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Iniciativa e Re Sociale (NSI) organizoi një debat më 13 shkurt të vitit 2020 në Mitrovicën e Veriut me një 
numër të përfaqësuesve të shoqërisë civile mbi s�dat me të cilat përballet qeveria e re e Kosovës. Kon-
vertimi i premtimeve në rezultate, marrëdhënie me bashkësinë ndërkombëtare dhe dialogu me 
Serbinë kryesuan listën.

Shumë pjesëmarrës të seminarit thanë se kalimi nga pushteti në 'partitë e luftës' në më shumë 'parti 
civile' shënon tranzicionin e parë të vërtetë politik demokratik në Kosovën e pas luftës. Ndryshimi ka 
futur një ndjenjë shprese dhe një �llim të ri, por koalicioni i ri përballet me një betejë të vështirë për 
zgjidhjen e problemeve që ka premtuar. Disa folës sygjeruan që qeveria duhet të menaxhojë me kujdes 
pritjet e fryra populliste për të shmangur zhgënjimin e publikut.

Komuniteti ndërkombëtar duket se ka edhe ca pritjepoashtu. SHBA dhe shumë vende të BE kanë bërë 
thirrje për një qeveri të re që të heq tarifën doganore menjëherë dhe të ri�llojë dialogun me Beogradin. 
Këto vende nuk e mbështesin planin e shpallur të Kurtit për të zëvendësuar tarifën me reciprocitet.

Vetëm Beogradi nuk duket se ka shumë pritshmëri nga qeveria e re. Shumë zyrtarë serbë janë skeptikë 
në lidhje me një proces të suksesshëm negociues me Kurtin. Megjithëse ka nënshkruar dy letra synimi 
për të lidhur Prishtinën dhe Beogradin me një hekurudhë dhe autostradë, Beogradi nuk e konsideron 
atë një kthim në dialog, duke e kushtëzuar atë me një shfuqizim tarifor.

Ky raport i shkurtër bazohet në një diskutim punëtorie të mbajtur nën Rregulloren e Shtëpisë Chatham. 
Raporti nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Iniciativës. Fondacioni Evropian për Demokraci 
mbështeti punëtorinë.

KONVERTIMI I PREMTIMEVE NË REZULTATE

Një s�dë e madhe e brendshme për qeverinë e re është shndërrimi i premtimeve në rezultate. Disa folës 
thanë se mosbesimi dhe pezullimi midis Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) dhe Lidhjes Demokratike të 
Kosovës (LDK) re�ektuar gjatë negociatave të tyre të gjata për tre muaj, për koalicionin mbetet një 
pengesë për qeverisjen efektive. Sidoqoftë, partitë qeverisëse kanë një interes të përbashkët për të 
bashkëpunuar dhe vepruar si një ekip i uni�kuar. "Nëse koalicioni nuk arrin të sjellë rezultate, të dy palët 
do të ndëshkoheshin në zgjedhjet e ardhshme," vuri në dukje një folës. Mbi të gjitha, një mosbesim 
ndërpartiak dhe pezullimi është i shëndetshëm në qeverisje, duke lejuar kontrolle dhe ekuilibra të 
rreptë brenda ministrive. "Muchshtë shumë më e vështirë të abuzosh me pushtetin kur ke një rival të 
vëzhgojë mbi ty dhe të kërkosh ndonjë shenjë të keqmenaxhimit," vuri në dukje një folës.
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LVV dhe LDK kanë një interes të përbashkët për plotësimin e mandatit. Të dy kanë nevojë për kohë për 
të dëshmuar para publikut se janë të ndryshëm nga partitë opozitare. LVV duhet të tregojë se ka kapac-
itet dhe angazhim të mjaftueshëm qeverisës për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar ndërsa 
LDK duhet të shkëputet nga qeveritë e mëparshme të karakterizuara nga korrupsion i shfrenuar. S�da 
kryesore e koalicionit është zgjedhja e një presidenti të ri në mars 2021. Nëse LVV dhe LDK nuk arrijnë të 
sigurojnë 80 vota për kuorumin, koalicioni bie dhe mbahen zgjedhjet e reja parlamentare. Koalicioni së 
bashku me Listën Serbe (SL) ka 77 vota.

Koalicioni pritet të përballet me një opozitë të fortë dhe të mundshme agresive të udhëhequr nga 
ish-forcat e U�K-së. Partitë e opozitës tani kontrollojnë shumë institucione dhe agjenci 'të pavarura', duke 
përfshirë policinë, agjencitë e inteligjencës, gjyqësorin, prokurorinë, dhe shumë ndërmarrje publike siç 
janë Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës. Shumë folës presin që depolitizimi i këtyre institucioneve të 
karakterizohej nga konfrontime të mëdha politike midis partive qeverisëse dhe opozitës.

Kryeministri Kurti përshkroi në �alimin e tij në parlament një numër politikash qeveritare, duke i dhënë 
përparësi sundimit të ligjit dhe zhvillimit ekonomik, por jo projekteve të mëdha infrastrukturore të 
favorizuara nga qeveritë e mëparshme. Partitë e opozitës me shumë mundësi nuk do të mbështesin poli-
tikat e tij, thanë shumica e folësve. Testi më i madh është zëvendësimi i taksës me reciprocitet. Edhe pse 
Kurti nuk ka njoftuar ende masa të reciprocitetit, partitë e opozitës kanë njoftuar një "përgjigje të fortë 
në mbrojtjen e tarifave".

Marrëdhënia midis qeverisë së koalicionit dhe Listes Serbe është po aq e paparashikueshme. Lista është 
pjesë e qeverisë por jo e koalicionit. Kurti e sheh Listën si mekanizmin e Beogradit për të prishur stabilite-
tin e brendshëm të Kosovës ndërsa Lista beson se Beogradi është një aleat natyror. Shumë pjesëmarrës 
parashikojnë një marrëdhënie të vështirë midis Kurtit dhe Listës Serbe. Sidoqoftë, disa thanë nëse Kurti 
arrin të ndërtojë një marrëdhënie të drejtë me Beogradin, atëherë marrëdhënia e tij me Listën Serbe do 
të qetësohej. Shumë pjesëmarrës u befasuan me qëndrimin e kundërt të Kurtit nga "asnjë ministri" në 
"dy ministri" për Listën. Një ministri është një kërkesë kushtetuese, por e dyta ishte vendimi i Kurtit. Një 
folës pyeti nëse ky është një tregues i pragmatizmit të Kurtit dhe një përpjekje për të përmirësuar mar-
rëdhëniet e tij me komunitetin serb apo është thjesht rezultat i presionit ndërkombëtar.

KONFRONTIM APO BASHKËPUNIM

Edhe pse ish-kryeministri Haradinaj zyrtarisht dha dorëheqjen për shkak të një ftese për një intervistë 
nga Dhomat e Speciales, pjesëmarrësit besojnë se ai ishte dorëhequr sepse nuk ishte në gjendje t’i rezis-
tonte presionit ndërkombëtar për të pezulluar taksën. SHBA dhe shumë vende të BE kanë përsëritur 
kërkesën e tyre për heqjen e taksës, sapo qeveria e re u betua. Shumica e folësve nuk prisnin që Kurti të 
hiqte taksën pa ndonjë masë tjetër. Ata shpjeguan se ai mund të imponojë një numër të barrierave recip-
roke jo-tarifore - siç janë targat e makinave, kartat e identitetit, diplomat - të mjaftueshme për të kënaqur 
publikun e Kosovës dhe jo aq të fortë sa të irritojnë bashkësinë ndërkombëtare. Dhe mbase mjaft mirë 
që Beogradi të kthehet në tryezën e bisedimeve.
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Disa pjesëmarrës thanë se Kurti duket se ka një marrëdhënie të mirë me Gjermaninë, por jo me të 
dërguarin amerikan Richard Grenell, i cili ka një dialog mjaft ad-hoc midis presidentëve serbë dhe 
Kosovës. �uditërisht, dy shërbyes civilë të Kosovës që nuk ishin këshilluar me kryeministrin ose ministrat 
e tyre nënshkruan dy "letrat" për autostradë dhe hekurudhë. Kurti paralajmëroi me kujdes shërbëtorët 
civilë dhe bashkësinë ndërkombëtare që ekziston një "sherif i ri në qytet". Shumica e pjesëmarrësve 
thanë që nëse Kurti duhej të zgjidhte midis "nënshtrimit dhe konfrontimit, ai do të zgjidhte këtë të 
fundit", por në një mënyrë shumë më delikate të llogaritur kur ishte në kundërshtim. Një folës tha se 
"Kurti është një djalë i arsyeshëm, por ju nuk mund të arsyetoni me pëlqimet e Grenell; ai nuk është i 
interesuar të arsyetojë, ai ka kërkesa. " Disa thanë që Kurti mund të tërhiqte dialogun me Serbinë deri 
në zgjedhjet presidenciale të SHBA në nëntor 2020, duke shpresuar se një president i ri mund të zgjid-
het.

Dialogu me Serbinë nuk është përparësia kryesore e qeverisë së re, por është përparësia e bashkësisë 
ndërkombëtare. Kurti mund të blejë kohë deri në vjeshtë, por ai duhet të përballet me Beogradin në 
tryezën e bisedimeve më shpejt sesa më vonë. Kurti ka sqaruar se ai do të ishte në tryezë, por do të 
dëshironte së pari të bien dakord për një sërë parimesh që përjashtojnë në mënyrë të qartë shkëmbi-
met e territorit. Kurti gjithashtu e bëri të qartë se ai do të udhëheqë dialogun, jo presidentin. Shumë 
pjesëmarrës ishin skeptik se "kompromise të kënaqshme reciproke" ishin të mundshme midis Kurtit 
dhe Vuçiç. "Kurti nuk do të pajtohej me asgjë më pak se njohja ndërsa Vuçiç nuk do të pajtohej të njihej 
më pak nga ndarja." Disa prisnin që bashkësia ndërkombëtare të kthehej në modelin e dy gjermanëve 
ose të përqëndrohet në arritjen e një marrëveshjeje tjetër të tipit Bruksel pa adresuar statusin.

Për dallim nga presidenti Thaçi i cili beson se njohja e Serbisë është vendimtare, kryeministri Kurti argu-
menton se Kosova mund t’ia dalë mirë, pa njohjen e Serbisë, duke besuar se mosnjohja e Kosovës 
ndikon në të ardhmen e Serbisë ashtu si ajo e Kosovës. "Unë nuk do të lus Serbinë për njohje", tha Kurti 
kohët e fundit.

NJË MUNDËSI E RE

Me gjithë këto s�da të listuara në këtë raport të shkurtër, pjesëmarrësit ranë dakord që qeveria e re 
përfaqëson një mundësi të re për Kosovën. Shumica e folësve besojnë se qeveria Kurti nuk do të korrup-
tohet sikurnë qeveritë e kaluara të së cilës janë karakterizuar nga afera të mëdha korrupsioni. Kurti 
mund të mos jetë në gjendje të përmbushë të gjitha premtimet e tij për fushatë, por njerëzit do të jenë 
të lumtur nëse shohin që qeveria e tij po bën më të mirën dhe të mos korruptohet.

Megjithë një marrëdhënie jo të lehtë që Kurti kishte me bashkësinë ndërkombëtare kur ishte në opozitë, 
pjesëmarrësit prisnin që ai të zëvendësonte konfrontimin e tij të së kaluarës me bashkëpunim. Pjesëmar-
rësit sygjeruan që bashkësia ndërkombëtare duhet t'i ofrojë mbështetje më të madhe qeverisë së re dhe t'i 
jep kohë konsolidimit të institucioneve dhe të tregojë disa rezultate në çështje të tilla shtëpiake si kujdesi 
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shëndetësor dhe arsimi para se ta shtyjë atë në një dialog me Serbinë. Pjesëmarrësit thanë që Kurti dhe 
Listën Serbe gjithashtu duhet të �llojnë të ndërtojnë marrëdhënie bazuar në interesa të përbashkëta.

Dialogu me Serbinë është i pashmangshëm, kështu që Kurtit do t’i duhej të përfshihet në të, nëse jo në 
pranverë, përfundimisht në vjeshtë. Pjesëmarrësit rekomanduan që Kurti të mblidhte një ekip  profesional 
për t'u përgaditur për fazën tjetër të dialogut. Shumë njerëz prisnin që procesi të ishte i tensionuar, i gjatë 
dhe i vështirë. Nëse nuk janë në gjendje të arrini një zgjidhje përfundimtare të paqes, palët duhet të 
angazhohen në avokimin e procesit të normalizimit, përfunduan pjesëmarrësit e punëtorisë.

Ky shkrim publikohet (S�dat e politikës së brendshme dhe të jashtme të qeverisë së Kurtit) me mbështetjen e European Endowment for 
Democracy (EED). Mirëpo, mendimet e shprehura në këtë shkrim jo domosdosshmërisht re�ektojnë edhe ato të EED.  Përgjegjësia për informatat
dhe pikëpamjet e shprehura në këtë shkrim i përket vetëm autorit.
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