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Sovraniteti i mohuar: paradokse të ndërtimit të institucioneve demokratike në
Kosovë

(Botuar në: Revista Shkencore Trendi Global, 3 (2009))

Gëzim Selaci1

Përmbledhje: Teoria dhe praktika e shtetndërtimit ndërkombëtar në Kosovë e sheh me
dyshim procesin vendës politik dhe beson se nëse ky proces nuk rregullohet nga jashtë,
mund të sjellë në pushtet elita jokompetente e liderë politikë ekstremistë, si dhe të nxisë
tensionet dhe ndarjet. Andaj, ‘bashkësia ndërkombëtare’ krijon një marrëdhënie
paternalizmi me Kosovën, në të cilën Kosova duhet të zbatojë planet ndërkombëtare për
të ndërtuar institucionet e shtetit. Mirëpo, një qasje e tillë po ndërton institucione
jodemokratike dhe që nuk kanë rrënjë të thella në shoqërinë për të cilën supozohet se po
ndërtohen ato. Duke analizuar rrjedhën e ndërtimit të institucioneve dhe demokratizimit
në Kosovë, kjo ese vlerëson se cilat janë kufizimet dhe të metat e shtetndërtimit
ndërkombëtar në Kosovë që përjashton qytetarinë nga ky proces dhe ul rolin e qytetarëve
në pranues pasivë. Eseja përfundon se është pikërisht procesi vendës politik, dhe jo
administrimi ndërkombëtar, përmes së cilit ndërtohen dhe legjitimohen institucionet
shtetërore. Vetëm procesi politik vendës që do të siguronte një shkallë më të lartë të
përgjegjshmërisë do të mund të krijonte institucione legjitime e të qëndrueshme dhe do t’i
jepej një energji praktikës demokratike në mënyrën që rregullimi ndërkombëtar nuk e bën
dot.

Fjalë kyçe: shtet-ndërtimi ndërkombëtar, sovraniteti, legjitimiteti, politikja, administrimi.

Hyrje

Kjo ese shtjellon shtetndërtimin ndërkombëtar në Kosovë dhe me këtë frazë
nënkuptoj angazhimin e organizatave ndërkombëtare dhe shteteve të jashtme me qëllim
të ndërtimit të paqes, ndërtimit dhe forcimit të institucionit të qeverisjes, të
demokratizimit dhe zhvillimit ekonomik të Kosovës, në një mjedis të dalë nga konflikti i
përgjakshëm gjatë të cilit armiqësitë ndërmjet grupeve etnike janë thelluar dhe autoriteti i
shtetit ka rënë në tërësi. Eseja do të përqendrohet në ato çështje të ndërtimit të shtetit që

1 Gëzim Selaci është pedagog në Universitetin e Prishtinës dhe në Kolegjin Universitar Victory në
Prishtinë. Ka kryer master në marrëdhënie ndërkombëtare dhe teori politike në Qendrën për Studimin e
Demokracisë (CSD) në Universitetin e Westminsterit në Londër. Për më tepër informata:
http://gselaci.wordpress.com . Luteni të dërgoni komentet tuaja në gezimselaci@yahoo.com.



2

kanë të bëjnë me ndërtimin e institucioneve demokratike dhe do të hulumtojë se si lidhen
ato me konceptin e sovranitetit dhe legjitimitetit.

Natyra e ndërkombëtarizuar e ndërtimit të shtetit në vitet e fundit është e lidhur me
sistemin e qeverisjes globale, zgjerimin e kompetencave të ligjit ndërkombëtar, si dhe me
ndryshimin e të kuptuarit të nocionit të sovranitetit si pasojë e sjelljes së aktorëve në
nivelin ndërkombëtar. Si rezultat i ndryshimit të raporteve të fuqisë pas Luftës së Ftohtë
dhe rënies së sistemit bipolar mbizotërues, një kornizë e re normative i ka hapur udhë
rregullimit dhe intervenimit ndërkombëtar në çështje të brendshme të shteteve. (Chandler
2006)

Në këtë kornizë normative, aktorët ndërkombëtarë e trajtojnë Kosovën si një fëmijë
të papjekur që duhet të rritet duke dëgjuar këshillat e më ‘të mëdhenjve’ dhe më ‘të
mençurve’. Në shërbim të kësaj marrëdhënieje, është krijuar një administratë
ndërkombëtare e cila merr një qasje teknokratike ndaj ndërtimit të institucioneve
shtetërore në Kosovë, që bazohet në rregullim nga jashtë. Mirëpo, cili është ndikimi i
këtyre politikave ndërkombëtare në projektin e ndërtimit të shtetit të Kosovës, është
pikërisht tema e kësaj eseje.

Qëllimi  i  esesë  është  të  shqyrtojë  dimensionet  normative  të  shtetndërtimit  dhe  të
analizojë në mënyrë kritike politikën e shtetndërtimit ndërkombëtar në Kosovë në raport
me  procesin  e  ndërtimit  të  institucioneve  të  shtetit,  legjitimitetin  politik  dhe  proceset  e
demokratizimit. Eseja është një kritikë e shtetndërtimit ndërkombëtar dhe e raportit të tij
me konceptin e sovranitetit. Ajo argumenton se teoritë dhe praktikat mbizotëruese të
administrimit ndërkombëtar nuk e kuptojnë natyrën komplekse të sovranitetit, domethënë
çështjet  e  legjitimitetit  të  shtetit  dhe  institucioneve.  Me  fjalë  të  tjera,  teoria  në  të  cilën
bazohet shtetndërtimi ndërkombëtar, e që nënkupton rregullim nga jashtë dhe shtypje e të
shprehurut politik, është e papajtueshme me parimin e sovranitetit popullor, prandaj për
pasojë rrjedhin probleme me legjitimitetin e institucioneve të shtetit. Kjo qasje minon
sovranitetin shtetëror kosovar dhe procesin politik të Kosovës, duke penguar angazhimin
e shoqërisë në diskutime dhe polemika vlerësuese që i paraprijnë bërjes së politikave.

Teoria e administrimit ndërkombëtar e konceptualizon ndërtimin e shtetit në
Kosovë kryesisht si çështje administrimi dhe jo si çështje politike. Për pasojë në politikën
e administrimit ndërkombëtar të Kosovës mbizotëron një qasje teknokratike që e shikon
procesin e shtetformimit si të ndarë nga procesi politik vendës dhe i jep përparësi
kontrollit dhe administrimit të politikës vendase. Ky studim vlerëson të metat dhe
kufizimet e kësaj qasje të administratës së përkohshme ndërkombëtare (UNMIK, ZCN,
PCN, Eulex) në ndërtimin e institucioneve shtetërore të qeverisjes dhe ligjvënies, si dhe
ndërtimit të demokracisë dhe sundimit të ligjit.

Ky  studim  bazohet  në  mësimet  nga  teoria  e  demokracisë  radikale  për  të  kritikuar
shtetndërtimin ndërkombëtar në Kosovë. Ideja e demokracisë radikale është një metodë
apo instrument i përshtatshëm për këtë kritikë, pasi  ajo siguron një kritikë të agjendës
neo-liberale që insiston në konsensus duke shpërfillur procesin politik. Sipas pikëpamjes
së demokracisë radikale, demokracia duhet të ketë bazë politike, pra të ndërtohet mbi
politikën. Kjo nuk e minon demokracinë, por përkundrazi pluralizmi dhe hapja ndaj
opinioneve të ndryshme që demokracia radikale e mundëson, u hap derë një mori
perspektivash politike si dhe identiteve e vlerave të ndryshme, duke aktivizuar dhe dhënë
energji praktikës demokratike në mënyrën që koncepti neoliberal i demokracisë nuk e bën
dot.
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Sidoqoftë, shtetndërtimi ndërkombëtar nuk premton aq shumë në praktikë, siç duket
në letër. Pengesat që e ndalojnë atë të arrijë qëllimet që ia vë vetes janë të shumta. Ato
radhiten nga mosekzistimi i një ‘bashkësie ndërkombëtare’ që do të bashkërendonte
veprimet e veta, mohimi i shprehjeve politike vendëse në të mirë të një qasjeje teknike
administrative, vështirësitë e promovimit dhe importimit të demokracisë, vështirësitë që
dalin nga fakti se vendimmarrja nuk informohet me kontekstin specifik në të cilin merren
vendimet përkatëse, e deri te paradokset e bartjes së pushtetit tek aktorët lokalë dhe
institucionit  të  ndihmës.  Janë  këto  çështje  dhe  probleme  që  do  të  shtjellohen  në  vijim,
gjithnjë duke u përqendruar në rastin e Kosovës së administruar dhe mbikëqyrur nga
misionet ndërkombëtare.

Eseja është ndarë në pesë pjesë. Dy pjesët e para tërheqin vërejtjen ndaj dy
burimeve të problemeve që po vështirësojnë shtetndërtimin në Kosovë, e që janë
mungesa e bashkërendimit të veprimeve të ‘bashkësisë ndërkombëtare’ në Kosovë që do
të siguronte një efikasitet më të lartë dhe orientim në procesin e shtetndërtimit, si dhe
ideja që demokracia në një shoqëri mund të importohet, pa pasur nevojë që ajo të
ndërtohet nga brenda. Pjesa e tretë shtjellon marrëdhënien në mes shtetndërtimit
ndërkombëtar dhe konceptit të sovranitetit dhe legjitimitetit. Dy pjesët e fundit diskutojnë
të metat e projektit ndërkombëtar në ndërtimin e institucioneve të shtetit të Kosovës dhe
demokratizim, ose me fjalë të tjera: pjesa e katërt diskuton problemin e qasjes
teknokratike ndaj ndërtimit të shtetit, që po dështon të krijojë institucione të forta e
demokratike,  ndërsa  pjesa  e  fundit  hulumton  gjendjen  e  rregullimit  të  pushtetit  dhe
përgjegjshmërisë së tij dhe se çfarë e bën pushtetin vendës shumë më pak përgjegjës ndaj
popullatës vendëse se sa është normale për një regjim demokratik.

Bashkësia ndërkombëtare?

Vështirësitë e ndërtimit të shtetit nga jashtë në Kosovë rrjedhin nga burime të
shumta, prej të cilave është se e ashtuquajtura ‘bashkësi ndërkombëtare’ nuk flet një goje
në Kosovë dhe për të. Kur politikanët dhe mediat flasin për ‘bashkësinë ndërkombëtare’ e
përdorin këtë nocion për të emërtuar një entitet unik dhe të pandarë që ekziston dhe
funksionon në nivel ndërkombëtar. Megjithatë, kur të shqyrtohet me kujdes sistemi dhe
dinamika e marrëdhënieve ndërkombëtare, nuk gjendet një bashkësi që me të drejtë do t’i
ishte atribuuar mbiemri ‘ndërkombëtar’. Arsyeja e kësaj qëndron në atë se kjo ‘bashkësi’
nuk ka interesa dhe qëllime të përbashkëta që do të përfaqësonin vlera vërtet të
përbashkëta të këtij entiteti.

Shoqëria ndërkombëtare është pluraliste në të cilën shtetet janë, nëse jo të vetmet
atëherë, ‘aktorët dhe subjektet më relevantë të së drejtës ndërkombëtare.’ (Zaum
2007:10) Në këtë përfundim kishte ardhur edhe Schmitt (1979) i cili në saje të
marrëdhënieve të presupozuara mik-armik në politikë, argumentoi për një botë politike
pluriverse, dhe jo universe, ngase ‘entiteti politik për nga vet natyra e tij nuk mund të jetë
universal që të përqafojë gjithë njerëzimin dhe tërë botën.’ (f.53)

Derisa nuk ka një bashkësi homogjene ndërkombëtare, vështirë se mund të ketë
interesa apo objektiva të përbashkëta që ndjekin shtetet. Madje, nëse do të pajtoheshim
me  Chesterman (2004), ‘e ashtuquajtura bashkësi ndërkombëtare, që e autorizon dhe
mbështet administratën ndërkombëtare, shpeshherë duket të mos jetë as vërtet
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ndërkombëtare as vërtet bashkësi’. (f.13) Andaj, në vend se të pasqyrojë vullnetin e
ndonjë bashkësie, termi ‘ndërkombëtar’ është reduktuar në gjeopolitikë. Madje edhe
lojaliteti ndaj një autoriteti më të lartë të përbashkët apo obligimeve ligjore në ‘sistemin
ndërkombëtar’2 varet në radhë të parë nga vullneti dhe pëlqimi i shteteve për të bartur
sovranitetin e tyre, me mekanizma detyrues shumë modest.

Natyrisht, me këtë nuk duam të mohojmë se ka një dukuri që lidh shtetet në rrafshin
ndërkombëtar, e cila, përsëri, i nënshtrohet marrëdhënieve politike, ekonomike e të tjera
mes shteteve. Sidoqoftë, përkundër këtyre marrëdhënieve, nuk ka një bashkësi
ndërkombëtare autonome, madje nuk ka as Kombe të Bashkuara, ‘për aq sa mundësia për
detyrim varet në tërësi nga veprimet e shteteve kombe individuale.’ (Fukuyama
2004:157)

Sado që në ndonjë rast, ‘bashkësia ndërkombëtare’ në Kosovë mund të operojë si
një faktor i vetëm, veçanërisht në çështje si lufta ndaj korrupsionit, forcimi i
institucioneve, mirëqeverisja, e kështu me radhë, në shumë raste të tjera mungesa e një
politike unike ndërkombëtare në Kosovë, e bën akoma më të vështirë projektin
ndërkombëtare të shtetndërtimit atje. Natyrisht, kjo ndodhë ngaqë interesat dhe qëllimet e
shteteve individuale në Kosovë shpeshherë janë të kundërta apo të paqarta, gjë që e bën të
pamundshme apo të vështirë që ‘bashkësia ndërkombëtare’ të veprojë në harmoni. Kjo
vërehet madje edhe në mungesën e një politike të përbashkët të BE-së, të mos flasim për
bashkësinë më të gjerë të shteteve, në raport me Kosovën. Kjo ka penguar dinamikën e
ndërtimit të institucioneve me vite në Kosovë dhe ka futur në konfuzion edhe vetë
administratën ndërkombëtare në vend.

Ndonëse mungesa e një bashkësie më të qartë dhe të koordinuar është një vështirësi
në ndërtimin ndërkombëtar të shtetit, ajo nuk është as më e madhja, as e vetmja.
Pavarësisht nga kjo, ndërtimi i shtetit në Kosovë përballet me vështirësitë e tjera që
rrjedhin si pasojë e kufizimeve të ndryshme të shtetndërtimit ndërkombëtar, të cilat do të
diskutohen në vazhdim.

Importimi i demokracisë

Shtetndërtimi ndërkombëtar nënkupton ndërtim të një shteti demokratik. Sipas
kësaj, organizatat dhe organizmat ndërkombëtarë janë të autorizuar që në Kosovë të
ndërtojnë institucione shtetërore demokratike. Kjo nënkupton që demokracia të
importohet dhe të vendoset nga jashtë, një ide kjo jashtëzakonisht problematike në
teorinë politike. Demokracia nuk mund t’u imponohet shoqërive nga jashtë; ajo është
sundim i demos-it, prandaj e realizueshme vetëm nëse vjen nga brenda, domethënë, nga
vullneti i popullit. Mbase është kjo ajo që e bën sistemin demokratik të veçantë dhe të
ndryshëm  nga  sistemet  e  tjera  të  cilët  mund  të  importohen  nga  jashtë,  dhe  nuk  është  e
thënë se duhet të ndërtohen medoemos nga brenda. Prandaj, projektet e ndërtimit të
shtetit që parakuptojnë demokratizimin e shoqërisë nga jashtë janë të papajtueshme me
natyrën e qeverisjes demokratike. Kjo është kështu, ngase demokracia është e mundur
vetëm nëse buron nga qytetarët, kjo një kategori deficitare në shoqëritë që i nënshtrohen
sundimit apo administrimit të mandateve ndërkombëtare.

2 Një mori rregullash që rregullojnë sjelljen e shteteve.
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Ideja e eksportimit të demokracisë prodhon edhe një problem tjetër, përkitazi me
atë se çfarë modeli i demokracisë t’u ‘përshkruhet’ shoqërive që duhet të
demokratizohen. OKB pohon se ‘nuk ofron ndonjë model për demokratizim ose të
demokracisë,’3 megjithatë, duke ruajtur të drejtën për të shkarkuar zyrtarë dhe hedhur
poshtë vendimet e parlamentit që janë në kundërshtim me qëllimet e autoriteteve
ndërkombëtare, administrata ndërkombëtare në mënyrë të qartë ka paraparë një formë të
qeverisjes dhe po e promovon atë. (Caplan 2005)

Dilema të sovranitetit

Sovraniteti zakonisht përkufizohet si një gjendje e ligjshme e ushtrimit të autoritetit
më të lartë në një territor të caktuar dhe në popullatën që jeton aty. Të qenit sovran i jep
të drejtën qeverisë së një shteti të jetë e lirë, në shumicën e rasteve, nga përgjegjësia e
ndonjë autoriteti më të lartë dhe nga ndërhyrjet nga jashtë në punët e brendshme. (Zaum
2007; Krasner 1999) Politikat ndërhyrëse pas fundit të Luftës së Ftohtë, nga disa
teoricienë janë vlerësuar si dhunim i sovranitetit të shtetit dhe parimit të sovranitetit
popullor, domethënë, i idesë se njerëzit në një territor të caktuar kanë të drejtë të
vendosin për fatin e tyre politik (Bickerton et. al. 2007; Chandler 2006), ndërsa të tjerët e
shohin si reflektim i ndryshimit të konceptit të sovranitetit nga ana e shoqërisë
ndërkombëtare (Zaum 2007; Krasner 1999).

Vetë ideja mbi të cilën bazohet ndërhyrja është pasojë e këtij ndryshimi që ka
ndodhur pas rënies së botës bipolare që e karakterizonte sistemin ndërkombëtar gjatë
Luftës së Ftohtë. Kuptimi i sovranitetit është zhvendosur nga ajo që është quajtur
‘sovranitet negativ’ (Robert Jackson cituar te Zaum 2007) dhe është kushtëzuar nga
përgjegjësia e dyfishtë e shtetit, në njërën anë ndaj shoqërisë më të gjerë të shteteve dhe
anëtarëve të tjerë të shoqërisë ndërkombëtare, dhe në anën tjetër ndaj qytetarëve të tij.
(Zaum 2007) Përgjegjësia ndërkombëtare e shtetit është ‘të parandalojë përhapjen e
vuajtjes njerëzore brenda kufijve që të mos kërcënojë ‘paqen dhe sigurinë
ndërkombëtare’4 sipas kartës së OKB-së. Përgjegjësia tjetër e shtetit është ‘të ruajë
mirëqenien e qytetarëve që ka nën juridiksion’. (Bickerton et al. 2007:39)

Ndërhyrja ndërkombëtare në projekte të ndërtimit të institucioneve të shtetit nëpër
botë justifikohet në saje të këtij ndryshimit në konceptin e sovranitetit, ngase vlerësohet
se vendet pas konfliktit, ku autoriteti shtetëror ka rënë tërësisht, si dhe shtetet e dështuara
nuk janë të afta të plotësojnë përgjegjësinë e dyfishtë të sovranitetit të kushtëzuar.
Logjika e shtetndërtimit ndërkombëtar dyshon se vendet në të cilat autoriteti shtetëror
është rrënuar në tërësi plotësojnë këto dy kushte të sovranitetit, prandaj nevojitet
administrimi i përkohshëm ndërkombëtar për të plotësuar këtë zbrazëti dhe për të
rindërtuar autoritetet shtetërore.

3 United Nations General Assembly, An Agenda for Democratization, UN Doc A/51/761, 20 December
1996, para.10.
4 Sot shtetet e dobëta dhe të dështuara konsiderohen burime kryesore të pasigurisë globale, që është shkak i
mjaftueshëm për ‘bashkësinë ndërkombëtare’ të ndërhyjë pavarësisht vullnetit të atyre shteteve.
Shtetndërtimi ndërkombëtar konsiderohet si i domosdoshëm për të garantuar sigurinë ndërkombëtare dhe
për t’iu mundësuar shoqërive të funksionojnë me efekt.
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Sovraniteti dhe legjitimiteti

Rregullimi i jashtëm ngul këmbë të zbatojë plane të caktuara për të cilat besohet
se janë në interes të popujve dhe territoreve që i nënshtrohen intervenimit të jashtëm. Ai
gjithashtu projektin e ndërtimit të shtetit e bazon mbi administrim, duke përjashtuar
politikën, ngaqë beson se atë mund ta zëvendësojë administrimi. Kompetencat shtetërore
apo gjysmë shtetërore që UNMIK-u i ka pasur me vite në Kosovë, në disa mënyra po
barten tek PCN dhe EULEX-i për të cilët thuhet se do të kenë mandate këshilluese dhe
mbikëqyrëse. Mirëpo, në të vërtetë mandati i PCN-së shkon përtej këshillimit dhe
mbikëqyrjes për të qenë autoriteti përfundimtar për interpretimin e aspekteve civile të
Planit Gjithëpërfshirës (IX, 2.1.a). Më tutje, sipas Planit Gjithëpërfshirës (IX, 2.1.c.),
PCN ka mandat të marrë masa korrektuese për të përmirësuar çfarëdo veprimi të
autoriteteve të Kosovës që PCN i vlerëson se janë në kundërshtim me Planin
Gjithëpërfshirës. Ai/ajo gjithashtu ka të drejtë të sanksionojë apo të largoj nga posti
cilindo zyrtar për të siguruar respektimin e plotë të Planit Gjithëpërfshirës (Plani
Gjithëpërfshirës, IX, 2.1.d).5

Gjithashtu,  mandati  i  Eulex-it,  i  cili  është  paraparë  të  jetë  mision  teknik  që  do  të
këshillojë, mbikëqyrë dhe udhëzojë autoritetet e Kosovës, do të ruajë një pushtet
ekzekutiv siç është paraparë në Planin Gjithëpërfshirës, si për shembull ‘autoritetin për të
marrë përgjegjësi të tjera’ (Aneks IX, Neni 2.3.e) dhe ‘autoritetin për të kthyer apo
anuluar vendime operacionale të autoriteteve kompetente të Kosovës me qëllim që të
garantojë sundimin e ligjit, rendin publik dhe sigurinë.’ (Aneks IX, Neni 2.3.f )

Ndërsa këto misione ruajnë këto të drejta, dhe nuk i nënshtrohen as vullnetit të
popullit të Kosovës, as revizionit të gjyqeve të Kosovës, as ombudspersonit në Kosovë,
dhe janë fare pak të ndjeshme ndaj kritikës së mediave dhe OJQ-ve, tregon se deri në
cilën masë është përjashtuar politika vendëse nga vendimet dhe sjellja e këtyre
organizmave. (Selaci 2009a) Me përjashtim të politikës nënkuptoj parandalimin e
pikëpamjeve dhe vlerave politike që të sillen në sferën publike për t’u hyrë në agjendën e
sistemin  politik,  që  rrjedhimisht  do  të  kishte  efekt  në  vendimet  përkitazi  me  statusin  e
Kosovës dhe ligjet përkatëse. Ky fenomen më së mirë ilustrohet me vetë planin për
zgjidhjen e çështjes së Kosovës, pra Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit më 1999 që
vuri një bazë ligjore të përfundimit të luftës në Kosovë dhe instalimin e misionit të
ruajtjes së paqes dhe administrimit atje, si dhe Plani Gjithëpërfshirës në vitin 2007 që
vuri bazat e zgjidhjes së statusit të Kosovës dhe rregullimit të institucioneve dhe regjimit
politik në vend. Dispozitat këtij plani në të vërtetë janë përkthyer dhe përfshirë me
përpikëri në Kushtetutën e Kosovës, e cila i jep Përfaqësuesit ndërkombëtar/evropian
(PCN/PSBE) pushtet të madh interpretues dhe ekzekutiv,6 dhe nuk rezultojnë gjithaq nga
diskutimi i lirë në sferën publike.

Shembull i pushtetit ekzekutiv të PSSP përfshin të drejtën e tij për të intervenuar në
vendimet  politike  nëse  konsiderohet  se  kjo  është  nevojshme  që  të  implementohet
Rezoluta 1244,7 dhe kjo e drejtë është ushtruar disa herë, madje edhe pas themelimit të

5 Përveç mandatit të gjerë të PCN në kuptim të pushtetit, mandati i tij është shtrihet në mënyrë të
pakufizuar edhe në kohë, derisa GDN vlerëson se Kosova ka implementuar Planin Gjithëpërfshirës dhe
vendos të t’i jap fund PCN-së. (Plani Gjithëpërfshirës IX, 4.2).
6 Shiko Propozimi Gjithëpërfshirës... Shtojca IX, Neni 2.3.e dhe f.
7 UNMIK Regulation 2000/45, On Self-Government of Municipalities in Kosovo, 11 August 2000.
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kuvendit demokratik të Kosovës në zgjedhjet e nëntorit 2001. Sidoqoftë, kjo është pjesë e
së kaluarës. (Selaci 2009b) Në zhvillimet e mëvonshme, ushtrimi i pushtetit të
PCN/PSBE është i rrallë (së paku deri më tani), dhe si shembull mund të përmendim
vendimin e tij që paratë e grumbulluara nga privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore dhe
shoqërore të Kosovës të mbahen jashtë vendit.8 Sidoqoftë, në fakt, shembuj e pengimit të
shprehjes politike dhe ndalimit të strukturave vendëse politike për të ushtruar të drejtën e
tyre për të propozuar, miratuar, implementuar dhe vlerësuar ligje nuk janë të shumta, siç
mund të pritet. Megjithatë, pushteti i madh ekzekutiv i dhënë PCN-së vigjilon i heshtur
ndaj çfarëdo vendimi që mund të interpretohet si i papajtueshëm me Planin
Gjithëpërfshirës, duke krijuar kështu një bazë të fortë  për vetcensurë në mesin e liderëve
politikë të Kosovës. Të gjitha propozimet ndërkombëtare për zgjidhjen e krizës së
Kosovës, qoftë Propozimi Gjithëpërfshirës, pushteti i madh i pranisë ndërkombëtare në
Kosovë apo rregullimi i pushtetit të strukturave ndërkombëtare në Kosovë që në asnjë
mënyrë nuk janë drejtpërsëdrejti dhe formalisht të përgjegjshëm ndaj popullit të Kosovës
janë tregues të qartë se deri në cilën masë procesi i brendshëm politik që buron dhe rrjedh
nga populli është duke u penguar. (Selaci 2009a)

Të dyja (Rezoluta 1244 dhe Propozimi Gjithëpërfshirës) janë të hartuara nga
teknokratë bazuar në gjykimin e tyre se cila do të mund të ishte zgjidhja më e mundshme
dhe një zgjidhje e paragjykuar kompromisi e pranuar për të dy palët, duke mos i dhënë në
të vërtetë rast palëve të diskutojnë dhe debatojnë në mënyrë të vërtetë dhe të çiltër, në të
cilën ato do të lejoheshin të sjellin mospajtimet dhe pikëpamjet e tyre politike për t’i
diskutuar, që më në fund do të rezultonte në zgjidhje të pranuar nga të dy palët.

Pasi që vendimet e këtyre teknokratëve nuk reflektojnë aspiratat politike të popullit,
ato bazohen në logjikën që supozon se ‘bashkësia ndërkombëtare’ e di më mirë se vetë
populli i Kosovës çfarë është në interes të tyre. Natyrisht, këto vendime merren nga
burokratë në qendrat e vendosjes, në Bruksel apo Uashington, duke supozuar se
administrimi mund të zëvendësojë procesin vendës politik. Megjithëse teoria e
shtetndërtimit ndërkombëtar e kupton ndërtimin e shtetit si çështje të administrimit civil
të ndarë nga çështjet e politikës, sidoqoftë, kjo është një ndarje artificiale. Këto të dyja
janë fusha të pandashme të veprimtarisë, duke qenë se administrimi shpeshherë ngërthen
vendime, shumë prej të cilave reflektojnë vlera dhe synime politike, nganjëherë
rrënjësisht të ndryshme, madje të papajtueshme (Caplan 2005). Shembuj të kësaj në rastin
e Kosovës janë të shumtë, si kundërthëniet e procesit të decentralizimit të pushtetit lokal,
vendimet në lidhje me mësimin e historisë më të re të Kosovës në shkolla, e deri tek ato
në dukje thjesht me karakter administrativ, por që reflektojnë ndarje të thella politike, siç
është rasti me krijimin e një sistemi të veçantë hierarkie për njësitet e Policisë së Kosovës
me përbërje dominuese serbe në veri të vendit, e të tjera.

Në vend se procesi vendës politik të shihet si mënyrë për të krijuar dhe legjitimuar
institucionet e shtetit nga ana e qytetarëve të cilëve ato ju shërbejnë, baza teorike që e
formon praktikën e shtetndërtimin ndërkombëtar priret të ketë një qasje teknokratike ndaj
ndërtimit të institucioneve, duke e kuptuar atë si proces që duhet të drejtohet nga agjenci
dhe forca të jashtme në të cilin proces politika vendëse përjashtohet tërësisht. Një

8 KTV KohaVision, 24 January 2009: Feith, ka reaguar për iniciativën e ndërmarrë nga AKP-ja për të
ndryshuar investimet e fondeve ekzistuese të privatizimit. Në internet:
http://www.kohavision.net/index.php?option=com_content&task=view&id=16154&Itemid=40.
http://www.ico-kos.org/d/090124_ICR_PAK_investment_ALB.pdf
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rrjedhojë e kësaj ndarjeje të ndërtimit të institucioneve nga politika është dobësimi i
institucioneve të shtetit, dhe jo rindërtimi i tyre. Kështu ndodh ngase kjo ndarje krijon
institucione që janë të paafta të ekzistojnë pa mbështetjen ndërkombëtare. (Bickerton et
al. 2007) Qasja teknokratike ndaj ndërtimit të institucioneve e sponsorizuar nga bashkësia
ndërkombëtare që po e redukton rolin e demos-it në pranues pasiv, nuk garanton
medoemos legjitimitet popullor, prandaj institucionet e tilla në vazhdimësi duhet
mbështetur nga jashtë. Ndonëse thuhet se misionet ndërkombëtare kanë për qëllim të
ndërtojnë institucione vendëse që do të mbesin pasi ato të largohen, është e vështirë që
institucionet  të  cilat  nuk  kanë  rrënjë  të  thella  në  shoqërinë  për  të  cilat  po  ndërtohen  të
vazhdojnë pa mbështetjen ndërkombëtare, pikërisht ngase atyre ju mungon legjitimiteti
popullor. Kjo mungesë është e dukshme në mesin e pakicës serbe e cila nuk njeh ato
institucione dhe ligje si të autoritetshme, dhe ndjen nevojë për krijimin e institucioneve
paralele, por edhe në mesin e bashkësive të tjera në Kosovë ku pakënaqësia me ato
institucione  është  në  rritje  (Selaci  2009b),  gjë  që  ilustrohet  me  rënie  të  numrit  të
votuesve, me krijimin e institucioneve paralele, si grupet paramilitare që herë pas herë
operojnë (sado në mënyrë shumë të kufizuar) apo deklarohen publikisht në lidhje me
zhvillime politike, e të tjera.

Administrimi ndërkombëtar në vend të politikës vendëse

Administrata ndërkombëtare është skeptike ndaj demokracisë dhe procesit politik
në  vend,  ngase  druan  se  në  fazën  në  të  cilën  gjendet  Kosova,  siç  është  e  rëndomtë  në
situatat pas konfliktit, demokracia në kuptim të ngushtë (vetëm zgjedhje të lira dhe të
drejta) në vend se të prodhojë demokraci liberale, mund të lind demokraci joliberale
(Zakaria 1997), një fenomen për të cilin Huntington (1991) shkruan:

Qeveritë e krijuara nga zgjedhjet mund të jenë të paefektshme, të korruptuara,
shkurtpamëse, të papërgjegjshme, të mbizotëruara nga interesa të veçantë, dhe
të paafta për të miratuar politika në interes publik. Këto cilësi i bëjnë këto
qeveri të padëshirueshme por nuk i bëjnë jodemokratike. Demokracia është
njëri nga virtyte publike, jo i vetmi, ndërkaq raporti i demokracisë me virtytet
dhe veset e tjera publike mund të kuptohet vetëm nëse demokracia dallohet
qartë nga karakteristikat e tjera të sistemeve politike. Liberalizmi kushtetues
në  anën  tjetër,  nuk  ka  të  bëjë  me  procedurat  e  zgjedhjes  së  qeverisë,  por  të
qëllimeve të qeverisë. Ajo i referohet traditës së thellë në historinë e
Perëndimit, që ka për qëllim të mbrojë autonominë dhe dinjitetin e individit
kundër shtrëngimit, cilido qoftë burimi i tij—shteti, kisha apo shoqëria. Ky
term bashkon dy ide të lidhura ngushtë. (p.10)

Prioritet i administratës ndërkombëtare ka qenë dhe mbetet ndërtimi i
institucioneve të shtetit, por gjithnjë duke mbajtur demokracinë në shoqëri nën nivele që
është normale për demokracitë liberale. Nga përvoja e deritanishme, duket se praktika e
ndërtimit të shtetit në Kosovë është në linjë me qasjen teorike që beson se në situata pas
konfliktit ku institucionet e shtetit janë shembur, ndërtimi i këtyre institucioneve ka
përparësi ndaj liberalizimit.
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Duket se arsyeja për këtë është që të ruhet paqja në kontekst pas konfliktit dhe
mund të argumentohet se paqja pa politikë është e mundur (Chandler 2006). Por politika
është vetë procesi apo sfera në të cilën ndërtohen institucionet. Politika vendëse është
mënyrë që krijon dhe legjitimon institucionet e shtetit nga ana e qytetarëve të cilëve ato
duhet t’u shërbejnë. Demokracia po dështon në Kosovë pikërisht për shkak të mantras që
i jep përparësi ndërtimit të institucioneve ndaj procesit politik. Një pasojë e kësaj ndarjeje
të ndërtimit të institucioneve nga politika në të vërtetë po dobëson institucionet e shtetit
në  vend  se  t’i  rindërtojë  ato.  Siç  u  tha,  kjo  ndodh  ngase  ajo  krijon  institucione  që  nuk
mund të qëndrojnë pa mbështetjen ndërkombëtare. Kështu në vend të forcimit të
institucioneve të shtetit, ato po dobësohen, ngase nuk mund të qëndrojnë pa mbështetjen
ndërkombëtare. (Bickerton et al. 2007) Për më keq, kjo mbështetje i bën ata
domosdoshmërisht më përgjegjëse ndaj organizatave ndërkombëtare në saje të të cilave
ata ekzistojnë se sa ndaj votuesve të tyre. (Kajsiu 2006)

Ka një kundërthënie në strategjinë e ndërtimit të demokracisë nga jashtë dhe në
mënyra jodemokratike, ngase si mund të demokratizohet shoqëria pa demokraci?! Masat
e  përkohshme  të  cilave  ju  mungon  strategjia  e  daljes,  po  zgjaten  në  pafundësi  dhe  po
lindin probleme të reja, në vend se t’i zgjidhin ato ekzistueset. Masat e përkohshme
(administrimi, mbikëqyrja, strategjia e institucioneve para demokratizimit, etj.) vetëm se
po e largojnë shtetin nga sistemi demokratik, dhe po lindin kriza të reja; atë të
legjitimitetit, të thellimit dhe legalizimit të ndarjeve etnike, të çintegrimit të territorit, të
institucioneve paralele, e të tjera. Demokratizimi bëhet duke ushtruar demokracinë e
vërtetë, shteti bëhet duke lejuar institucionet tij të ushtrojnë funksionet e vërteta
shtetërore.

Të gjitha dështimet në segmente të ndërtimit të shtetit: dështimi për të krijuar
institucione demokratike, kriza e legjitimitetit politik, radikalizmit, zhvillimit ekonomik,
korrupsionit, sundimit të ligjit, në vend se të shihen si rezultat i demokracisë së tepërt, siç
mund të supozojë teoria që e informon administratën ndërkombëtare në Kosovë (shih
King and Mason 2005), kanë ndodhur për shkak të deficitit demokratik. Demokracia, e jo
administrata ndërkombëtare, do të kishte më shumë mundësi të krijonte paqe dhe
institucione të forta në afat më të gjatë. Institucionet që nuk dalin nga gara politike
ndërmjet grupeve me interesa dhe qëndrime të ndryshme politike, nuk kanë rrënjë në
popull dhe vështirë se mund të qëndrojnë pa mbështetjen ndërkombëtare.

Veç kësaj, është pikërisht administrata ndërkombëtare që ka dobësuar
institucionet vendëse duke pretenduar kompetenca që në të vërtetë do të duhej t’i takonin
pushtetit vendës. Në Kosovën e administruar nga UNMIK-u, pavarësisht se autoritet i
konsiderueshëm i ishte kaluar IPVQ-ve dhe administratës lokale, pushteti i rezervuar për
UNMIK-un ishte ai që në të vërtetë përbënte shtetin sipas ligjit ndërkombëtar. (Meurs
and Weiss 2004) Mirëpo, kufizimet e pushtetit dhe sovranitetit të organeve ligjvënëse dhe
ekzekutive vazhdojnë akoma edhe pas ratifikimit të Kushtetutës së Kosovës, duke ia lënë
PCN-së ‘autoriteti[n] përfundimtar në lidhje me interpretimin e aspekteve civile’ të
Propozimit Gjithëpërfshirës. (Propozimi Gjithëpërfshirës, IX,2.1.a) Kështu, duke
pretenduar funksione që sipas ligjit ndërkombëtar dhe praktikës, janë funksione të shtetit,
administrata apo mbikëqyrja ndërkombëtare po e përjetëson sundimin e përkohshëm
ndërkombëtar, duke pamundësuar kalimin në demokraci.

Ndërtimi i shtetit nga jashtë shpeshherë nuk përmban mjaft të dhëna për kontekstin
specifik në të cilin projekti i ndërtimit të shtetit do të zbatohet. Padyshim që të dhëna të
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tilla do të kishin implikime të rëndësishme në politikat përkitazi me ndihmën për
konsolidimin  e  shteteve  dhe  do  të  informonin  më drejt  praktikantët  në  terren.  Zgjidhjet
më të mira të problemeve të ndërtimit të shtetit duhet të jenë zgjidhje lokale, që
domethënë se duhet t’i jepet shans procesit politik vendës dhe të ndërtohet një raport
tjetër ndërmjet qeverisjes vendase, këshilltarëve të jashtëm dhe donatorëve.

Pra, në vend se vendimet të kuptohen nga niveli lokal dhe të jenë të ndjeshme ndaj
nevojave të popullatës lokale, ato operojnë si shkencë e administratës që mund të
‘eksportohet nga Uashingtoni ose Brukseli’ dhe të aplikohet në shtete pavarësisht nga
konteksti  specifik  i  tyre.  Sidoqoftë,  shtetet  janë  të  veçanta  dhe  duhet  të  trajtohen  si
entitete të veçanta kur të zbatohen politikat. (Fukuyama 2004). Projekti ndërkombëtar i
ndërtimit të shtetit të Kosovës është udhëhequr nga plane të teknokratëve të organizatave
dhe trupave ad hoc ndërkombëtar  dhe jo nga nevojat apo kërkesat e popullatës që do të
identifikoheshin përmes një procesi të diskutimit publik. Kjo është bërë përmes miratimit
të ligjeve në paket që dalin nga Plani Gjithëpërfshirës, ligjeve të miratuara pa diskutim
publik që kanë për qëllim përafrim me acquis communautaire, ligjet përkitazi me
imunitetin e ZCN dhe Eulex, e të tjera.

Sidoqoftë, problemi i administrimit ndërkombëtar nuk mbaron posa pushteti të kalojë
nga administrata ndërkombëtare tek pushteti vendës. Edhe bartja e pushtetit, që
konsiderohet si nevojë për efikasitet, është problematik në saje të natyrës paradoksale të
saj: vetë akti i bartjes së autoritetit dhe lirisë së veprimit krijon problemin e mbikëqyrjes
dhe kontrollit të aktorëve vendas. Në Kosovë, ku strukturat vendase politike janë më
tepër përgjegjëse ndaj administratës ndërkombëtare se sa ndaj elektoratit të tyre, problemi
mbikëqyrjes ndërkombëtar i privon njerëzit nga sovraniteti, ngase pushteti vendor ka
prioritet plotësimin e kërkesave të mbikëqyrësve ndërkombëtar falë të cilëve ata
ekzistojnë, dhe jo gjithaq kërkesat e zgjedhësve të tyre. (Selaci 2009a)

Mohimi i shprehjes së pikëpamjeve të ndryshme dhe qëndrimeve të papajtueshme
politike, duke dashur që kështu të mjegullohen dallimet politike, ka edhe një tjetër efekt
të dukshëm në rastin e Kosovës: ajo pengon krijimin e identiteteve të veçanta politike
mbi-etnike. Kështu ndodhë ngase në vend se bashkësive t’iu jepet mundësi që aspiratat
dhe qëndrimet e tyre të shprehin në mejdanin politik, antagonizmat që supozohet se po
shtypen gjejnë shprehje në forma të tjera të identiteteve kolektive jodemokratike, rreth
formave nacionaliste ose etnike të identifikimit. (Mouffe 1993) Pikërisht kjo po ndodh në
Kosovë kur partitë politike nuk dallojnë ndërmjet vete për nga përcaktimi ideologjik dhe
antagonizmat ndëretnik thellohen gjithnjë e më shumë dhe votuesit janë të ndarë në baza
etnike dhe jo në ndonjë ndarje me bazë qytetarie, si klasa apo ideologjia. Pikëpamjet
politike që janë përjashtuar nga sfera publike ngase nuk kanë qenë në pajtim me planet
ndërkombëtare për Kosovën kanë gjetur ekzistojnë në forma të lëvizjeve ekstreme
nacionaliste, ngase nuk iu është dhënë shansi të sillen në sferë publike për diskutim dhe
eventualisht për negocim. Në veçanti kjo është e vërtetë për bashkësitë me përfaqësim të
ultë në institucionet politike, kryesisht me bashkësinë serbe në Kosovë. (Selaci 2009b)

Sidoqoftë, administrata ndërkombëtare ka një rol të rëndësishëm për të luajtur
duke ndihmuar transformimin e  shoqërisë  së  Kosovës.  Shoqëria  nuk  mund  të
transformohet nga jashtë, por mund të ndihmohet të transformojë vetveten. Në vend se të
pretendojë pushtet më të lartë ose të luajë rolin e mbikëqyrësit, aktorët ndërkombëtarë
mund të ndihmojnë duke ofruar ekspertizë në fusha të ndryshme. Administrata
ndërkombëtare mund t’i ndihmojë sistemit demokratik, megjithatë, nuk mund të
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zëvendësojë demokracinë, duke luajtur rolin që politika dhe demokracia duhet dhe mund
ta luajë në kursin e ndërtimit dhe legjitimimit të institucioneve të shtetit.

Rregullimi i pushtetit dhe problemi i përgjegjshmërisë

Përveç kufizimeve që u shtjelluan deri më tani, administrimi apo mbikëqyrja
ndërkombëtare është në kundërshtim të qartë me një tipar jetik të demokracisë, ngase nuk
lejon një rregullim të sistemit në të cilin pushtetarët dhe vendimmarrësit do të ishin më të
përgjegjshëm ndaj qytetarëve, në të mirë të të cilëve supozohet se merren vendimet
përkatëse. Mungesa e mekanizmave të përgjegjshmërisë të administratës ndërkombëtare
në nivel vendor, si dhe përgjegjshmëria e paplotë e pushtetit vendës ndaj qytetarëve, vë
në pah edhe një problem serioz të shtetndërtimit dhe demokratizimit në Kosovën, ngase si
mund të formohet një shtet demokratik që përjashton politikën vendëse dhe mohon deri
në atë masë sovranitetin e popullit?!

Natyrisht, administrata ndërkombëtare është e krijuar dhe e mbështetur nga procese
ndërkombëtare dhe ka mandatin nga organizata ndërkombëtare dhe jo nga populli i
Kosovës. Prandaj, nuk pritet që ajo të sillet si një regjim përfaqësues demokratik. Mirëpo,
që të sigurohet një shkallë më e lartë e përgjegjshmërisë, administrata ndërkombëtare
duhet t’i nënshtrohej revizionit të juridiksionit të Kosovës dhe ombudspersonit nëse duket
se ushtrimi i pushtetit nga ana e saj është në kundërshtim me legjislacionin. (Chandler
2006)

Si përfundim mund të thuhet se mungesa e përgjegjshmërisë nga ana e
administratës ndërkombëtare zbulon një kundërshtim fundamental të pranishëm në thelb
të këtyre nismave, të shpjeguar nga Caplan (2005):

‘ndërsa administratat ndërkombëtare kanë për qëllim, veç tjerash, të
ndihmojnë demokracinë, në shumë kuptime ata janë jodemokratikë për
nga mënyra se si funksionojnë. Nuk ka ndarje të pushteteve: autoriteti
ekzekutiv, ligjvënës dhe ai gjyqësor i janë veshur një individi të vetëm
(administratorit të përkohshëm), vendimet e të cilit nuk mund të sfidohen
nga popullata lokale, veprimet e të cili nuk janë gjithmonë transparente,
dhe të cilin/cilën bashkësia në interes të së cilës ai ose ajo supozohet se e
ushtron autoritetin, nuk mund ta largojë nga posti’. (f. 196)

Rregullimi i pushtetit të autoriteteve vendëse

Për sa i përket pushtetit të ushtruar nga autoritetet vendëse të qeverisjes, ai
rregullohet nga mekanizmat si në shumicën e demokracive perëndimore, siç janë
zgjedhjet dhe revizioni gjyqësor, por, veç kësaj, edhe nga PCN si pjesë e përpjekjes së tij
për të zbatuar mandatin e tij të dhënë nga Propozimi Gjithëpërfshirës. (Propozimi
Gjithëpërfshirës, IX,2.1.a) Mirëpo, problemi qëndron në atë se për arsye të shpjeguara,
autoritetet vendëse në territoret e administruara apo të mbikëqyrura ndërkombëtarisht
janë më të përgjegjshëm ndaj administratës ndërkombëtare dhe aktorëve të tjerë
ndërkombëtarë se sa ndaj popullit të këtyre territoreve. Është pikërisht dyshimi i
administratës ndërkombëtare në vlerën e procesit vendës politik, që sjell deri te kjo
gjendje.
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Veç kësaj, autoritetet politike vendëse ndonjëherë mund t’iu përgjigjen
organizmave ndërkombëtarë, si për shembull institucioneve financiare ndërkombëtare për
paratë e huazuara apo dhuruara. Ndërsa pranuesit e këtyre fondeve u japin llogari
dhuruesve të tyre, e kundërta nuk vlen. Për shembull, ndonëse banka Botërore mund t’i
konsultojë pranuesit e këtyre fondeve rreth planifikimit të projekteve përkatëse, ajo nuk i
jep llogari pranuesve të fondeve të saj. (Caplan 2005)

Prandaj, edhe institucioni i ndihmës është një mënyrë se si qeverisja vendase
pengohet të përfaqësojë interesat e popullit dhe vendimet që burojnë nga populli. Kjo
ndodh ngase shtetet që krijojnë një pjesë të konsiderueshme të të ardhurave të tyre vjetore
nga ndihmat e huaja, janë më pak përgjegjëse ndaj qytetarëve të tyre dhe nën trysni më të
vogël për të ruajtur legjitimitetin popullor. Prandaj ato shtete janë më pak të stimuluara të
kultivojnë dhe të investojnë në institucione publike efektive. Si rezultat, rritjet e
konsiderueshme të ardhurave nga ndihmat për një periudhë të pandërprerë mund të ketë
efekte të dëmshme në zhvillimin e institucioneve, siç po dëshmohet në shumë vende të
Afrikës.

PËRFUNDIME

Ky studim zbulon kontradiktën në teorinë dhe praktikën e shtetndërtimit
ndërkombëtar duke bërë të dukshme të metat e tij përkitazi me ndërtimin e institucioneve
dhe demokratizim. Teza e parashtruar në këtë studim argumenton se projekti
ndërkombëtar i shtetndërtimit në Kosovë, që po bëhet përmes rregullimit të jashtëm të
institucioneve dhe aktorëve vendorë dhe të planeve e politikave të imponuara nga jashtë,
po dështon të krijojë institucione demokratike shtetërore, sepse po bëhet duke mohuar
sovranitetin e popullit i cili i nënshtrohet këtyre politikave.

Administrata e përkohshme ndërkombëtare sheh një rrezik në procesin vendor
politik, ngase supozon se njerëzit në mjedis pas konfliktit nuk janë të aftë të bëjnë
vendime ‘të drejta’ në kuptimin se kë zgjedhin për poste qeverisëse. Ajo gjithashtu
pandeh se pasja e pushtetit të madh nga ana e komuniteteve lokale për vendimmarrje në
fakt mund të nxis tensionet dhe ndarjet.

Me fjalë të tjera, administrata ndërkombëtare beson se, nëse procesi i brendshëm
politik nuk rregullohet nga jashtë, ai mund të sjellë në pushtet elita jokompetente dhe
liderë politikë ekstremistë, dhe kjo do të rezultonte në atë çfarë quhet demokraci
joliberale. Së këndejmi, debati është mbi vlerën e procesit politik. Burokratët në BE dhe
OKB politikën e vlerësojnë si proces rrënues, ndërsa argumenti i kësaj teze është se
vetëm duke lejuar procesin e brendshëm politik mund të lulëzojë demokracia dhe të
ndërtohen institucione të qëndrueshme vendore, e assesi me ndonjë plan të paramenduar
e të instaluar nga jashtë.

Praktikat e shtetndërtimit ndërkombëtar, të cilat në vend se të ndërtojnë
institucione shtetërore që themelohen në procesin politik e i cili buron nga vullneti i
popullit, përjashtojnë ose kufizojnë qytetarinë nga procesi i ndërtimit të institucioneve,
duke e nënvlerësuar e ulur rolin e qytetarëve në pranues pasivë. Mirëpo, nuk ka mundësi
të ndërtohen institucione të forta shtetërore pa përfshirë vullnetin e popullit, ngase në
mungesë të këtij vullneti ato nuk kanë rrënjë të thella në shoqëritë për të cilat krijohen.
Pasojë e kësaj ndarjeje të ndërtimit të institucioneve nga politika është dobësimi i
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institucioneve shtetërore dhe jo rindërtimi i tyre. Kjo ndodh ngase me këtë ndarje
krijohen institucione që janë të paafta për të ekzistuar pa mbështetjen ndërkombëtare.

Është pikërisht të shprehurit politik rruga përmes së cilës institucionet krijohen dhe
legjitimohen nga qytetarët të cilëve u shërbejnë ato dhe të cilat janë pasqyrim i
konsensusit në lidhje me procedurat e vendimmmarrjes.

Natyrisht, organizatat dhe organet ndërkombëtare përgjegjëse për ndërtimin e
shtetit të Kosovës janë të autorizuar të ndërtojnë institucione demokratike në vend.
Mirëpo, të lidhet në këtë mënyrë demokratizimi me ndërtimin e shtetit nga jashtë, duke e
bërë atë përbërës të rëndësishëm të shtetndërtimit ndërkombëtar, vetëm se i shton më
tepër vështirësi projekteve të tilla shtetndërtuese. Projektet shtetndërtuese që përfshijnë
demokratizim të shoqërisë nga jashtë janë të papajtueshme me natyrën e qeverisjes
demokratike, sepse demokracia nuk mund t’u sillet shoqërive nga jashtë vendit; ajo është
sundim i demos-it, andaj është e mundshme vetëm nëse buron nga vullneti i qytetarëve,
kjo një kategori e deficitare në shoqëritë që u nështrohen sundimit ose administrimit nga
mandatet ndërkombëtare.

Të  gjitha  dështimet  në  fushë  të  ndërtimit  të  shtetit:  dështimi  për  të  ndërtuar
institucione shtetërore demokratike, kriza e legjitimitetit, radikalizimi, ngecja e
zhvillimit, korrupsioni, mossundimi i ligjit... nuk duhet të shihen si rezultat i demokracisë
së tepruar, siç përpiqet të argumentojë teoria e cila e formon administratën
ndërkombëtare në Kosovë, por pikërisht si rezultat i demokracisë së pamjaftueshme.
Institucionet shtetërore të cilat, në vend se të dalin nga një konflikt (struggle) ndërmjet
grupeve me interesa dhe qëndrime të ndryshme politike, si dhe nga një konsensus i arritur
nga opinionet e zgjedhësve, dalin nga përpjekja për të arritur stabilitet dhe për të
shmangur konfliktin politik, nuk kanë rrënjë popullore dhe vështirë se mund të qëndrojnë
pa mbështetjen ndërkombëtare. Demokracia, jo administrata ndërkombëtare, do të ishte
më e aftë të ndërtojë paqe dhe institucione të qëndrueshme në afat të gjatë.

Sidoqoftë, duke qenë se një shoqëri e dërrmuar nga lufta që ka shembur
institucionet shtetërore dhe ka thelluar ndarjet shoqërore ka vështirësi dhe rrugë të gjatë
drejt ndërtimit të shtetit, demokratizimit dhe zhvillimit, ndihma ndërkombëtare është
shumë e nevojshme. Ajo mund të ndihmojë të transfromohet shoqëria e Kosovës, dhe jo
ta transformojë atë. Ndërsa ndërhyrja nga jashtë mund të ndihmojë sistemin demokratik,
megjithatë, ai kurrsesi nuk mund të zëvendësojë demokracinë duke luajtur rolin që
politika dhe demokracia duhet dhe mund ta luajë.

Shkurtesat

APN Administrata e përkohshme ndërkombëtare
BE Bashkimi Europian
EULEX  Misioni i BE-së i sundimit të ligjit në Kosovë
GDN Grupi Drejtues Ndërkombëtar për Kosovë
IPVQ  Institucionet e Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës
KFOR  Forca ndërkombëtare e Kosovës
KPS Komiteti politik dhe i sigurisë
KS Këshilli i Sigurimit i OKB-së
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OKB Organizata e Kombeve të Bashkuara
PCN Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar për Kosovë
PESM  Politika Europiane për Siguri dhe Mbrojtje
PPJS Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë
Propozimi Gjithëpërfshirës Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të

Kosovës
PSSP Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së
PSBE  Përfaqësuesi special i Bashkmit Europian
SAP Stabilisation Association Process
UNMIK Misioni i OKB-së në Kosovë
ZCN Zyra Civile Ndërkombëtare

Abstract: The theory and practice of the international state-building in Kosovo is
sceptical about the domestic political process and believes that if this process is not
regulated from abroad, it could bring into power incompetent elites and extremist leaders,
thus inducing tensions and divisions. Therefore, the ‘international community’
establishes paternalistic relation with Kosovo according to which the latter should
implement international plans aiming at building state institutions. However, this
approach is creating non-democratic institutions lacking deep roots into the society for
which they are being built. By way of analysing the course of institution-building and
democratisation in Kosovo, this paper assesses the limitations and flaws of the
international state-building approach which excludes citizens from the process and
reduces their role to passive recipients. The paper concludes that it is domestic political
process, rather than international administration, through which state institutions are built
and legitimised. It is only domestic political process which ensures a higher level of
accountability that would be able to create legitimate and stable institutions and would
energise democratic practice in a way that international regulation is in no way able to do
so.

Keywords: international state-building, sovereignty, legitimacy, the political,
administration.
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