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Hyrje
Për një kohë të gjatë është spekuluar për qëndri-

keta me qytetarët serb ka përfshirë pyetje lidhur me

met e shqiptarëve sa i përket marrëdhënieve Ko-

vizitat në Shqipëri, perceptimin e rolit të Shqipërisë dhe

sovë-Shqipëri, qëndrimeve ndaj çështjes së bashki-

Kosovës, qëndrimet ndaj popujve të tjerë të Ballkanit

mit, marrëdhëniet me vendet fqinje dhe integrimit

dhe vendeve të tjera të fuqishme, distancën sociale

evropian. Mbi bazën e këtyre spekulimeve, jo rrallë

me shqiptarët dhe popujt e tjerë në rajon, qëndrimet

herë është manipuluar me qëndrimet e supozuara të

ndaj marrëveshjes eventuale mes Kosovës dhe Serbisë.

shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë, si nga qeveritë
e të dy vendeve, ashtu edhe nga qeveritë e vendeve të

Realizimi i këtij hulumtimi nuk është qëllimi përfundim-

rajonit dhe shteteve të tjera.

tar i kësaj nisme të përbashkët mes dy Fondacioneve,
por hapi i parë në serinë e një mori aktivitetesh të cilat

Deri më tani kanë ekzistuar studime të pjesshme në

kanë për qëllim të analizojnë dhe propozojnë zgjerimin

Shqipëri dhe Kosovë, të kufizuara në disa fusha. Por

e bashkëpunimit mes Kosovës dhe Shqipërisë, si pro-

asnjëherë nuk është bërë një studim i gjerë në të dy

jekt i rëndësishëm në rrafshin e bashkëpunimit rajonal.

vendet njëherësh për të matur perceptimin e qytetarëve të Shqipërisë dhe Kosovës për këto çështje.

Rezultatet e anketës dhe baza e të dhënave do të
ndahen me studiues dhe ekspertë nga Shqipëria dhe

Për të kontribuar në këtë drejtim, Fondacioni i Kosovës

Kosova përgjatë aktiviteteve të ndryshme dhe nëpër-

për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe Fondacioni Shoqëria

mjet kanaleve të komunikimit me publikun. Ato do të

e Hapur për Shqipërinë (OSFA) në fund të vitit 2018

përdoren për kryerjen e hulumtimeve më të thelluara

kanë përfunduar një hulumtim të gjerë në Kosovë dhe

në fushën e arsimit, bashkëpunimit tregtar dhe do-

Shqipëri për të matur ndërveprimin dhe qëndrimet

ganor, tregun e punës, për propozimin e projekteve

e qytetarëve të të dyja vendeve sa i përket një sërë

të përbashkëta energjetike, projekteve të përbashkëta

çështjesh, si: ndërveprimi, distanca sociale, imazhet

kulturore, sportive, për rekomandime lidhur me harti-

për fqinjët, integrimi evropian, bashkëpunimi rajonal,

min e politikave të përbashkëta në turizëm, politikë të

perceptimet dhe stereotipet ndaj njëri-tjetrit, qëndri-

jashtme dhe në fusha të tjera.

met ndaj bashkëpunimit zyrtar të të dyja vendeve dhe
qëndrimet ndaj bashkimit kombëtar.

Anketa është strukturuar në pesë blloqe kryesore të
pyetjeve: 1. Njohuritë dhe kontaktet me njëri-tjetrin;

Gjatë tetorit dhe nëntorit 2018 janë anketuar 2,504

2. Qëndrimet dhe stereotipet; 3. Vlerat dhe besimet; 4.

qytetarë në të dyja vendet: 1,200 në Shqipëri dhe 1,304

Politikat e përbashkëta, si dhe 5. Qëndrimet mbi bash-

në Kosovë (1,004 shqiptarë dhe 300 serbë). Mbledhja e

kimin dhe dialogun Kosovë-Serbi.

të dhënave është realizuar sipas të njëjtës metodologji
por nga dy kompani të ndryshme, përkatësisht IDRA në

Tek njohuritë dhe kontaktet me njëri-tjetrin qyte-

Shqipëri, ndërsa Kantar TNS Index Kosova në Kosovë.

tarët e të dyjave vendeve janë pyetur nëse kanë vizi-

Formati i anketës dhe numri i pyetjeve ka qenë i njëjtë

tuar dhe sa shpesh kanë vizituar Shqipërinë/Kosovën,

në të dyja vendet, kurse për qytetarët serb në Kosovë

arsyet për (mos)vizitë, nëse planifikojnë të ndërmarrin

është përdorur një version më i shkurtër i anketës. An-

vizita në të ardhmen, qëndrimet ndaj martesave me
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Deri më tani kanë ekzistuar studime të pjesshme në
Shqipëri dhe Kosovë, të kufizuara në disa fusha. Por
asnjëherë nuk është bërë një studim i gjerë në të dy
vendet njëherësh për të matur perceptimin e qytetarëve
të Shqipërisë dhe Kosovës për këto çështje.

dikë nga Kosova/Shqipëria, martesat mes shqiptarëve

Rreth bashkëpunimit të gjertanishëm dhe thellimit

të besimeve të ndryshme fetare, bashkëjetesa në një

të bashkëpunimit mes dy vendeve, të anketuarit janë

lagje/fshat /qytet; njohuritë për datat kyçe historike

pyetur për qëndrimet e tyre për nivelin e bashkëpuni-

dhe për liderët e institucioneve, marrëdhëniet me ven-

mit, pengesat eventuale për bashkëpunim, për hapë-

det, etnitë e tjera në rajon dhe më gjerë.

sirën e mëtejme të bashkëpunimit.

Sa i përket qëndrimeve dhe stereotipeve, qytetarët

Në fund, të anketuarve u janë parashtruar pyetje rreth

e anketuar janë pyetur rreth vlerave individuale dhe

qëndrimeve të tyre për bashkimin kombëtar, për

familjare, nëse ato i vlerësojnë/gjejnë më shumë tek

faktorët që mund të ndihmojnë/pengojnë bashkimin,

shqiptarët e Kosovës apo Shqipërisë, si p.sh.cilët janë

nëse do zgjidhnin më parë bashkimin kombëtar apo

më punëtorë, më të besës, më tradicional, më famil-

integrimin në BE, a i konsiderojnë bashkimin kombë-

jarë, etj.

tar dhe integrimin evropian si çështje që kundërshtojnë
njëra tjetrën, apo si plotësuese të njëra-tjetrës; qëndri-

Lidhur me besimin tek institucionet politike dhe

met që kanë për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe

shoqërore, të anketuarit janë pyetur për qëndrimet e

Serbisë, marrëveshjet eventuale mes dy vendeve etj.

tyre ndaj institucioneve përfaqësuese, institucioneve
gjyqësore, institucioneve të sigurisë. Po ashtu, të anke-

Për secilën nga blloqet kryesore janë ofruar të dhënat

tuarit janë pyetur se në cilin vend, Shqipëri apo Kosovë,

statistikore në përqindje, dhe me paraqitje grafike të

respektohet më shumë ligji, në cilin vend ka siguri më

treguesve kryesorë.

të madhe, cili vend është më shumë/më pak i korruptuar, etj.

Për të bërë dallimin mes të anketuarve nga komuniteti shqiptar dhe serb në Kosovë, në raport është bërë
dallimi mes të dhënave për “Kosovë – mostra shqiptare” dhe “Kosovë – mostra serbe”.
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2. Përmbledhje
ekzekutive
Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe

që nuk e kanë vizituar Kosovën ose Shqipërinë shprehin

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), me

dëshirë që këtë ta bëjnë në të ardhmen. Pamundësia

qëllim matjen e qëndrimeve, perceptimeve dhe njohu-

financiare dhe largësia janë dy arsyet kryesore që për-

rive të qytetarëve të Shqipërisë dhe Kosovës mbi temat

menden më së shpeshti për mos realizimin e vizitave

që kanë të bëjnë me ndërveprimin mes vendeve dhe qy-

deri më tani. Në një shkallë më të madhe, shqiptarët e

tetarëve, bashkëpunimit me vendet e rajonit, qëndrimet

Kosovës kanë deklaruar se kanë pasiguri për të udhë-

ndaj bashkimit kombëtar, integrimit evropian, e çështje

tuar në Shqipëri (32.6%), krahasuar me shqiptarët e

të tjera, kanë kryer një hulumtim të gjerë, dhe të parin

Shqipërisë për të udhëtuar në Kosovë (10.9%).

e këtij lloji, në Kosovë dhe Shqipëri. Rezultatet kryesore
të hulumtimit, i cili është kryer në periudhën kohore te-

Shqiptarët e Kosovës kanë më shumë njohuri të për-

tor-nëntor 2018, janë paraqitur në këtë raport.

gjithshme dhe janë më shumë familjarë me zhvillimet politike në Shqipëri, se sa anasjelltas. Shqiptarët

Në anketim kanë marr pjesë në total 2,504 qytetarë,

e Kosovës ndjekin më shumë mediat e Shqipërisë. Të

nga të cilët 1,200 në Shqipëri dhe 1,304 në Kosovë

anketuarit e të dyja vendeve mendojnë se përqindja e

(1,004 shqiptarë dhe 300 serbë). Anketa është struk-

minoriteteve në Kosovë dhe Shqipëri është shumë më

turuar në pesë blloqe kryesore të pyetjeve, me qëllim

e lartë se sa shifrat zyrtare. Kur janë pyetur qytetarët

matjen e njohurive dhe marrëdhëniet me njëri-tjetrin,

e secilit vend lidhur me numrin e popullsisë në vendin

qëndrimet dhe stereotipet, vlerat dhe besimet, politi-

tjetër, njohuritë e të anketuarve janë kryesisht të pa-

ka dhe institucionet e përbashkëta, si dhe qëndrimet

sakta.

rreth bashkimit të dy vendeve.
Distanca sociale, apo gatishmëria për të pranuar si
Rezultatet e anketës tregojnë se shqiptarët e Kosovës

të barabartë tjetrin në çdo aspekt të ndërveprimit

vizitojnë më shumë Shqipërinë (88.7%), se sa anasjell-

shoqëror, është e ngushtë mes shqiptarëve në të dy

tas (31.6%). Arsyeja kryesore e vizitave në të dy ven-

vendet. Të anketuarit shqiptarë në Shqipëri dhe Ko-

det është turizmi, ku 89.9% e të anketuarve në Kosovë

sovë pranojnë që të kenë marrëdhënie shoqërore midis

kanë deklaruar se e vizitojnë Shqipërinë për turizëm

tyre, të jetojnë në hapësira të përbashkëta, të mar-

dhe 73.5% e të anketuarve në Shqipëri deklarojnë të

tohen mes tyre, apo të punojnë së bashku. Por, për një

njëjtën arsye për vizitat në Kosovë. Edhe pse 68.4% e

nuancë më të lartë, shqiptarët e Shqipërisë shprehin

të anketuarve në Shqipëri janë shprehur se nuk e kanë

afërsi më të madhe ndaj shqiptarëve të Kosovës, se sa

vizituar Kosovën asnjëherë, ata që e vizitojnë Kosovën

anasjelltas. Shqiptarët e Kosovës janë më kundërsh-

e bëjnë shumë më shpesh. Kjo për arsye të punësimit

tues sa i përket martesës me dikë që ka besim fetar

sezonal apo afatgjatë. Ndërkohë, vetëm 4% e të anke-

tjetër. Kurse serbët e Kosovës kanë qëndrim më refu-

turve shqiptarë të Kosovës kanë përmendur punësimin

zues ndaj shqiptarëve të Shqipërisë se sa ndaj shqip-

si arsye për vizitat e tyre në Shqipëri. Shumica e atyre

tarëve të Kosovës.
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Shqiptarët e Kosovës dhe të Shqipërisë kanë bindjen se

Sa i përket bashkëpunimit mes dy vendeve, shumica

ekonomia është më e zhvilluar në Shqipëri se sa në Ko-

e të anketuarve shqiptarë vlerësojnë se marrëdhëniet

sovë, por mirëqenia e banorëve në Kosovë është më e

mes dy vendeve nuk janë zhvilluar mjaftueshëm dhe

lartë se sa në Shqipëri. Edhe përsa i përket arsimit dhe

se ka ende punë për të bërë. Angazhimin e Shqipërisë

shëndetësisë, të anketuarit shqiptarë në të dy vendet

për çështjen e Kosovës të anketuarit shqiptarë në të dy

besojnë se janë më të zhvilluara në Shqipëri se sa në

vendet nuk e shohin si ndërhyrje në punët e brendshme

Kosovë. Qytetarët e Shqipërisë besojnë se qytetarët

të Kosovës, ndërkohë që shumica e serbëve të Kosovës

e Kosovës respektojnë më shumë ligjin. Përsa i përket

këtë e shohin si ndërhyrje. Të gjithë të anketuarit pa-

lirisë së fjalës dhe respektimit të drejtave të grave, të

jtohen se Shqipëria luan rolin e “vëllait të madh” ndaj

anketuarit mendojnë se gjendja është më mirë në ven-

Kosovës. Sa i përket fushave të bashkëpunimit, të an-

din e tyre se sa në vendin tjetër.

ketuarit shqiptarë në të dy vendet besojnë se marrëdhëniet tregtare, bashkëpunimi në fushën e turizmit

Shqiptarët e Shqipërisë dhe Kosovës kanë qëndrime

dhe sportit janë më të avancuara, kurse më së paku

thuajse të përafërta sa i përket perceptimit të miqësisë

është bërë në fushën e drejtësisë dhe shfrytëzimit të

me vendet tjera. Si vende më mike ndaj Kosovës dhe

burimeve natyrore.

Shqipërisë konsiderohen Turqia, Gjermania, SHBA dhe
Italia, gjersa vendet më pak miqësore konsiderohen

Sa i përket qëndrimeve rreth idesë së bashkimit në një

Serbia dhe Rusia.

shtet të vetëm, shumica e të anketuarve shqiptarë
në të dy vendet, por në një nuancë më të madhe në

Rezultatet e anketës tregojnë për qëndrime më ne-

Shqipëri (74.8%), se sa në Kosovë (63.9%), janë në

gative mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe Kosovës kur

favor të idesë së bashkimit dhe do të votonin ‘pro’ në

vjen puna te vlerat dhe virtytet. Shqiptarët e Kosovës

rast se u jepet mundësia në një referendum. Por të

vlerësojnë se janë më mikpritës, më të besës, më am-

anketuarit besojnë se të tjerët në rrethin e tyre janë

bicioz, më familjarë, më punëtorë, se sa shqiptarët e

më pak të gatshëm që të votojnë pro bashkimit. Po

Shqipërisë. Të njëjtin qëndrim e mbajnë edhe shqip-

ashtu, një numër më i madh i të anketurve nuk besojnë

tarët e Shqipërisë, duke vlerësuar se këto vlera janë

se bashkimi është i mundshëm. Shqiptarët e të dy ven-

më të theksuara tek shqiptarët e Shqipërisë. Të vet-

deve, 84.7% e të anketuarve në Shqipëri dhe 66.4% në

men vlerë të cilën shqiptarët e Kosovës e vlerësojnë

Kosovë, zgjedhin më parë Bashkimin Evropian se sa

tek shqiptarët e Shqipërisë është arsimimi më i mirë.

bashkimin kombëtar.

Shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë besojnë se shqiptarët e Kosovës janë më fetarë dhe më tradicional.

Shumica absolute e të anketuarve në të dy vendet janë
kundër një marrëveshje e cila përfshin ndryshimin e

Sa i përket besimit në institucionet publike dhe

kufinjve të Kosovës, edhe nëse kjo do të nënkuptonte

shoqërore, të gjithë të anketuarit kanë treguar besim

njohjen e shtetit të pavarur të Kosovës nga Serbia,

të lartë tek familja e ngushtë dhe të afërmit, ndërsa

anëtarësimin në OKB apo hapjen e rrugës për bash-

mosbesim të lartë për partitë politike dhe gjykatat.

kim kombëtar.

Besim të ulët qytetarët në të dy vendet kanë edhe ndaj
mediave dhe organizatave të shoqërisë civile.
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3. Ndërveprimi
Vizitat e ndërsjellta mes qytetarëve të Kosovës dhe

Sipas hulumtimit në të dy vendet, 88.7% e shqip-

Shqipërisë janë shtuar dukshëm, sidomos pas çlirimit

tarëve të Kosovës kanë vizituar Shqipërinë, ndërkohë

të Kosovës dhe ndërtimit të Rrugës së Kombit. Por, qy-

që vetëm 31.6% e qytetarëve të Shqipërisë kanë vizi-

tetarët e Kosovës e vizitojnë Shqipërinë dukshëm më

tuar Kosovën.

shumë se sa e vizitojnë qytetarët e Shqipërisë Kosovën.

88.7%
E SHQIPTARËVE TË KOSOVËS KANË
VIZITUAR SHQIPËRINË

31.6%

E QYTETARËVE TË SHQIPËRISË KANË
VIZITUAR KOSOVËN.
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GRAFI

Kur ka qenë hera e fundit që keni vizituar Kosovën/Shqipërinë?

Gjatë tre muajve të
fundit

3-6 muaj më parë

6-12 muaj më parë

1-2 vitet e fundit

Shqipëri

Përpara 2 viteve

11.3%

21.9%
12.3%

16.1%
6.8%

9.9%

3.5%

2.7%

6.3%

19.5%

21.3%

68.4%

GRAFIKU 1:

Asnjëherë

Kosovë - shqiptarët

Kjo diferencë është edhe më e dukshme nëse i refe-

e vizitave të qytetarëve të Shqipërisë në Kosovë mund

rohemi komunitetit serb në Kosovë. 18% e të anke-

të ndërlidhet me punësimin, ku 14% e të anketuarve

tuarve nga komuniteti serb që jetojnë në Kosovë kanë

në Shqipëri kanë deklaruar se arsye e vizitave në Ko-

vizituar Shqipërinë në dy vitet e fundit.

sovë ka të bëjë me punën, ndërkohë të njëjtën arsye
për vizitat në Shqipëri e kanë përmendur vetëm 4% e

Nëse i referohemi shpeshtësisë së vizitave brenda

të anketuarve në Kosovë. Por, në përgjithësi turizmi

grupeve, qytetarët e Shqipërisë që vizitojnë Kosovën,

është arsyeja kryesore për vizitat e ndërsjellta, ndër-

këtë e bëjnë dukshëm më shpesh se sa qytetarët e Ko-

kohë shumë pak vend zë arsimi, shëndetësia, tregtia

sovës që vizitojnë Shqipërinë. Shpeshtësia më e madhe

dhe punësimi.

NDËRVEPRIMI, NJOHURITË, VLERAT BESIMET, BASHKËPUNIMI DHE BASHKIMI

15

GRAFI

Arsyet e vizitave në Kosovë/Shqipëri?

Shqipëri

1.9%
0.9%

0.3%
2.6%

Për punë

0.8%
3.5%

Vizitë
familjare/
shoqërore

0.3%
0.9%

Tranzit

14%

Gara
sporti

4%

Patriotizëm

11.8%
5.7%

Nxitur
nga
historia

4.0%
2.8%

1.3%
2.0%

Kuriozitet

4.0%
1.3%

Turizëm

2.5%
2.2%

11.4%
4.7%

73.5%

89.9%

GRAFIKU 2:

Për
arsim

Për
mjekim

Tregti

Tjetër

Kosovë - shqiptarët

Nën 30% e të anketuarve në të dyja vendet kanë

të largësisë. Të dhënat nga anketa tregojnë se sa më

deklaruar se kanë miq, familjarë, apo shok pune në

e madhe distanca, aq më të pakta vizitat. Qytetarët

shtetin tjetër. Pjesa dërmuese e atyre që nuk e kanë

e jugut të Shqipërisë në masë më të madhe kanë për-

vizituar Shqipërinë apo Kosovën, shprehen se do të

mendur distancën si arsye për mos vizitë në Kosovë.

dëshironin të bënin një gjë të tillë, por nuk mund ta

Kurse arsyet financiare janë përmendur nga të anke-

bëjnë për shkak të kufizimeve financiare. Një pjesë

tuarit me të ardhura familjare nën 30,000 lek (rreth

e të anketuarve në Shqipëri dhe Kosovë (20%) kanë

240 euro) në muaj.

deklaruar se nuk kanë vizituar vendin tjetër për shkak
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85%

60%

E TË ANKETUARVE NË SHQIPËRI
DEKLAROJNË SE NDIHEN TË SIGURTË
OSE SHUMË TË SIGURTË PËR TË
UDHËTUAR NË KOSOVË

Arsyet përse nuk e keni vizituar Shqipërinë/Kosovën?

2.1%

16.4%

12.2%

10.3%

22.3%

19.9%

53.4%

67.7%

GRAFIKU 3:

E QYTETARËVE TË KOSOVËS
KANË KËTË SIGURI.

Arsye financiare

Largësia/Distanca

Shqipëri

Nuk kemi shumë informata

Tjetër

Kosovë - Mostra shqiptarët

Siguria e udhëtimit nëpër Shqipëri përbën shqetësimin

të udhëtuar në Kosovë, 60% e qytetarëve të Kosovës

më të madh për qytetarët shqiptarë të Kosovës, se sa

kanë këtë siguri. Tek popullsia serbe e Kosovës pasigu-

për qytetarët e Shqipërisë për të udhëtuar në Kosovë.

ra është më e madhe, ku vetëm 18% e të anketuarve

Ndërkohë që 85% e të anketuarve në Shqipëri dekla-

kanë deklaruar se ndjehen të sigurtë për të udhëtuar

rojnë se ndihen të sigurtë ose shumë të sigurtë për

në Shqipëri.
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Sa i/e sigurtë ndiheni për të udhëtuar në Shqipëri/Kosovë?

GRAFIKU 4:
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1.5%

2
5

SHUMË I
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1

SHQIPËRI

73.4%
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1.5%
4

23.4%
3

KOSOVË
5

SHUMË I
SIGURTË

36.9%

SHQIPTARËT

22.8%

2

4.9%

1
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5.0%
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13.9%
5.7%

2

3

14.6%

4

KOSOVË
SERBËT

5

SHUMË I
SIGURTË

1

SHUMË I
PASIGURTË

12.2%

29.3%

Nga ata të cilët nuk e kanë vizituar asnjëherë Kosovën/Shqipërinë, në
masë të madhe kanë dëshirë që të vizitojnë vendin tjetër në të ardhmen.
A keni dëshirë për ta vizituar Kosovën/Shqipërinë?

PO

JO

Shqipëri

11.2%
3.5%

8.1%

11.6%

76.3%

88.3%

GRAFIKU 5:

Kosovë - shqiptarët
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4. Distanca sociale
Pyetjet rreth distancës sociale mes vetë shqiptarëve,

qytet, lagje me dikë nga Kosova/Shqipëria, apo të

mes shqiptarëve me popujt e tjerë të ballkanit, serbëve

punojë në të njëjtin vend pune. Për një nuancë, shqip-

të Kosovës me shqiptarët dhe popujt e tjerë, të të gjithë

tarët e Shqipërisë janë shprehur më shumë në favor

të anketuarve me personat me fe tjetër, kanë për qël-

për të pasur lidhje shoqërore, për të ndarë të njëjtin

lim që të masin qëndrimet dhe paragjykimet për të

vendbanim ose vendpune me shqiptarët e Kosovës, se

bashkëjetuar mes popujve dhe feve të ndryshme.

sa anasjelltas.
Por, përgjigjet pozitive fillojnë të bien si në Shqipëri,
ashtu edhe në Kosovë, kur pyeten nëse do të prefe-

4.1 Distanca sociale mes vetë
shqiptarëve

ronin që të kenë lidhje martesore me shqiptarët nga
Shqipëria/Kosova, ku 75% e të anketuarve në Shqipëri
janë shprehur se nuk e kanë problem një gjë të tillë,

Pjesa më e madhe e të anketuarve shqiptarë në

ndërkohë 56% e të anketuarve në Kosovë japin përgji-

Shqipëri dhe Kosovë kanë deklaruar se nuk do kishin

gje pozitive. Rreth 37% e shqiptarëve në të dy anët e

asnjë problem që të kenë marëdhënie shoqërore me

kufirit kanë deklaruar se kanë shok/shoqe nga Kosova/

dikë nga Kosova/Shqipëria, të jetojnë në një fshat,

Shqipëria.

GRAFIKU 6:

Distanca sociale – shqiptarët në Kosovë

Shqiptar të Shqipërisë
Njerëz me fe tjetër
Të tjerë nga Evropa Perëndimore
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Distanca më e madhe sociale me shqiptarët e

edukimit, ata që kanë përfunduar universitetin kanë

Shqipërisë është e theksuar tek shqiptarët e rajonit të

treguar afërsi më të madhe sociale me shqiptarët e

Prishtinës dhe Ferizajit, kurse afërsi më të madhe kanë

Shqipërisë, krahasuar me ata me shkollë fillore.

shprehur shqiptarët e Gjakovës dhe Pejës. Sa i përket

Distanca sociale e shqiptarëve të Kosovës ndaj shqiptarëve të Shqipërisë
(sipas ndarjeve demografike)

GRAFIKU 7:
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Gjakovë

Pejë

I vetëpunësuar

Universitet i përfunduar
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Pensionist

Mashkull

35-44

I punësuar

Prizren

25-34

45-54

Shkolla e mesme e përfunduar

Student/nxënës

TOTAL

Më pak se shkollë fillore

55+

I papunë

18-24

Femër

Shtëpiake

Shkollë fillore e përfunduar

Gjilan

Ferizaj

Prishtinë

-100

Në krahasim me shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e

grekët, serbët, malazezët dhe popujt e Evropës Perën-

Shqipërisë kanë më shumë marrëdhënie shoqërore me

dimore.

NDËRVEPRIMI, NJOHURITË, VLERAT BESIMET, BASHKËPUNIMI DHE BASHKIMI

GRAFIKU 8:

21

Distanca sociale – shqiptarët në Shqipëri

Njerëz me fe tjetër
Shqiptar të Kosovës
Të tjerë nga Evropa Perëndimore
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Serb
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Personat e anketuar të moshës mbi 55 vjeç në Shqipëri

shqiptarët e Kosovës, gjersa të anketuarit në veri dhe

kanë një distancë më të madhe me shqiptarët e Ko-

juglindje kanë një distancë më të madhe me personat

sovës se sa moshat më të reja. Po ashtu, zonat ve-

me besim fetar tjetër.

riore të Shqipërisë kanë një distancë më të madhe me

Distanca sociale e shqiptarëve të Shqipërisë ndaj shqiptarëve të Kosovës
(sipas ndarjeve demografike)
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4.2 Distanca sociale me popujt
tjerë të Ballkanit dhe Evropës
Perendimore

Edhe sa i përket marëdhënieve shoqërore, apo ndarjen
e vendbanimit e vendit të punës me njerëz që mbajnë
fe tjetër, shqiptarët e Shqipërisë mbajnë qëndrim më
të favorshëm se sa shqiptarët e Kosovës me një dal-

Shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë kanë distancën

lim mesatarisht prej 20 pikë përqindje. Të anketuarit

më të madhe me serbët, se sa me malazezët dhe

në rajonin e Ferizajit dhe Mitrovicës janë më distant

grekët. Marrëdhëniet shoqërore me serbët nuk i prefe-

me personat me besim fetar tjetër dhe për martesat

rojnë 84% e shqiptarëve të Kosovës dhe 67% e shqip-

ndër-fetare.

tarëve të Shqipërisë.
Refuzimi shkon duke u rritur më shumë në pyetjet nëse
do të dëshironin të ndajnë të njëjtin vendbanim, vend
pune apo të kenë lidhje martesore më dikë nga komu-

4.4 Distanca sociale e serbëve të
Kosovës ndaj shqiptarëve

niteti serb.
Për serbët e Kosovës refuzimi është më i madh për të
Shqiptarët e Shqipërisë dhe Kosovës dallojnë sa i për-

pasur lidhje shoqërore ose bashkëjetuar me shqiptarët

ket qëndrimeve për bashkëjetesën me grekët dhe

e Shqipërisë krahasuar me shqiptarët e Kosovës. Kjo

malazezët. Përderisa për shqiptarët e Shqipërisë dis-

vërehet në të gjitha kategoritë, si për lidhje shoqërore,

tanca sociale është më e madhe me malazezët se sa

ashtu edhe për bashkëjetesën në të njëjtin vendbanim

me grekët, shqiptarët e Kosovës kanë refuzim më të

(fshat, qytet, lagje), apo për të ndarë vendin e punës.

madh për grekët se sa malazezët.
Sa i përket distancës sociale me grekët dhe malazezët,
Sa i përket distancës sociale me dikë nga Evropa Perën-

serbët e Kosovës ndihen më të afërt me malazezët,

dimore, mesatarisht 85% e shqiptarëve të Shqipërisë

se sa me grekët. Sa i përket distancës me popujt e

dhe 65% e shqiptarëve të Kosovës shprehen në favor

Evropës Perëndimore, serbët e Kosovës janë më re-

të lidhjeve shoqërore, të jetuarit në një vendbanim ose

fuzues, se sa shqiptarët e Kosovës, sa i përket gati-

ndarjes së vendit të punës. Dallime vërehen në gati-

shmërisë për të pasur marrëdhënie shoqërore, për të

shmërinë për të lidhur martesë me dikë nga Evropa

ndarë vendbanimin apo vendin e punës.

Perëndimore, ku për 65.5% e të anketuarve në Shqipëri
kjo nuk përbën pengesë, kurse të njëjtin qëndrim

Në pyetjen nëse kanë personalisht shok/shoqe në me-

mbajnë 19.5% e të anketuarve në Kosovë.

sin e shqiptarëve të Kosovës, 36% e serbëve të Kosovës
kanë deklaruar se po, ndërkohë që të njëjtën e kanë
deklaruar vetëm 3% e shqiptarëve të Kosovës.

4.3 Distanca sociale me njerëzit me fe
të ndryshme
Dallime të mëdha mes shqiptarëve të Kosovës dhe
Shqipërisë shfaqen kur pyeten për gatishmërinë për
të lidhur martesë me dikë që i takon një besimi fetar
tjetër, ku për 79% e të anketuarve në Shqipëri kjo nuk
paraqet problem, gjersa të njëjtin qëndrim mbajnë
vetëm 13.5% e të anketuarve në Kosovë.
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Distanca sociale – serbët e Kosovës
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Serbët në jug të Kosovës kanë distancë më të vogël me shqiptarët e Kosovës, se sa serbët në veri të Kosovës.

GRAFIKU 11:

Distanca sociale e serbëve ndaj shqiptarëve të Kosovës
(sipas ndarjeve demografike)
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5. Njohuritë
Shqiptarët e Kosovës kanë bindjen se e njohin më mirë

pajtohen se shqiptarët e Kosovës kanë njohuri më të

Shqipërinë, se sa qytetarët e Shqipërisë e njohin Ko-

mëdha për Shqipërinë, se sa anasjelltas.

sovën. Edhe qytetarët e Shqipërisë në masë të madhe
GRAFI

21.3%

20.6%

26.1%

7.0%

9.4%

11.5%
Aspak

2.1%

2.2%

3.0%

25.2%

34.9%

Sa e njohin Kosovën qytetarët e Shqipërisë dhe anasjelltas?
36.7%

GRAFIKU 12:

2.

3.

Shqipëri

4.

Plotësisht

Nuk e di
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Shqiptarët e Kosovës janë më të informuar sa i për-

Qytetarët e të dyja vendeve kanë tendencë të

ket figurave politike të institucioneve kryesore të

mbivlerësojnë përqindjen e minoriteteve që jetojnë

Shqipërisë dhe datave historike të saj, krahasuar me

në Kosovë, respektivisht Shqipëri. Pjesa më e madhe

qytetarët e Shqipërisë për Kosovën. 85% e qytetarëve

të anketuarve në Shqipëri (70%) mendojnë se ko-

të Kosovës e dinë datën e shpalljes së pavarësisë së

muniteti serb përbën 13.5% të popullsisë në Kosovë

Shqipërisë, kurse 30% e qytetarëve të Shqipërisë e dinë

(shifrat reale sillen rreth 3.4%), kurse minoritetet tjera

datën e saktë të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në

përbëjnë 8% (në realitet përbëjnë 5.6%). Kurse shqip-

përqindje më të madhe, shqiptarët e Kosovës e dinë

tarët e Kosovës mendojnë se grekët përbëjnë 8% të

se kush është aktualisht kryetar i bashkisë së Tiranës,

popullsisë së Shqipërisë (në realitet përbëjnë nën 1%),

kryeministër, kurse qytetarët e Shqipërisë japin për-

kurse minoritetet e tjera përbëjnë 11% (reale 1%).

gjigje më të sakta për sa i përket asaj se kush është
president i Kosovës.
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Sa mendoni se është përqindja e serbëve dhe minoriteteve tjera që jetojnë në
Kosovë/Shqipëri?

Minoriteti
Serb

13.5%

Minoritete
të tjera

8.2%

Minoriteti Minoritete
Grek
të tjera

7.8%

11.0%

Mbi 50% e të anketuarve në të dy vendet kanë dekla-

Shqipëri kanë deklaruar se asnjëherë nuk kanë ndjekur

ruar se nuk e dinë se sa është numri i përgjithshëm

mediat e Kosovës (TV/gazeta/portale), kurse 17% e

i popullsisë në Kosovë, respektivisht Shqipëri. Përgji-

shqiptarëve të anketuar në Kosovë deklarojnë se nuk

gje më të saktë të anketuarit në të dyja vendet ja-

ndjekin kurrë mediat e Shqipërisë; 45% e shqiptarëve

pin kur pyeten për madhësinë e territorit të Kosovës/

të Kosovës kanë deklaruar se ndjekin çdo javë ose disa

Shqipërisë.

herë në javë mediat e Shqipërisë, kurse të njëjtën e
deklarojnë 23% e qytetarëve të Shqipërisë për mediat

Qytetarët e Kosovës ndjekin më shumë mediat e
Shqipërisë, se sa anasjelltas: 34% e të anketuarve në

e Kosovës.
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GRAFI

33.8%

Sa shpesh i ndiqni mediat e Kosovës/Shqipërisë (TV, gazeta, portale online)?

Çdo ditë/Gati çdo
ditë

Disa herë në javë
Shqipëri

Disa herë në muaj

17.0%

Disa herë në vit

8.3%

10.4%

8.4%

13.6%

21.4%

13.6%

14.8%

8.6%

20.0%

30.0%

GRAFIKU 14:

Më rrallë se një herë
në vit

Asnjëherë

Kosovë - shqiptarët

43%

E TË ANKETUARVE SI NË KOSOVË
ASHTU EDHE NË SHQIPËRI MENDOJNË
SE MEDIAT NË VENDIN E TYRE I JAPIN
MBULUESHMËRI TË MJAFTUESHME
VENDIT TJETËR, POR KANË DALLIME KUR
PYETEN NËSE MEDIAT E VENDIT TJETËR
I JAPIN HAPËSIRË TË MJAFTUESHME
LAJMEVE NGA VENDI I TYRE.
SHQIPTARËT NË TË DY ANËT E KUFIRIT
BESOJNË SE SHQIPTARËT E KOSOVËS
E NJOHIN MË MIRË SHQIPËRINË SE SA
ANASJELLTAS.
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6. Perceptimi
i politikave,
shërbimeve, lirive
dhe të drejtave
Qëndrimet e shqiptarëve të Kosovës dhe të Shqipërisë

Sa i përket respektimit të ligjit, po ashtu qytetarët e të

përputhen në shumë pika sa i përket vlerësimit të

dyja vendeve vlerësojnë se ligji respektohet më shumë

shërbimeve të ndryshme publike, liritë individuale dhe

në Kosovë. Ndërsa, qëndrime të kundërta shqiptarët e

të drejtat. Shumica e shqiptarëve të anketuar në të

Shqipërisë dhe Kosovës mbajnë sa i përket zhvillimit të

dy anët e kufirit besojnë se shëndetësia është më e

kulturës, respektimit të të drejtave të grave dhe lirisë

zhvilluar në Shqipëri se sa në Kosovë, por shqiptarët

së fjalës, ku të anketuarit vlerësojnë se këto janë në

e Kosovës kanë vlerësim më pozitiv për shëndetësinë

një pozicion më të mirë në vendin e tyre. Për sa i përket

në Shqipëri (63% e të anketuarve) se sa shqiptarët e

zhvillimit ekonomik, të anketuarit mendojnë se vendi

Shqipërisë (46%).

tjetër ndodhet në nivel më të mirë të zhvillimit ekonomik se sa vendi i tyre.

Njësoj, shumica e të anketuarve shqiptarë në të dy vendet vlerësojnë se arsimi është më i zhvilluar në Shqipëri

Të pyetur mbi perceptimin e korrupsionit në Kosovë,

se sa në Kosovë. Të anketuarit në të dy vendet besojnë

shqiptarët e Kosovës kanë tendencë të vlerësojnë se

se Shqipëria ka potencial më të madh për zhvillim në

korrupsioni është më i lartë në Kosovë se sa në Shqipëri,

fushën e turizmit.

përderisa shqiptarët e Shqipërisë në masë më të madhe nuk pajtohen me këtë konstatim.

Të anketuarit në të dy vendet vlerësojnë se sporti është
më i zhvilluar në Kosovë, ashtu siç mendojnë se mirëqenia e banorëve të Kosovës është më e mirë.
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A pajtoheni me konstatimin se korrupsioni është
më i lartë në Kosovë se sa Shqipëri?

Nuk pajtohem aspak

2

Neutral

4

Shqipëri

TË PYETUR MBI PERCEPTIMIN E
KORRUPSIONIT NË KOSOVË, SHQIPTARËT
E KOSOVËS KANË TENDENCË TË
VLERËSOJNË SE KORRUPSIONI ËSHTË MË
I LARTË NË KOSOVË SE SA NË SHQIPËRI,
PËRDERISA SHQIPTARËT E SHQIPËRISË
NË MASË MË TË MADHE NUK PAJTOHEN
ME KËTË KONSTATIM.

Pajtohem plotësisht
Kosovë - shqiptarët

11.5%

12.0%

10.9%

7.6%

13.5%

9.9%

8.6%

10.9%

20.1%

28.1%

30.4%

GRAFIKU 15:

35.0%

GRAFI

Nuk e di
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7. ‘Miqtë’ dhe ‘armiqtë’
e përbashkët
Shqiptarët në të dyja anët e kufirit kanë qëndrime

dyja vendet. Edhe pse në një shkallë më të ulët, edhe

të njëjta sa i përket shteteve mike dhe agresore ndaj

Maqedonia shihet si vend mik për të dyja vendet. Dy

Shqipërisë dhe Kosovës. Shqiptarët e Shqipërisë dhe

shtetet me qëndrim armiqësor, si për Kosovën dhe për

Kosovës pajtohen se shtete si Gjermania, Italia, Fran-

Shqipërinë, konsiderohen Serbia dhe Rusia.

ca, SHBA, Kroacia dhe Turqia, janë shtete mike për të

GRAFIKU 16:

Sa miqësore mendoni se janë këto vende me Kosovën/Shqipërinë?

100
90
80
62.1

61.8

60

73

83.6 86.5
78

81.5

61.4

50
41.5

40

37.4

30
19.3

20

49.1

35.1

SHBA

Gjermania

Franca

Kroacia

Kina

Maqedonia

Bosnja

Greqia

Serbia

31.5

33.4

9.5

2.6

Mali i Zi

0

26.6

29.8

33.1

39.3

17.9

6.1

Rusia

10

73.9

Turqia

70

Italia

75.9

80.5

Sa i përket Greqisë, shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë

miqësor si ndaj Kosovës, ashtu edhe ndaj Shqipërisë;

pajtohen se Greqia ka sjellje më miqësore ndaj Ko-

ndërkohë shqiptarët e Shqipërisë vlerësojnë se Kina ka

sovës, por ka sjellje agresore ndaj Shqipërisë. Shqip-

qëndrim miqësor edhe ndaj Shqipërisë, por edhe ndaj

tarët e Kosovës konsiderojnë se Kina është shtet ar-

Kosovës.
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GRAFIKU 17:

Indeksi i vlerësimit të miqësisë së shteteve me Shqipërinë

-0.471

Kina

0.041
-1.028

Rusia

-0.673
1.617

SHBA

1.454
1.157

Turqia

1.267
-0.258

Greqia

-0.253
0.715

Franca

0.686
1.504

Gjermania

1.278
0.746

Italia

1.007
0.751

Kroacia

0.392

Bosnja dhe
Hercegovina

0.069
-0.039
0.054

Mali i Zi

-0.224
-1.517

Serbia

-1.654
0.181

Maqedonia

0.048
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

Shqipëri

1

1.5

2

Kosovë - shqiptarët

Dallime vërehen edhe sa i përket Malit të Zi dhe

Shqipërisë vlerësojnë se Mali i Zi dhe Bosnja kanë qën-

Bosnjës e Hercegovinës. Përderisa shqiptarët e Kosovës

drim miqësor ndaj Kosovës, por pak më armiqësor

vlerësojnë se Mali i Zi dhe Bosnja janë shtete mike si

ndaj Shqipërisë.

për Kosovën ashtu edhe për Shqipërinë, shqiptarët e

NDËRVEPRIMI, NJOHURITË, VLERAT BESIMET, BASHKËPUNIMI DHE BASHKIMI

GRAFIKU 18:
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Indeksi i vlerësimit të miqësisë së shteteve me Kosovën

-0.129

Kina

0.485
-0.506

Rusia

-0.209
1.211

SHBA

1.513
0.959

Turqia

1.386
0.107

Greqia

0.300
0.733

Franca

1.069
1.058

Gjermania

1.481
1.067

Italia

1.397
0.720

Kroacia

0.809

Bosnja dhe
Hercegovina

0.226
0.343
0.228

Mali i Zi

0.323
-0.776

Serbia

-0.997
0.257

Maqedonia

0.491
-2

-1.5
Shqipëri

-1

-0.5

0

0.5

1
Kosovë - shqiptarët

1.5

2
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8. Vlerat
Sa i përket vlerave që kanë të bëjnë me ndershmërinë,

më të besës, më punëtorë, më të hapur ndaj botës e

besimin, vetë-iniciativën, mikpritjen, qëndrimet ndaj

me më shumë iniciativë.

punës, etj., shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë kanë
paragjykime të mëdha ndaj njëri-tjetrit.

Të vetmën vlerë të cilën shqiptarët e Kosovës ua pranojnë shqiptarëve të Shqipërisë është arsimimi më i mirë.

Shqiptarët e Shqipërisë besojnë se në krahasim me

Gjersa shqiptarët e Shqipërisë vlerësojnë se shqiptarët

shqiptarët e Kosovës kanë më shumë vetë-iniciativë,

e Kosovës janë më të hapur ndaj botës. Shqiptarët e

janë më familjarë, janë më mikpritës, më të arsimuar,

Kosovës dhe Shqipërisë pajtohen se shqiptarët e Ko-

më të besës, më punëtorë. Njësoj, shqiptarët e Kosovës

sovës janë më fetar dhe më tradicional.

po ashtu besojnë se janë më familjarë, më mikpritës,

NE JEMI MË
FAMILJARË, MË
MIKPRITËS, MË TË
ARSIMUAR, MË TË BESËS,
MË PUNËTORË.

NE JEMI MË
FAMILJARË, MË
MIKPRITËS, MË TË BESËS,
MË PUNËTORË...

JU JENI MË TË HAPUR
NDAJ BOTËS!

JU JENI MË TË
ARSIMUAR!
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9. Besimet
Shqiptarët në Kosovë dhe Shqipëri kanë besim të madh

(fetar) se sa shqiptarët e Shqipërisë, besimi tek liderët

tek familja, të afërmit dhe miqtë, shumë më shumë se

fetar në Kosovë është më i ulët se sa në Shqipëri.

sa tek institucionet e tjera shoqërore dhe zyrtare.
Në Kosovë, nga institucionet shtetërore, qytetarët i
Pas familjes dhe të afërmëve, shqiptarët e Shqipërisë

besojnë më së shumti policisë. Në krahasim me shqip-

kanë besim më të madh tek intelektualët e vendit,

tarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës kanë besim

ndërkombëtarët në tërësi dhe liderët fetar. Kurse më

më të ulët tek institucionet shtetërore si kryeministri,

së paku i besojnë gjykatave, partive politike, rrjeteve

qeveria, presidenti, intelektualët e vendit, ndërkombë-

sociale, Presidencës dhe organizatave jo fitimprurëse.

tarët në tërësi. Kurse kanë besim më të madh se sa
shqiptarët e Shqipërisë në gjykatat, partitë politike,

Përkundër asaj se të anketuarit në të dy anët e kufirit
vlerësojnë se shqiptarët e Kosovës janë më besimtar

organizata jo fitimprurëse.
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10. Perceptimi i rolit të
Shqipërisë në Kosovë
Sa i përket qëndrimit zyrtar të Shqipërisë karshi Ko-

Qytetarët e Kosovës (në masë më të madhe serbët se

sovës, qytetarët e të dyja vendeve pajtohen se

sa shqiptarët) vlerësojnë se Shqipëria mundohet të do-

Shqipëria luan rolin e “vëllait të madh” ndaj Kosovës.

minoj ekonomikisht Kosovën, por me këtë nuk pajtohen

Qytetarët e të dyja vendeve vlerësojnë se Shqipëria

shqiptarët e Shqipërisë. Për serbët e Kosovës, Shqipëria

përfaqëson interesat e Kosovës në botë, ka ndihmuar

ndërhyn shumë në punët e brendshme të Kosovës, por

në njohjen e Kosovës dhe ka bashkëpunim të mirë me

me këtë nuk pajtohen shqiptarët e të dyja vendeve.

aktorët kyç në Kosovë.

GRAFIKU 19:

Indeksi i pajtueshmërisë me deklaratat mbi rolin e Shqipërisë në Kosovë

Shqipëria bashkëpunon me

0.543

aktorët politik në Kosovë
Shqipëria përpiqet të dominojë
ekonomisht në Kosovë

0.854
1.239

0.079

-0.489

Shqipëria i përfaqëson interesat
e Kosovës në botë
Shqipëria ndërhyn në punët e
brendshme të Kosovës

1.641

0.216

1.387
0.780
1.378

-0.136
-0.544

Shqipëria ka ndihmuar njohjen e
Kosovës

0.874

Shqipëria sillet si “vëlla i madh”/
prind në relacion me Kosovën

0.411

1.623
1.367
1.378

0.883

Indeksi i vlerës (-2 - nuk pajtohem aspak; +2 - pajtohem plotësisht)
Shqipëri

Kosovë - shqiptarët

Kosovë - serbët
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11. Perceptimi i
marëdhënieve zyrtare
mes dy vendeve
Shumica e të anketuarve në Shqipëri dhe Kosovë

i caktuar i të anketuarve (18% në Shqipëri dhe 20%

(qytetarët shqiptarë) vlerësojnë se marrëdhëniet

në Kosovë) vlerësojnë se marrëdhëniet zyrtare mes

mes dy vendeve nuk janë zhvilluar mjaftueshëm

dy vendeve janë në nivel të mirë dhe nuk ka vend

dhe se ka ende punë për t’u bërë. Vetëm një numër

për përmirësim.

GRAFI

Marrëdhëniet mes dy
vendeve janë inekzistente

Marrëdhëniet mes dy
vendeve janë si me çdo
shtet tjetër
Shqipëri

Marrëdhëniet mes dy
vendeve nuk janë të
zhvilluara mjaftueshëm

Marrëdhëniet mes dy
vendeve janë shumë të
mira

10.5%

5.3%

19.7%

18.3%

13.3%

12.5%

1.2%

1.6%

55.8%

Si i vlerësoni marëdhëniet zyrtare mes Kosovës dhe Shqipërisë?
61.4%

GRAFIKU 20:

Nuk e di

Kosovë - shqiptarët
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Qytetarët e të dy vendeve vlerësojnë se ka marrëd-

sistemit gjyqësor, shfrytëzimin e burimeve natyrore,

hënie të ngushta në fushën e tregtisë, turizmit, sportit

politikat bujqësore dhe luftimin e krimit të organizuar.

dhe kulturës, doganave, politikës së jashtme, arsimit
dhe hartimit të politikave të përbashkëta zhvillimore.

Shqiptarët e anketuar në të dyja vendet pajtohen se

Por vlerësojnë se nuk është bërë mjaftueshëm në

kurrikula dhe tekstet shkollore në arsimin parauniver-

thellimin e bashkëpunimit në fushën e drejtësisë dhe

sitar duhet të jenë të përbashkëta.

A duhet që kurrikula dhe tekstet shkollore për arsimin
parauniversitar të jenë të përbashkëta?

Nuk pajtohem aspak

2

Neutral

4

Pajtohem plotësisht

Shqipëri

8.9%

4.1%

11.2%

9.1%

11.1%

11.8%

5.1%

1.8%

5.2%

5.4%

67.9%

GRAFIKU 21:

58.2%

GRAFI

Nuk e di

Kosovë - shqiptarët

Po ashtu, shumica dërmuese e të anketuarve pajtohen se dy vendet duhet të largojnë tërësisht tarifat doganore.
GRAFI

2
Shqipëri

Neutral

4

Pajtohem plotësisht
Kosovë - shqiptarët

10.6%

2.1%

12.1%

10.3%

11.2%

7.8%

2.6%

1.0%

5.6%

3.9%

Nuk pajtohem aspak

57.5%

A duhet të eliminohen tarifat doganore mes dy vendeve?
74.8%

GRAFIKU 22:

Nuk e di
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Pjesa më e madhe e të anketuarve (76% në Shqipëri

marëdhëniet e ngushta mes dy vendeve përfiton më

dhe 59% në Kosovë) vlerësojnë se zhvillimi i marrëd-

shumë Shqipëria, kurse 10.2% e të anketuarve në

hënieve të ngushta mes Shqipërisë dhe Kosovës sjell

Shqipëri vlerësojnë se nga këto marrëdhënie përfiton

përfitime për të dy vendet njëlloj. Në një shkallë më

më shumë Kosova.

të lartë (21%), shqiptarët e Kosovës vlerësojnë se nga
GRAFI

Kush përfiton nga thellimi i bashkëpunimit mes dy vendeve?

Shqipërinë

Kosovën

9.4%
2.7%

3.8%
Për të dy vendet njëlloj

1.6%

9.2%

7.8%

10.2%

21.3%

58.5%

75.6%

GRAFIKU 23:

Asnjërin nga dy vendet

Shqipëri

Nuk e di

Kosovë - shqiptarët

Pjesa dërmuese e të anketuarve në të dy vendet pa-

muese pajtohen se bashkëpunimi më i thellë mund të

jtohen me konstatimin se zhvillimi i marrëdhënieve

përshpejtoj anëtarësimin e të dy vendeve në Bashki-

të ndërsjellta dhe intensifikimi i bashkëpunimit mes

min Evropian, krijohen më shumë shance për zhvillim

Shqipërisë dhe Kosovës mund të sjell forcimin e de-

ekonomik, forcohet faktori shqiptar në rajon dhe në

mokracisë në të dyja vendet. Po ashtu, pjesa dër-

arenën ndërkombëtare.
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12 Qëndrimet rreth
bashkimit kombëtar
Sa i përket dëshirës së realizimit të bashkimit kombë-

tar, vërehet një refuzim më i madh në zona urbane,

tar, 63% e të anketuarve në Shqipëri dhe 54% e të

si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë. Për nga shtrirja

anketuarve në Kosovë deklarohen se dëshirojnë që

gjeografike, të anketuarit në rajonin e Prishtinës janë

bashkimi kombëtar të realizohet. Një gjë të tillë nuk

në shkallë më të madhe kundër bashkimit kombë-

e dëshirojnë 16% e të anketuarve në Shqipëri dhe Ko-

tar, kurse në Shqipëri janë të anketuarit e zonës qen-

sovë. Nga ata që nuk e dëshirojnë bashkimin kombë-

drore.

GRAFI

Pavarësisht rrethanave dhe mundësive, ju personalisht
sa e dëshironi bashkimin kombëtar?

Dëshiroj shumë

Dëshiroj që të
ndodhë

Disi

Shqipëri

Dëshiroj pak

1.2%
Nuk dëshiroj aspak

4.1%

16.5%

8.8%

5.8%

15.9%

16.0%

13.5%

25.1%

26.2%

29.4%

37.4%

GRAFIKU 24:

Nuk e di

Kosovë - shqiptarët

Por të pyetur nëse do të ishin të gatshëm të paguanin

do të ishin dakord me një taksë të tillë dhe 43.5% e të

një taksë e cila mundëson bashkimin kombëtar, ga-

anketuarve në Kosovë.

tishmëria bie, ku 29.5% e të anketuarve në Shqipëri
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PËR NGA SHTRIRJA GJEOGRAFIKE, TË
ANKETUARIT NË RAJONIN E PRISHTINËS JANË
NË SHKALLË MË TË MADHE KUNDËR BASHKIMIT
KOMBËTAR, KURSE NË SHQIPËRI JANË TË
ANKETUARIT E ZONËS QENDRORE.

GRAFI

Nëse në një skenar hipotetik do ju kërkohej të paguanit një taksë për të
përshpejtuar/mundësuar bashkimin, sa dakord do të ishit?

4.6%

8.0%

13.1%

12.7%

16.5%

22.6%

16.0%

24.0%
18.1%

11.4%

19.5%

33.3%

GRAFIKU 25:

Shumë dakord

Dakord
Shqipëri

Disi dakord

Jo dakord

Aspak dakord
Kosovë - shqiptarët

Nuk e di
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Grafiku 26:
Nëse do të mbahej një referendum për
bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë në një shtet
të vetëm, ju personalisht si do të votonit?

41
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SHQIPËRI

NUK E DI

6.2%

REFUZON
PËRGJIGJE

1.2%

PRO

74.8%

KUNDËR

17.7%

Nëse do të mbahej një referendum për bashkimin e Kosovës dhe
Shqipërisë në një shtet të vetëm, ju personalisht si do të votonit?
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KOSOVË

NUK E DI

18.4%
REFUZON
PËRGJIGJE

1.0%

PRO

63.9%

KUNDËR

16.7%

Nëse do të mbahej një referendum për bashkimin e Kosovës dhe
Shqipërisë në një shtet të vetëm, ju personalisht si do të votonit?
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Nga ata që janë kundër bashkimit në një shtet, arsyet

tarët e Kosovës dhe Shqipërisë kanë dallime në kulturë

janë të ndryshme. Arsyeja më e shpeshtë që është

dhe traditë. Por të pyetur se çfarë mendojnë se si do të

përmendur nga të anketuarit shqiptarë në Shqipëri

votonin në një referendum të tillë familjarët dhe miqtë

dhe Kosovës ka të bëjë me bindjen se si dy shtete Ko-

e tyre, të anketuarit shprehen më skeptik sa i përket

sova dhe Shqipëria funksionojnë më mirë. Një pjesë e

votës ‘pro’ bashkimit, duke menduar se familjarët,

konsiderueshme e atyre që kundërshtojnë bashkimin

shokët dhe miqtë do të votonin në shkallë më të ulët

në një shtet këtë e bëjnë edhe nga bindja se shqip-

për bashkim (59% në Shqipëri dhe 47% në Kosovë).

GRAFI

27.5%

42.0%

Pro

10.3%

13.4%

58.6%

47.1%

Si mendoni se do të votonin tjerët rreth jush (familjarët, shoqëria, miqtë)?

GRAFIKU 27:

Kundër
Shqipëri

Nuk e di
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Besimi bie në të dyja vendet kur pyeten se sa mendojnë

23% e shqiptarëve të Shqipërisë dhe 17% e shqiptarëve

se bashkimi kombëtar është i mundshëm, ku vetëm

të Kosovës besojnë se një gjë e tillë është e mundur.

Pavarësisht dëshirës, sa është i mundur bashkimi i
Kosovës dhe Shqipërisë në një shtet të vetëm?

1.Aspak i mundur

2
Shqipëri

3

4

5. Plotësisht i mundur
Kosovë - shqiptarët

12.6%

8.8%

8.5%

11.3%

9.1%

12.0%

15.1%

16.4%

17.8%

25.7%

25.8%

GRAFIKU 28:

36.8%

GRAFI

Nuk e di
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Për shqiptarët e Shqipërisë të cilët besojnë se bashkimi

Kurse për shqiptarët e Kosovës faktor kryesor që mund

kombëtar është i mundshëm, bashkësia ndërkombë-

të realizoj një skenar të tillë shihet lidershipi në Kosovë

tare shihet si faktor kryesor që mundëson bashkimin.

dhe Shqipëri.

GRAFIKU 29:

Cilët janë aktorët që e mundësojnë bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë
(përgjigje e shumëfishtë)

Faktori ndërkombëtar

69.6%

44.1%
24.7%
20.0%

Vendet fqinje në rajon

39.0%

Lidershipi në Shqipëri

36.2%

Lidershipi në Kosovë
8.3%

Nuk e di

54.7%

58.9%

17.7%

2.1%
2.2%

Tjetër
Shqipëri

Kosovë - shqiptarët

Por edhe ata që mendojnë se bashkimi kombëtar nuk

Nga ata që besojnë në bashkimin kombëtar, pjesa

mund të ndodhë, faktorin ndërkombëtar e shohin si

më e madhe e të anketuarve në Kosovë besojnë se

pengesë kryesore, si të anketuarit në Shqipëri, ash-

kjo do të ndodhë brenda pesë viteve (39% e të an-

tu edhe ata në Kosovë. Si pengesë e dytë kryesore

ketuarve), kurse të anketuarit në Shqipëri më shumë

për bashkimin kombëtar të anketuarit në Shqipëri e

besojnë se kjo mund të ndodhë brenda dhjetë viteve

shohin kundërshtimin e Serbisë, kurse të anketuarit në

të ardhshme.

Kosovë i shohin shtetet e rajonit në përgjithësi.
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GRAFIKU 30:

Sipas jush, kush mund të pengoj bashkimin kombëtar? (përgjigje e shumëfishtë)

Faktori ndërkombëtar

55.0%

Vendet fqinje në rajon

29.4%

Serbia

18.4%

Lidershipi në Shqipëri

17.6%
18.5%
17.3%

Lidershipi në Kosovë
6.0%

Nuk e di

65.9%

37.6%

44.0%

25.9%

16.2%

0.1%
0.4%

Tjetër
Shqipëri

Kosovë - shqiptarët

Shiptarët e Kosovës besojnë se bashkimi mund të

shqiptarët e Shqipërisë besojnë se kjo mund të marr

ndodhë brenda pesë viteve të ardhshme, përderisa

më shumë kohë.

GRAFI

Brenda 5 viteve të
ardhshme

Brenda 10 viteve të
ardhshme
Shqipëri

Do të duhen më
shumë se 10 vite

Do të duhen më
shumë se 20 vite

14.6%

13.3%
3.7%

12.8%

6.9%

24.1%
11.5%

22.1%

Sipas jush, kur mund të ndodhë bashkimi?
28.0%

24.0%

39.0%

GRAFIKU 31:

Kurrë
Kosovë - shqiptarët

Nuk e di
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13. Shqipëria dhe
Kosova karshi
Bashkimit Evropian
Të pyetur se kur mendojnë se Shqipëria mund të bëhet

dhjetë viteve të ardhshme. Ata që nuk besojnë se

pjesë e Bashkimit Evropian, shqiptarët e Kosovës janë

Shqipëria do të jetë ndonjëherë pjesë e BE janë më të

më optimistë se kjo mund të ndodhë brenda pesë

shumtë në numër në Shqipëri, se sa shqiptarët e Ko-

viteve të ardhshme, gjersa të anketuarit në Shqipëri

sovës. Ndërsa serbët e Kosovës mendojnë në masë të

më shumë mendojnë se kjo do të ndodhë brenda

madhe se Shqipëria nuk do të bëhet kurrë pjesë e BE.

GRAFI

Kur mendoni se Shqipëria do të bëhet anëtare e BE?

Shqipëri

Do të duhen më
shumë se 20 vite

Kurrë

Kosovë - shqiptarët

8.0%

20.9%
1.1%

8.8%

1.5%

Do të duhen më
shumë se 10 vite

8.8%

11.5%

15.5%

21.3%

17.9%

Brenda 10 viteve të
ardhshme

4.4%

10.3%

26.7%
8.5%

Brenda 5 viteve të
ardhshme

19.4%

26.2%

36.4%

52.3%

GRAFIKU 32:

Nuk e di
Kosovë - serbët

Shqiptarët e Kosovës janë më optimistë edhe sa i për-

hshme, gjersa në Shqipëri mendojnë se Kosova mund

ket asaj se kur mendojnë se Kosova mund të bëhet

të jetë pjesë e BE brenda dhjetë viteve të ardhshme.

pjesë e BE, ku pjesa më e madhe e të anketurve beso-

Serbët e Kosovës në masë më të madhe besojnë se

jnë se kjo mund të ndodhë brenda pesë viteve të ard-

Kosova nuk do të jetë kurrë pjesë e BE.
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GRAFI

Kur mendoni se Kosova do të bëhet anëtare e BE?

Brenda 5 viteve të
ardhshme

Brenda 10 viteve të
ardhshme
Shqipëri

Do të duhen më
shumë se 20 vite

Kurrë

Kosovë - shqiptarët

10.0%

17.1%

14.2%
4.1%

4.3%

11.6%

14.4%

Do të duhen më
shumë se 10 vite

8.3%

7.9%

1.6%

4.4%

12.3%

19.5%

28.3%

19.0%

29.6%

28.7%

64.6%

GRAFIKU 33:

Nuk e di
Kosovë - serbët

Është interesante të ceket se më optimistë rreth anë-

dhe Kosovës në BE shihen si procese që kundërshto-

tarësimit të Shqipërisë dhe Kosovës në BE brenda pesë

jnë njëra tjetrën nga 42% e të anketuarve në Kosovë

viteve janë treguar ata që kanë përfunduar universi-

dhe 37% e të anketuarve në Shqipëri. Shqiptarët e

tetin, krahasuar me ata që nuk kanë përfunduar as

Shqipërisë, në shkallë më të madhe se sa shqiptarët

shkollën fillore, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë.

e Kosovës, kanë tendencë ti shohin këto dy procese si

Bashkimi kombëtar dhe anëtarësimi i Shqipërisë

komplementare.

Bashkimi kombëtar dhe anëtarësimi i Shqipërisë dhe
Kosovës në BE shihen si procese që janë komplementare,
pra që nuk e kundërshtojnë njëra tjetrën

46.5%

29.6%
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Nga ata që mendojnë se procesi i anëtarësimt në BE

dërshtuese me njëra tjetrën, më parë do të zgjedhnin

dhe skenari i bashkimit kombëtar janë procese kun-

anëtarësimin në BE, se sa bashkimin kombëtar.

46.5%

A mendoni se janë në kundërshti me njëra tjetrën bashkimi kombëtar dhe
integrimi në BE?

16.3%

28.4%

29.6%

36.6%

GRAFIKU 34:

41.8%

GRAFI

Po

Jo
Shqipëri

GRAFI

Kosovë - shqiptarët

Nëse duhet të zgjidhni, cilin projekt do të preferonit: bashkimin kombëtar apo
integrimin në BE?

3.5%
Bashkimin kombëtar

Integrimin në BE
Shqipëri

Kosovë - shqiptarët

1.5%

11.3%

32.1%

66.4%

84.7%

GRAFIKU 35:

Nuk e di

Nuk e di
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Të anketuarit janë të ndarë në pyetjen nëse integrimi në BE do të zbehte nevojën për bashkim në një shtet të
vetëm të Kosovës dhe Shqipërisë.

14.7%

25.5%

35.4%

40.2%

Nëse Kosova dhe Shqipëria anëtarësohen në BE, a mendoni se do të shuhej
nevoja për bashkim kombëtar?
44.5%

GRAFIKU 36:

39.0%

GRAFI

Po

Jo
Shqipëri

Nuk e di
Kosovë - shqiptarët
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14. Qëndrimet rreth
dialogut Kosovë-Serbi
Debatet e muajve të fundit për mundësinë e korigji-

tarët në të dy vendet, edhe nëse kjo do të rezultonte

mit të kufijve nuk janë pritur mirë nga shqiptarët në

me njohjen nga Serbia dhe anëtarësimin e Kosovës në

Kosovë dhe Shqipëri, por as nga serbët e Kosovës. Op-

Organizatën e Kombeve të Bashkuara (OKB).

sioni i shkëmbimit të territoreve, duke i dhënë veriun
e Kosovës shtetit të Serbisë dhe duke i bashkangjitur

Madje një shkëmbim i tillë nuk pranohet nga shumica

Kosovës rajonin e Preshevës, është kundërshtuar nga

e të anketuarve në Shqipëri dhe Kosovë edhe nëse kjo

shumica e të anketuarve.

do t’i hapte rrugë bashkimit kombëtar.

Shkëmbimi i territoreve, veriu i Kosovës për rajonin e
Preshevës, nuk shihet opsion i pranueshëm për shqip-

GRAFI

81.2%

Sa e mbështesni ju një marrëveshje potenciale mes Kosovës dhe Serbisë e cila
parasheh shkëmbimin e veriut të Kosovës me rajonin e Preshevës?

Aspak
Shqipëri

Kosovë - shqiptarët

Plotësisht

4.9%

2.4%

0.8%

0.4%

5.1%

15.2%
4

1.2%

1.5%

4.5%

8.3%
3

5.5%

7.1%
2

7.2%

7.4%

14.9%

52.5%

77.5%

GRAFIKU 37:

Nuk e di
Kosovë - serbët
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GRAFI

85.6%

Sa do të pajtoheshit më marrëveshjen për ndryshimin e kufijve në mes të Kosovës dhe
Serbisë, nëse si rezultat Serbia njeh Kosovën si shtet dhe Kosova bëhet anëtare e OKB?

Aspak

2

3

Shqipëri

GRAFI

6.4%

0.9%
Plotësisht

Kosovë - shqiptarët

Nuk e di
Kosovë - serbët

Sa do të pajtoheshit më marrëveshjen për ndryshimin e kufijve në mes të Kosovës dhe
Serbisë, nëse kjo i hap rrugë bashkimit të Kosovës dhe Shqipërisë në një shtet të vetëm?

Aspak

2
Shqipëri

3

Plotësisht
Kosovë - shqiptarët

5.9%

0.9%

5.2%

14.1%
4

2.9%

7.5%

7.3%

8.7%

8.5%

17.9%

46.3%

74.1%

GRAFIKU 39:

2.1%
4

0.6%

13.6%
7.5%

8.9%

9.0%
3.7%

9.4%

9.3%

8.0%

18.9%

42.7%

72.3%

GRAFIKU 38:

Nuk e di
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Thuajse i njëjti qëndrim shfaqet edhe kur pyeten nëse

e preferojnë as ‘status quo’ e tanishme në marrëd-

pajtohen që veriu i Kosovës ti takoj Serbisë dhe kjo

hëniet e Kosovës me Serbinë dhe presin ndryshim, por

ti hap rrugë bashkimit kombëtar. Por, njëkohësisht

i cili nuk do të prekte territorin.

shumica e të anketuarve në Kosovë dhe Shqipëri nuk

GRAFI

3.6%

4.1%

11.3%

9.2%

19.3%
12.8%

8.9%

7.8%

8.8%

20.4%

19.6%

12.0%

19.2%

23.1%

21.7%

36.4%

Sa do të pajtoheshit që marëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë të qëndrojnë
kështu siç janë, pa asnjë ndryshim?

32.9%

27.5%

GRAFIKU 40:

Aspak

2
Shqipëri

3

4
Kosovë - shqiptarët

Plotësisht

Nuk e di
Kosovë - serbët
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15. Përfundim
Për Kosovën, Shqipëria mbetet partneri më i rëndësi-

tetesh të cilat kanë për qëllim të analizojnë dhe gjejnë

shëm në rajon dhe më gjerë. Nga viti 2000, dy vendet

zgjidhje për thellimin e bashkëpunimit mes Kosovës

kanë nënshkruar 66 marrëveshje të përbashkëta në

dhe Shqipërisë, si projekt i rëndësishëm në zgjerimin

fushën e tregtisë, arsimit, kulturës, bashkëpunimit

dhe thellimin e bashkëpunimit rajonal.

doganor, sigurisë së produkteve, politikës së jashtme,
e fusha të tjera. Disa nga marrëveshjet janë nënsh-

Rezultatet e anketës do të ndahen me studiues dhe

kruar më shumë se një herë dhe zbatimi i tyre është i

ekspertë në Shqipëri dhe Kosovë me qëllim përdori-

ngadalshëm ose në fazën fillestare. Por edhe pse ek-

min e gjetjeve dhe bazës së të dhënave për hulum-

zistojnë 66 marrëveshje të nënshkruara, deri më tani

time më të thelluara në fushën e arsimit, bashkëpu-

nuk ka ekzistuar një studim i gjerë i cili do të shërbente

nimit tregtar dhe doganor, tregun e punës, projektet

si bazë për informimin e dy qeverive rreth qëndrimeve

e përbashkëta energjetike, projektet e përbashkëta

të qytetarëve. Gjetjet e këtij hulumtimi shpresojmë të

kulturore, sportive, politika të përbashkëta të turizmit,

jenë me interes dhe të shfrytëzohen nga dy qeveritë,

deri tek politika e jashtme dhe në fushat e tjera.

ekspertët dhe organizatat jo fitimprurëse për hartimin e studimeve më të thelluara dhe për përmirësimin

Aktualisht me mbështetjen e dy fondacioneve, eks-

e politikave të bashkëpunimit rajonal.

pertë dhe organizata kërkimore nga Kosova dhe
Shqipëria, kanë filluar punën për kryerjen e hulum-

Një ndër gjetjet kryesore të studimit lidhet me

timeve cilësore në disa prej fushave të mësipërme.

pritshmërinë e përbashkët të qytetarëve për më

Këto partneritete kanë për qëllim jo vetëm zhvillimin

shumë ndërveprim mes tyre dhe qeverive që i përfaq-

e hulumtimeve të përbashkëta në fusha të ndryshme

sojnë. Shumica e qytetarëve të anketuar besojnë se

dhe rekomandimet përkatëse por edhe ndërtimin e

ka ende shumë për t’u bërë sa i përket bashkëpunimit

urave të bashkëpunimit mes organizatave dhe eks-

mes dy vendeve dhe e vlerësojnë thellimin e bash-

pertëve në Kosovë dhe Shqipëri. Analizat dhe studi-

këpunimit në interesin reciprok të tyre.

met e thelluara tematike pritet të bëhen publike në
Prishtinë dhe Tiranë në muajt e ardhshëm.

Duket se bashkëpunimi deritashëm ndërmjet qeverive
është shumë prapa pritshmërive të qytetarëve dhe
ka hapësirë për nisma konkrete në një sërë fushash
bashkëpunimi. Logjika neofunksionale e procesit të
integrimit evropian mund të shërbejë si guidë orientuese për politika dhe institucione të përbashkëta në
të ardhmen e afërme.
Siç dhe u theksua në fillim të studimit realizimi i këtij
studimi nuk është qëllimi përfundimtar i kësaj nisme
të përbashkët në mes të dy fondacioneve në Shqipëri
dhe Kosovë, por hapi i parë në serinë e një mori aktivi-
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