo shënimin e ngjarjeve
me vlerë kolektive. Dhe kështu, historia është shndërruar në një vlerë
sektariane, ku secili fraksion politik ngreh kulte për personazhet, ngjarjet dhe heronjtë e vet, ia imponon dhunshëm të tjerëve dhe kështu
edhe vetë historia publike bëhet neveritëse për qytetarin e zakonshëm. E quaj më qëllim histori publike, sepse historira private kemi të
gjithë, qoftë të vetes, të rrethit familjar dhe të ngushtë shoqëror, kemi
ngjarje që rrëfejmë dhe njerëz, veprimet dhe peripetitë e të cilëve i
çmojmë dhe kujtojmë. Por historinë publike, që tregon rrëfimin tonë si
publik, si kolektiv më i gjërë, e kemi lënë anash. Sikur çdo gjë tjetër,
kemi lejuar që ajo të shndërrohet në instrument partiak. Megjithatë,
diku në vetëdijen apo pavetëdijen tonë, e dimë se raporti ynë me historinë publike është i pashmangshëm. E dimë se identiteti themelor që
kemi për vetën dhe kolektivin tonë mbështetet në po këtë histori publike, në këtë rrëfim për kolektivin (për kombin do të thoshte dikush). E
dimë se ajo ka vlerë mbi-partiake, se vetë fakti që grupet e ndryshme
bëjnë luftë për uzurpimin e saj dëshmon për forcën dhe fuqinë e saj,
për nevojën e prezencës së saj dhe për pashkatërrueshmërinë e saj
përkundër të gjithave.
Historia publike kushtëzon edhe fjalën publike, sepse fjala publike
gjithnjë thuhet në raport me të dhe e ka atë si sfond. Historia publike

është ajo paradije kolektive që bën të kuptueshme fjalën publike, që
i jep vlerë apo e zhvleftëson atë. Historianët profesionistë, intelektualët dhe politikanët i japin formë të artikuluar historisë publike, por
nuk e kanë atë pronë të veten. Ajo mbetet gjithmonë e pakapshme
në totalitet dhe mbi ta. As diktaturat më totalitare nuk qenë në gjendje ta fusin në kontroll plotësisht historinë publike. Edhe pse krijuan
monopolin mbi mjetet e dijes, nuk arritën që t'i zhdukin gjithë ato
kundërhistori, kundër-rrëfime dhe kundër-projekte që rrezikonin
pushtetin absolut që ato synuan.
Ajo që është më e rëndësishme, historia publike i jep kuptim veprimit politik. E mundëson dhe kushtëzon atë. Veprimi politik, që është
një projektim për të ardhmen, gjithmonë mbështetet mbi kuptimin e
asaj që është sot. E ajo që është sot, gjithnjë kuptohet në raport me
atë që ka qenë. Është funksion i prezencës sonë si qenie në raport
me kohën. Kjo, tek e fundit, është historia, e jo epika e ngjarjeve dhe
personazheve të shkruara në formën e një drame të pafundme ku
çdo ngjarje, çdo veprim dhe çdo vlerësim i nënshtrohet logjikës totalizuese (dikush do të thoshte edhe totalitare) të kombit, që gjen nëpër
libra të historisë, sidomos këtu tek ne. Për më tepër, do të thosha se
ai lloj historie publike për të cilin e kam fjalën, nuk është shkruar
akoma. Kemi të bëjmë me diçka që ka prezencë ontologjike, por që
gjen vetëm shprehje fragmentare në artikulimet historiografike të
historisë sonë kolektive e të librave të zakonshëm të historisë (atë
formë rrëfimi kronologjik që zakonisht na sillet ndërmend kur dikush
përmend fjalën "histori").
Ky shkrim u nis nga pyetja nëse mund të formulohet dhe artikulohet
një vizion për të ardhmen e Kosovës. Dhe si pasojë për qëllimin përfundimtar të angazhimit politik që duhet ta ketë KAN-i dhe çdo
aktivizëm qytetar. Në vend të formulimit të një utopie, të një liste
dëshirash se si do të "duhej" (sipas ndonjë plani ideal të parashtruar nga unë) të dukej Kosova në të ardhmen dhe të luaj rolin e një
orakuli apo profeti që ravijëzon pamjen se si duket fundi i historisë
(meqë utopia është gjithmonë teleologjike dhe nënkupton atë që
arrihet në fund të një procesi), unë po e jap këtë shtjellim që nënvizon rolin e historisë publike. Po përpiqem që përmes kësaj ta artikuloj rolin qendror të publikut, pa të cilën nuk mund të ketë demokraci,
pa të cilën shteti gjithnjë shndërrohet në instrument të një grupi apo
klase. Dhe kuptimin që ka ky publik për vetveten, që është në fakt
historia publike - është vetëdija që publiku ka për vetveten si forcë
dhe si fuqi për përcaktimin e fatit kolektiv.
Në këtë kohë delegjitimimi dhe instrumentalizimi të historisë publike,
në këtë kohë kur "përkohshmëria", mendimi dhe kalkulimi afatshkurtër, pasiguria për të ardhmen dhe një sens i përgjithshëm jostabiliteti shoqëror e politik ia kanë zënë vendin mendimit refleksiv
dhe reflektiv pa të cilin njeriu është i dënuar të mbetet rob i cilësdo
forcë shoqërore dhe politike - edhe të atyre të cilave nuk i njeh dhe
nuk është në gjendje t'u japë emër - unë sugjeroj një qasje kritike
ndaj historisë publike. Sugjeroj jo të merremi me historinë siç praktikohet ajo zakonisht, por të fillojmë ta kuptojmë nga historia (dhe jo
vetëm nga ajo që përgjithësisht njihet si "histori shqiptare") se nga
ku buron fuqia e qytetarit, nga ku buron fuqia e publikut dhe se si
publiku mund ta bëjë veten të dëgjuar. Sugjeroj që përmes kësaj t'i
artikulojmë dhe nxjerrim në praktikë ato kushte që bëjnë të mundur
realizimin e universales që quhet qytetari, t'i japim kuptim përmes
aksionit këtij termi që ai të mos mbetet i cunguar dhe zaptuar nga
fjalimet politike. Vetëm kjo do të na mundësojë kuptimin e së sotmes
dhe projektimin e të ardhmes, vetëm kjo do ta mundësojë kuptimin
e vetvetes dhe jetës sonë si pjesë e pandashme e një kolektiviteti,
do të na mundësojë daljen nga ciklet e vetëfajësimit, robërimeve
dhe kolonizimeve të mendjes, qoftë ato që na bëjnë të tjerët, qoftë
ato që ia bëjmë vetvetes, dhe marrjen me forcë të atij roli që
vazhdimisht na mohohet dhe pengohet - atë të qytetarit publik.

Kritika dhe alternativa prej fillimit kanë pasur
një fat të nyjëtuar: në njëfarë mënyre ato
rregullisht presupozonin njëra-tjetrën. Thelbi i
kritikës është mospajtueshmëria. Kritikojmë
një rregullim të caktuar shoqëror, ndonjë
institucion, pikëpamje apo politika të ndryshme, idenë e dikujt për diçka… Alternativa
zakonisht është ajo që pason kritikën. Pasi të
kemi shprehur mendimet për gabueshmërinë
e asaj që kritikohet, japim alternativën si pikëpamje më të drejtë. Përderisa kritika është
përshkrimi i padrejtësisë ekzistuese, alternativa është konstruktimi i asaj që "duhet" të vijë;
asaj që është e drejtë.
Që në fillet e mendimit racional perëndimor,
kritika është manifestuar si njëfarë sfidimi që i
bëhet një koncepti nga një tjetër.
Anaksimandri nuk u pajtua me konceptin e
mësuesit të tij për parimin themelor të
qenies. Prandaj, ai dha pikëpamjen e tij:
alternativën.
Një raport i tillë karakterizoi kritikën dhe alternativën sidomos në filosofinë e Marxit. Ky i
fundit, kritikën që i bëri organizimit kapitalist
të shoqërisë, e pasoi me komunizmin si
alternativë të drejtë.
Sot e kësaj dite, ky raport tradicional gjithnjë
përcakton qëndrimin tonë ndaj kritikës. Ne
jemi të prirur që një kritikë, e cila të mos e
nënkuptojë në të njëjtën kohë dhënien e
alternativës zëvendësuese, ta konsiderojmë
të pavlefshme. Përgjithësisht është qëndrim
common sense-i që kritika pa alternativë të
kualifikohet si qëllim më vete dhe, pra, një
kotësi e kulluar.
Sidoqoftë, një qëndrim i tillë është i
gabueshëm. E drejta e kritikës nuk i ka rrënjët e saj në domosdonë e pasjes së një alternative. Ndonëse Marxi nuk parashikoi saktësisht rrjedhën e kapitalizmit, pamundësia e
deritashme që shoqëritë komuniste të kenë
sukses, nuk i merr asgjë nga objektiviteti kritikës që ai i bëri padrejtësive të kapitalizmit të
asaj kohe. Nëse ai gaboi kur mendoi që
"borgjezia nuk krijon asgjë më shumë se sa
varrmihësit e saj", kjo pasaktësi nuk mund ta
humnerojë edhe kritikën që ai i bën shfrytëzimit të padrejtë të punëtorit nga kapitalisti.
Dështimi i alternativës në asnjë mënyrë
s'është zhvleftësimi i kritikës.
Shpëtimi i kritikës nga ky raport i panevojshëm simbiotik me alternativën duhet të jetë
negativiteti i kësaj të fundit. Në mënyrë që ky
raport të mos jetë i tillë, alternativa duhet të
jetë negative. Për ta tejthjeshtëzuar poentën,
kjo do të ishte përafërsisht kështu: për ta
ditur që prodhimi i numrit 12 me numrin 7
nuk është numri 10, s'është e domosdoshme
ta di prodhimin e vërtetë të këtyre dy numrave. Në po të njëjtën mënyrë, kur unë
kundërshtoj një padrejtësi, kjo papajtueshmëri nuk mund të qëndrojë peng i mosdhënies së alternativës pozitive.
Këtu më duhet të jap një shembull nga
Universiteti i Prishtinës. Kur me disa miq, i
bëmë publike ca fakte fort evidente të
plagjiaturës që kishin bërë disa profesorë të
këtij Universiteti, të gjithë njerëzit rezononin
përbrenda kësaj logjike të një cinizmi naiv:
mirë, po e pranojmë që vjedhja është gjë e
pandershme, por ju nuk po jepni alternativën
(pozitive) për shmangien e këtij problemi!
Prandaj heshtni! Kjo është arsyeja e saktë
pse mospranimi i alternativës negative është
legjitimimi negativ i padrejtësisë. Duhet të
vazhdojmë të vjedhim përderisa të mos krijohen mekanizmat e parandalimit të hajnisë!
Ndërkaq, e keqja është se studentit i mohohet kritika që ai i bën mungesës së këtyre
mekanizmave, pikërisht duke e mbajtur atë
objektivisht larg mjeteve për krijimin e atyre
mekanizma: ato mjete janë kompetencë ekskluzive e strukturave udhëheqëse të UP-së.
Nga kjo logjikë mund të nxirret shumëçka. A
s'është e njëjta gjë edhe me UNMIK-un? Një
qytetari të pafuqishëm politikisht i mohohet
kritika që ai i bën padrejtësive të pushtetit
jodemokratik të UNMIK-ut, duke e terrorizuar
atë me mungesën e alternativës pozitive.
Banorit të zakonshëm të Kosovës i thuhet: ju
nuk mund të jeni të lirë, sepse nuk i keni
plotësuar standardet! Përderisa pikërisht ky
banor mbahet larg mundësisë që të ketë
çfarëdo ndikimi në mekanizmat për realizimin
e standardeve: ato janë kompetencë
ekskluzive e UNMIK-ut. Ana tjetër e

mungesës së alternativës pozitive është
joliria e "qytetarit". Keqpërdorimi i kësaj
mungese mbush tërë hapësirën e një manipulimi të mirëmenaxhuar. Por, jo vetëm kaq:
kërkohet nga ne arritja e një gjëje, e cila e ka
për kusht themelor një diçka tjetër: na kërkohet ta realizojmë drejtësinë, pa e pasur
shtetin (mekanizmat shtetëror). Nuk është e
rastësishme pse përcaktimi "shtet i së
drejtës" ngërthen brenda drejtësinë si atribut
të shtetit (në të vërtetë, ky është mendim i
mikut tim, Afrim Kasollit). Edhe pse diku pata
lexuar që "krimet më të tmerrshme u janë
bërë njerëzve pikërisht nga qeveritë e tyre",
prapëseprapë, siç e thotë edhe studiuesi
zviceran, Urs Altermatti, shteti edhe sot e
kësaj dite mbetet kështjella më e sigurt e
mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut.
Përgjigja tipike e "pushtetarëve" kosovarë
ndaj alternativës negative (ikjes së UNMIK-ut
nga këtu) është frikësimi i qytetarit me rikthimin faktik të Serbisë. Ja pse maska e këtij
terrorizimi është vazhdimi i pasurimit të tyre
të paligjshëm, në një kohë kur "qytetarit" të
gjorë i ka shkuar varfëria gjer në palcë.
Alternativa negative është primariteti i drejtësisë ndaj mundësisë. Nuk i di detajet e
mundësisë së konstruktimit të mekanizmave
efektiv për parandalimin e krimeve, por kjo
gjë nuk e delegjitimon aspak të drejtën e
alternativës negative: krimi është i padrejtë,
prandaj unë ngrihem kundër tij. Kritika e
padrejtësisë si alternativë negative duhet të
jetë mospajtueshmëri e pakushtëzuar aktive.
Marrëdhënia e kritikës ndaj alternativës po
karakterizon edhe njërin prej debateve më të
thella në botën e sotme intelektuale të zhvilluar ndërmjet filosofëve të së majtës. Në
njërën anë qëndrojnë mendimtarë të shumtë
në krye me Ernesto Laclau dhe Chantal
Mouffe, të cilët mbështesin konceptin e një
"demokracie radikale". Sipas tyre, kundër
faktit që kapitalizmi tashmë ka rezultuar si një
doktrinë ekonomike e suksesshme s'mund të
bëhet asgjë. Ajo në çka duhet të përqendrohemi është nevoja për një riorganizim të këtij
sistemi përbrenda demokracisë si formë e
organizimit sociopolitik. Në anën tjetër qëndron njëri prej filosofëve më të mëdhenj të së
sotmes, slloveni Slavoj Zhizhek. Ky i fundit
nuk pajtohet as me konceptin e
"demokracisë radikale". Demokracia s'është
veçse instrument i grupeve të caktuara për të
përmbushur interesat e tyre ekonomike, dhe
se "ajo rregullisht presupozon një elitizëm të
fshehur". Nën kushtet e kapitalizmit, demokracia shërben si maskim i hegjemonisë së
qëllimeve ekonomike. Demokracia është
plotësim i apetitit pashmnagësisht hegjemonist të vetë dinamikës imanente të kapitalizmit. Prandaj, sipas Zhizhekut, "antikapitalizmi pa problematizimin e formës politike të
kapitalizmit (demokracitë parlamentare liberale) nuk është i mjaftueshëm, sado "radikal" të jetë". Kapitalizmi i kombinuar me demokracitë liberale ka sjellur me vete rritjen e
standardit jetësor në përpjestim të drejtë me
reduktimin e lirisë. Zgjedhja si koncept është
reduktuar në stil jetese dhe "zgjedhje mallrash". Bile-bile, demokracia më së paku
është kuptimi që ka zbërthimi i saj etimologjik. Ajo nuk është kratos-i i demos-it. Nën
kushtet e një ngritjeje relativisht stabile ekonomike, zgjedhjet elektorale janë vetëm legjitimim formal i një elite që avansimin ekspansiv të interesave ekonomike ta bëjë të pavërejtshëm. Në këtë mënyrë, "demokracia
shndërrohet në respektim demokratik të proceseve jodemokratike". Siç e thotë edhe miku i Zhizhekut, filosofi i njohur francez, Alain
Badiou, demokracia është "opinion autoritar".
Nga Laclau dhe "grupi" i tij, Slavoj
Zhizheku "akuzohet" për një gjë: mungesë
të një alternative pozitive, që (sipas tyre) do
të duhej ta pasonte kritikën e tij. Por, filosofi
slloven, siç duket, e ka kuptuar që kjo gjë
është e parëndësishme. Zgjedhja e tij
është alternativa negative: unë vërtet nuk
mund të jem i zoti për të shkruar organizimin sociopolitik më të mirin të mundshëm,
por, kjo as që duhet të jetë qëllimi themelor
i kritikës sepse, unë, megjithatë, jam i saktë
kur konstatoj që intervenimi amerikan në
Irak kishte një qëllim të kulluar ekonomik:
kontrollimin e burimeve të naftës.
Në Kosovë, kritika e regjimit jodemokratik të
UNMIK-ut, ka të dy alternativat. Alternativa
negative është legjitimiteti i kërkesës për
ikjen e këtij regjimi antidemokratik nga vendi
ynë: UNMIK-u ka dështuar në të gjitha sferat
(drejtësi, ekonomi, kulturë…). Por, sikur kjo të
mos ju mjaftojë, ekziston edhe alternativa
pozitive. Emrin ia thonë VETËVENDOSJE.
Është liri e ndërtimit të fatit kolektiv.
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Për lirinë
“Merr guximin
të bëhesh i mençur
dhe nisu.”
- Emin M. Musliu,
dëshmor i UÇK-së

Albin Kurti
Demokracia në Kosovë fillon
e mbaron me ditën e zgjedhjeve. Ajo është si një fëmijë
që lindet i vdekur.
Demokracia lind në ato kuti
votimi, por ato kuti votimi
njëkohësisht janë varri i saj.
Vetëm në dukje të parë. Në
të vërtetë, në një sistem
politik e institucional sikur
yni, që mohon vullnetin e
popullit dhe nuk ia mbron
atij interesat, kur voton ke
legjitimuar; kur s'voton ke
zgjedhur. Sepse nuk je nënshtruar, sepse nuk je përshtatur. Në këso zgjedhjesh
nuk ke zgjedhur. Zgjedhjet e
këtilla janë mburojë për
UNMIK-un dhe iluzion për
qytetarët, ndërsa për politikanët vendas janë tendere
për privatizimin e institucioneve.
Administrimi ndërkombëtar
që nuk ia njeh të drejtën për
vetëvendosje dhe ia mohon
atë popullit në territorin që e
qeveris, paraqet administrim
kolonial. Qeverisja e tillë
është represive. Institucionet
vendase, mbi këtë bazë dhe
në këtë kuadër, janë zgjatje
e sundimit shtypës dhe
dominimit të tij.
Njohja e vullnetit të popullit e drejta e vetëvendosjes është akt themeltar dhe
inaugurues demokratik dhe
kushti i demokracisë. Në
demokraci janë të mbrujtura

vullneti (i shumicës) dhe
Tjetri.

Neve na nevojitet vetëvendosje e jashtme në raport
me Serbinë dhe vetëvendosje e brendshme në
raport me UNMIK-un. Sepse
Serbia nominalisht e ka
sovranitetin mbi Kosovën;
sepse mungesa e lirisë dhe
demokracisë në Kosovë
janë strukturuar dhe institucionalizuar.
Liria në Kosovë është çështje, sepse nuk e kemi, sepse
mungon. Gjendja në Kosovë
nuk është zgjedhje jona, por
është rezultat i pamundësisë
për të zgjedhur. Njeriu
mbase mund të jetë i pasigurt se në çfarë mase zgjedhja e tij ishte njëmend e tija,
por këtu në Kosovë ne jemi
të sigurt se nuk po zgjedhim
për jetesën tonë dhe të
ardhmen tonë. Zgjedhja i
paraprin vendimit.
Meqenëse ne nuk zgjedhim,
s'jemi gjë tjetër përveçse
objekt të vendimeve të
pushtetit të huaj.
Vetëvendosja paraqet
vendimin tonë për vendin
tonë dhe fatin e vetes sonë.
Liria kolektive konsiston në
të drejtën për vetëvendosje.
E drejta për vetëvendosje
është emri i lirisë kolektive, i
lirisë për të gjithë. Neve na
duhet kjo patjetër. Që të
kemi shtetin tonë të pavarur
dhe sovran. Që të kemi
shoqëri në të cilën barazia
dhe drejtësia janë vlera
themelore. Për ta fituar të
drejtën për vetëvendosje,
duhet të fillojmë të vendosim
vetë; duhet të fillojmë të sjellim vendime. Mu për shkak
se nuk ekziston asnjë e
drejtë, e cila është më e

politizuar sesa e drejta për
vetëvendosje, ne duhet të
angazhohemi maksimalisht
për të. Politikisht dhe jopolitikisht.
Ne s'jemi fajtorë për
mungesën e lirisë në të
kaluarën, por jemi e do të
jemi përgjegjës për
vazhdimësinë e mungesës
së saj në të ardhmen. Jemi
përgjegjës edhe për ata që
ende s'kanë lindur. Ne po i
sakrifikojmë ata duke mos
sakrifikuar vetë; ne po i
rrezikojmë ata nesër duke
mos rrezikuar vetë sot.

Çështja e lirisë nuk mund të
shtyhet, nuk mund të vonohet. Vetë qenia njerëzore ka
të bëjë me lirinë që ne s'e
kemi. Durimi është
degradues. S'ka nevojë të
krijohen njerëz të rinj.
Njerëzit e kanë lirinë nevojë
të tyre. Liria s'vjen nga
jashtë; liria s'instalohet. Ajo
është në njerëzit dhe mes
tyre.
Mund të jenë të
diskutueshme përkufizimet
për lirinë dhe demokracinë,
por mungesa e tyre në
Kosovë është e
padiskutueshme. Deri kur
do të na mungojnë ato? Deri
sa të mungojmë ne. Nuk na
ka braktisur neve liria. Ne
duhet të pushojmë së braktisuri atë.
Liria na ka munguar ngaherë. Duhet të jemi të gatshëm për të renë. Çka? Për
atë që do të vie ngase
duhet ta sjellim. Rruga e
lirisë është rrugë drejt lirisë.
Si? Përpara radikalisht. Dhe,
radikalisht përpara. Pse?
Liria dhe barazia për të
gjithë janë fitorja.

Koment

Mbi tri ngjarjet më të rëndësishme
politike të muajit maj
Shkëlzen Gashi
1. Si ngjarje e rëndësishme e muajit maj është mbledhja e Këshillit
të Sigurimit e mbajtur me 27 maj 2005, ku në këtë mbledhje
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Kofi Annan, në raportin e tij, mes
tjerash, ka thënë se implementimi i standardeve është një
parakusht për përparimin drejt procesit të determinimit të statusit
final të Kosovës, në përputhje me rezolutën 1244. Në vijim të kësaj,
duhet parë edhe mbledhjen e Grupit të Kontaktit të mbajtur në
Londër, me 23 maj 2005. Po ashtu edhe dëshmia e Nicholas Burns
me 17 maj para Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Dhomës
së Përfaqësuesve të Kongresit të SHBA-ve nuk është në shpërputhje me raportin e Annanit para Këshillit të Sigurimit dhe me konkluzionet e Grupit të Kontaktit, por as me Rezolutën 1244, ngase,
përveç tjerash, në dëshminë e tij, Burns tha se zgjidhja e statusit
final të Kosovës duhet t'i kontribuojë stabilitetit regjional dhe integrimit evroatlantik të Ballkanit. Dihet mirëfilli se bashkësia ndërkombëtare konsideron se stabiliteti regjional ruhet vetëm duke mos u
ndryshuar kufijtë.
2. Një tjetër ngjarje e rëndësishme është iniciativa e PSSP-së për
themelimin e Forumit Politik Gjithëpërfshirës. Edhe pse ky forum
nuk do të jetë vendimmarrës, por këshilldhënës, prapëseprapë
është anashkalim i votës së qytetarëve të Kosovës.
Ndërkombëtarët gjithëherë na bëjnë bashkë neve. Bashkë për ta
pranuar zgjidhje që do të jetë në shpërputhje me vullnetin politik të
qytetarëve të Kosovës. Pra, arsyeja pse pas zgjedhjeve të fundit
PSSP-ja pat kërkuar që të ketë bashkëqeverisje është se kështu
s'do të kishte asnjë grupacion politik që do ta kundërshtonte zgjidhjen që do të jetë në kundërshtim me vullnetin e popullit.
Rrjedhimisht, forumi krijohet që zgjidhja e ardhshme për Kosovën,
që definitivisht do të jetë në kundërshtim me vullnetin e popullit - në
të kundërtën s'do të bëhej forumi fare - të mos kundërshtohet nga
asnjëra parti politike. Forumi Politik Gjithëpërfshirës është
bashkëqeverisja e re nënshtruese. Kjo ju levërdis politikanëve vendas sepse krejt çfarë ata duan është ta mbijetojnë politikisht zgjidhjen e padrejtë të statusit të Kosovës. Po të ishte e sigurt
pavarësia, ata as nuk do ta përmendnin konsensusin.
3. Po ashtu ngjarje e një rëndësie jo të vogël është edhe akuza e
PDK-së se disa ministra të Qeverisë Kosumi janë të implikuar në
krim të organizuar. Kjo akuzë, siç duket, është bërë vetëm për marketing medial. Që kur kryeadministratori ka shpërfaqur idenë e
Forumit Politik Gjithëpërfshirës janë heshtur akuzat. Zatën, kjo nuk
është asgjë e re. Jo për shkak se dihet që politika në Kosovë është e
kriminalizuar. Por, PDK-ja njëjtë ka vepruar edhe më herët. Ta zëmë,
për shembull, idenë e moratoriumit. Planin e Marrëveshjes së Ohrit
për Kosovën. Kornizën Kushtetuese, të cilën fillimisht e pat kundërshtuar vetëm sa për të bërë zhurmë dhe pastaj ka pranuar të futet në
institucione që funksionojnë edhe sot në bazë të asaj kornize. Krejt
këto PDK i bën vetëm sa për të qenë in medias res - pra në qendër
të vëmendjes. Mirëpo, duhet të kihet parasysh se fakti që PDK tash
nuk po këmbëngul në akuzat e saj për kriminalitet është kontraproduktiv, ngase, përveç tjerash, i krijohet imunitet krimit…
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Shkruaj këto parulla:
Duam punë, jo trajnime
Liri, jo standarde
1244 seriously harms you
and others around you
1244 dëmton seriozisht shëndetin

U në
N uk
M errem me
I nteresa të
K osovës

Ndalohen xhipat e bardhë
dhe mercedesat e zi
Luftoje këtë pushtet!
Vendi ynë, vendimi ynë
Vetëvendosje!
UNMIK's Alternatives Alter Natives
Rrjeti i Aksionit për Kosovën (Kosova Action Netwok KAN) është lëvizje qytetare, e cila synon arritjen dhe
realizimin e vetëvendosjes për popullin e Kosovës.
KAN angazhohet edhe për ndryshime radikale shoqërore e politike që do të mundësonin respektimin e të
drejtave të njeriut, të drejtave civile dhe drejtësisë sociale për të gjithë dhe secilin në Kosovë pa kurrfarë
diskriminimi.

Rrjeti i Aksionit Për Kosovën
Kosova Action Network

Kroi i Bardhë, nr. 76
Lagja Dardania
Prishtinë, Kosovë
038 541411
vetevendosje@hotmail.com
vetevendosje@yahoo.com
vetevendosje@gmail.com
www.kan-ks.org
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Sovraniteti
1. Me gjithë angazhimin e
vreshtarëve dhe verëtarëve
kosovarë për të rritur
kapacitetet prodhuese dhe
kualitetin e prodhimeve
finale, fakti që Kosova nuk
ka sovranitet, po ju
pamundëson atyre plasimin
e verërave në tregun e
jashtëm…
2. Kosova i paguan
Monacos 20 - 30 milion € në
vit për huazimin e prefiksit
ndërkombëtar për telefoni
mobile. Kurse, për telefoninë fikse shkojnë gati po aq
milion € në buxhetin e
Serbisë…
3. Filmi kosovar me regji të
Isa Qoses, e skenar të
Mehmet Krajës është
refuzuar nga Festivali i
Filmit në Cannes.
Menaxherit të Kosovafilmit i
është thënë se filmi mund të
paraqitet vetëm nën ombrellën e Unionit Serbi Mali i
Zi…
4. Ministri i Kulturës, Rinisë
dhe Sporteve i Republikës
së Shqipërisë, Blendi Klosi,
e ka hapur takimin e ministrave të kulturës të vendeve
të Evropës Juglindore, të
mbajtur në fund të muajit
mars të këtij viti, në
Kopenhagë, dhe në atë
takim nuk ka qenë e ftuar
Ministria e Kulturës e
Qeverisë së Kosovës.
Blendi Klosi nuk e ka ftuar
as Ministrinë e Kulturës të
Malit të Zi. As të Serbisë. E
ka ftuar Ministrinë e Kulturës
të Unionit Serbi Mali i Zi…
5. Më 25 shkurt 2005 në
Shkup është mbajtur një
konferencë lidhur me sistemin e sigurisë kufitare të
vendeve të Ballkanit
Perëndimor që janë njëkohësisht edhe pjesëmarrëse
të Procesit të Stabilizim
Asocimit. Atje janë takuar
Ministrat e Brendshëm të
Maqedonisë, Shqipërisë,
Bosnje e Hercegovinës,
Serbisë e Malit të Zi dhe
Kroacisë dhe kanë firmosur
një deklaratë për
bashkëpunim të mëtutjeshëm ndërkufitar. E
Kosova?! Kosova ka qenë e
përfaqësuar nga Unioni
Serbi Mali i Zi.
(Vijon në numrin e ardhshëm)

