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Partitë politike të serbeve të Kosovës në 
sistemin politik kosovar

të qytetarëve konsiderojnë se demokracia është forma më e 
mirë e qeverisjes, e për ta quajtur një shoqëri demoratike, sipas 
respondentëve, është e domosdoshme të ekzistoj:  
gjyqësia e pavarur, zgjedhjet e lira dhe të ndershme, media të lira dhe 
pa cenzurë, mbrojtja e të drejtave të pakicave, liria të kritikohet pushteti 
dhe ndrim i partive politike të cilat kanë shumicë në parlament. 

Lista Serbe (SL) është parti dominuese serbe dhe momentalisht ka pushtet apsolut në të 10 
komunat me shumicë serbe, dhe kontrollon gjithë 10 vendet e garantuata në Parlamentin e 

Kosovës. 

Ky qëndrim konfirmohet nga fakti se rreth 76% e të anketuarve 
besojnë se njerëzit kryesisht i bashkohen partive politike për 
të gjetur një punë të mirë. 

Jeta politike e serbëve të Kosovës shënohet nga partokracia dhe një marrëdhënie 
klienteliste midis qytetarëve dhe partive politike në pushtet. 

Vetëm për 3 parti mund të thuhet se janë aktive në jetën politike, përkatësisht Lista Serbe (SL), 
Partia e Serbëve të Kosovës (PKS) dhe Partia Demokratike Progresive (PDS).
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e të anketuarve kanë 
besim në partitë 
politike serbe.

“Nuk duhet shprehur 
mendimin publikisht, sepse 

nuk dihet nëse dhe kur 
mund të keni pasoja” 

“A jam apo jo politikisht 
aktiv, nuk do të ndikojë në 

ndryshimet në shoqëri” 

 “Nuk duhet kundërshtuar të 
fortit dhe të fuqishmit” 

e njerëzve mbi 66 vjeç 
kryesisht u besojnë 
partive politike serbe. 
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Të rinjtë e moshës 18-29 vjeç 
kanë më pak besim në partitë 
politike serbe, vetëm
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Qëndrimet e qytetarëve

e të anketuarve dyshojnë në 
qëllimet e politikanëve dhe 
besojnë se ata marrin parasysh 
vetëm interesin e tyre personal 
dhe jo interesat e qytetarëve 
dhe në përgjithësi nuk i 
kuptojnë nevojat e qytetarëve. 

78+22+T 78+22+T
e të anketuarve  
qytetarët janë të 
pakënaqur me sasinë 
e informacionit që ata 
marrin nga politikanët 
serbë në qeveri.
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Iniciativa Open është  
e përkrahur nga KFOS


