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PËR GSJP 

Grupi për Studime Juridike dhe Politike është institut për studimin e politikave publike, i pavarur, jo-partiak dhe jo-

fitimprurës me seli në Prishtinë, Kosovë. Misioni ynë është që të zhvillojmë studime kredibile në fushën e politikës, 

së drejtës, dhe ekonomisë, si dhe të ofrojmë rekomandime politikash që mëtojnë të zgjidhin problemet në fushat e 

caktuara të politikave publike. 

 

PËR KPMJ 

Këshilli i Prishtinës për Marrëdhënie me Jashtë (KPMJ) është institut i pavarur dhe jo-proftabil i themeluar në Maj 

2013 me seli në Prishtine, Kosovë. Qëllimi kryesor i KPMJ-së është të ndërmerr dhe zhvillojë hulumtime dhe 

analiza, si dhe te inicioj debate publike të mire informuara, në Kosovë dhe rajon, në fushën e diplomacisë dhe 

politikes së jashtme dhe sigurisë.  
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KOSOVA: NGA PERSPEKTIVA E POLITIKËS SË JASHTME TË 

MBRETËRISË SË BASHKUAR  
 

 

Hyrje  

Mënyra se si një shtet ndërvepron me shtetet tjera që gjinden në krizë, mund të ketë ndikim 

shumë të madh në formësimin e sistemit të qeverisjes dhe institucioneve të këtyre të fundit. Si 

rrjedhojë e luftërave në Jugosllavi, për afro dy dekada Mbretëria e Bashkuar (MB) dhe Kosova 

kanë ndërvepruar në masë të konsiderueshme. “Marrëdhëniet ndërkombëtare kanë të bëjnë me 

kontaktet në mes të njerëzve të vendeve të ndryshme, në të gjitha nivelet”,1 si në fushën e 

ndihmës humanitare, tregtisë, mbrojtjes, diplomacisë dhe politikave multilaterale”. Ky raport 

analizon këto marrëdhënie në të gjitha këto sfera. Raporti synon të ofroj një analizë mbi politikën 

e jashtme aktuale të Mbretërisë së Bashkuar në raport me Kosovën, jo vetëm nga perspektiva 

historike se si është zhvilluar, por edhe për mënyrën se si duhet drejtuar këto marrëdhënie në 

mënyrë strategjike në të ardhmen. 
 

 

I. MBRETËRIA E BASHKUAR DHE KOSOVA: NGA LUFTA NË PAVARËSI   
 

- Ahtisaari dhe Grupi i Kontaktit   
Deklarata e shpalljes së pavarësisë në Shkurt të vitit 2008, padyshim paraqet një nga momentet 

më të rëndësishme në historinë moderne të Kosovës. Ky akt ndryshoi rrënjësisht qëndrimin e 

shteteve dhe organizatave ndërkombëtare në raport me shtetin e ri, që deri atëherë konsideroj si 

krahinë e një shteti tjetër. Andaj, në përpjekje për të pasqyruar kontekstin mbi të cilin është 

përgatitur ky dokument dhe për të kuptuar më mirë evoluimin e marrëdhënieve në mes të dy 

vendeve, do të ofrohet një vështrim i përgjithshëm mbi përfshirjen e Mbretërisë së Bashkuar në 

Kosovë nga viti 2000.   

Edhe pse ekziston një platformë e politikës së jashtme të Mbretërisë së Bashkuar për 

rajonin e Ballkanit Perëndimor,2 ajo nuk na ofron shumë të dhëna në lidhje me qëndrimet e 

qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për shtetet e këtij rajoni. Politika e jashtme e Mbretërisë së 

Bashkuar për Kosovën mund të analizohet përmes diskursit vendor rreth ndërtimit të shtetit, 

legjislacionit të miratuar dhe veprimeve konkrete që janë ndërmarrë në këtë drejtim. Për të 

kuptuar si tërësi politikën e Mbretërisë së Bashkuar ndaj Kosovës duhet vlerësuar edhe 

përpjekjet multilaterale. Në këtë drejtim vlen të theksohet se, gjatë periudhës 2000-2008, 

qëndrimet e Mbretërisë së Bashkuar në raport me Kosovën janë ndikuar në masë të madhe nga 

organizatat multilaterale ku ka qenë e anëtarësuar.  

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka qenë shumë e zëshme në mbështetjen që i ka 

ofruar Përfaqësuesit Special të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (Martii Ahtisaari), dhe raportit 

përfundimtar të tij të njohur si “Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës”.3 

Angazhimi i tij dhe rekomandimet që ofroi ishin pjesë e përpjekjeve të Kombeve të Bashkuara 

                                    

1 Petrit Selimi (2011). Marrëdhënie Kosovë-Mbretëri e Bashkuar. Revista Diplomat. 
2 Gov.uk (2013) Promovimi i stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Mund ta gjeni në: : 

https://www.gov.uk/government/policies/promoting-stability-throughout-the-western-balkans--2 (Qasur me 22 Korrik, 

2013) 
3 HC Deb, 18 Korrik 2006, c54WH. Mund ta gjeni në:  http://www.theyworkforyou.com/whall/?gid=2006-07-18b.54.1 

(Qasur me 20 Korrik 2013) 

https://www.gov.uk/government/policies/promoting-stability-throughout-the-western-balkans--2
http://www.theyworkforyou.com/whall/?gid=2006-07-18b.54.1
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për të arritur progres në normalizimin e marrëdhënieve në mes të Prishtinë dhe Beogradit, gjë që 

nuk ishte arritur në shumë raste të mëparshme, duke lënë pas tensione të pazgjidhura.  

Mbretëria e Bashkuar mbështeti planin me qëllim që të legjitimoj përpjekjet 

ndërqeveritare që të mundësojnë pajtimin në mes të dy palëve, e që për Mbretërinë e Bashkuar 

ishte shqetësim primar, duke marrë parasysh tensionet etnike, sociale dhe politike të cilat kanë 

penguar zhvillimin e këtij rajoni. Plani i Ahtisaarit ofronte një rrugë të mundshme për arritjen e 

stabilitetit përmes diskursit politik dhe ndërmjetësimit, si dhe mbështetjes nga Kombet e 

Bashkuara, dhe mu për këtë arsye ministrat e Mbretërisë së Bashkuar i dhanë mbështetje këtij 

plani në shumë raste.4 Për shembull në vitin 2006, Geoff Hoon Anëtar i Parlamentit (Ministër për 

Evropë) theksoi:  

“Është në duart e Martii Ahtisaarit që të bëjë rekomandimet e tij, ndërkohë që siç 

theksova më parë ai do ta ketë mbështetjen tonë të plotë”5 
 

Sidoqoftë, përveç angazhimit brenda Kombeve të Bashkuara dhe bashkë-sponzorimit të draft 

rezolutës (RKS 1244) për Kosovën, Mbretëria e Bashkuar synonte të stabilizonte rajonin përmes 

punës diplomatike brenda Grupit të Kontaktit. Grupi përbëhej nga gjashtë shtete anëtare të 

Kombeve të Bashkuara (SHBA, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania, Italia dhe Rusia), 

ndërkohë që synimi primar i tyre (gjatë kësaj periudhe) ishte arritja e stabilitetit në mes të 

Serbisë dhe Kosovës përmes mjeteve diplomatike, në mënyrë të pavarur nga Kombet e 

Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Anëtarët u përmbaheshin rezultateve nga takimet e tyre dhe 

prej tyre pritej që të ndërmarrin veprime konkrete në bazë të rekomandimeve eventuale.6 

Mbretëria e Bashkuar kishte ndikim në rekomandimet e Grupit të Kontaktit, të cilat pas miratimit 

pritej ti mbështeste përmes përpjekjeve në kuadër të politikës së jashtme. Grupi i Kontaktit 

siguronte legjitimimin e vendimeve përmes “pjesëmarrjes dhe koordinimit të politikave me 

Misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe përfaqësuesit apo të dërguarit e 

Kombeve të Bashkuara”.7 Përpjekjet diplomatike të Grupit të Kontaktit u përmendën dhe u 

mbështetën në disa raste nga Parlamenti i Mbretërisë së Bashkuar, duke afirmuar vazhdimisht 

marrëdhëniet paqësore në mes të Beogradit dhe Prishtinës.8 

Grupi i kontaktit i dha rëndësi të madhe tri parimeve themelore të cilat ishin të përafërta 

me shqetësimet primare të Mbretërisë së Bashkuar për të arritur një zgjidhje në mes të Serbisë 

dhe Kosovës: “pranimin e marrëveshjes nga qytetarët e Kosovës, garancione të forta për 

mbrojtjen e minoriteteve dhe stabilitetin rajonal”.9 Në këtë mënyrë, Mbretëria e Bashkuar u 

angazhua përkrah këtyre vendeve që kishin interes në gjetjen dhe zbatimin e një zgjidhje më të 

shpejtë se që mund të bënte OKB-ja, por njëkohësish të legjitimonte punën e Kombeve të 

Bashkuara përmes raporteve periodike për situatën në këtë zonë. Ekzistimi i Grupit të Kontaktit 

në fakt paraqitet si rrjedhojë e “mungesës së një sistemi kolektiv të sigurisë në Kombet e 

Bashkuara, që do ishte aktiv, koheziv, i koordinuar dhe efektiv”.10 Në vitin 2005, Grupi i Kontaktit 

i shpalosi parimet udhëheqëse në përpjekjet për të gjetur zgjidhje për statusin e Kosovës, e që 

                                    

4 HC Deb, 11 Dhjetor 2007, c184. Mund ta gjeni në:  http://www.theyworkforyou.com/debates/?id=2007-12-

11d.181.0&s=Kosovo+government+policy#g184.1 (Qasur me 20 Korrik, 2013) 
5 HC Deb, 18 Korrik 2006, c54WH. Mund ta gjeni në: http://www.theyworkforyou.com/whall/?gid=2006-07-18b.54.1 
6 Qerimi, Q. R. (2007) An Informal World: The Role and Status of 'Contact Group' Under International Law. Chicago-Kent 

Journal of International and Comparative Law, 117-143. 
7 Ibid.fq. 137 
8 HC Deb, 6 Korrik 2006, c1342W 
9 Qerimi, Q. R. (2007) An Informal World: The Role and Status of 'Contact Group' Under International Law. Chicago-Kent 

Journal of International and Comparative Law, 117-143, fq. 140 
10 Ibid.pg. 118 

http://www.theyworkforyou.com/debates/?id=2007-12-11d.181.0&s=Kosovo+government+policy#g184.1
http://www.theyworkforyou.com/debates/?id=2007-12-11d.181.0&s=Kosovo+government+policy#g184.1
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kishin për synim të shërbejnë si udhërrëfyes për Përfaqësuesin Special të Kombeve të 

Bashkuara për Kosovën, Marti Ahtisaari11 dhe raporti e tij.  

Një aspekt i punës në Grupin e Kontaktit ishin edhe raundet e bisedimeve, në të cilat 

merrnin pjesë përfaqësues nga Beogradi dhe Prishtina, gjë që në atë kohë ishte parë si hap 

shumë i rëndësishëm në thyerjen e bllokadës në të cilën palët kishin mbetur të mbërthyera.12  

Këto bisedime ishin hapat e parë drejt normalizimit të marrëdhënieve në mes të dy vendeve 

andaj ishin me rëndësi shumë të madhe politike. Pozicionimi i Mbretërisë së Bashkuar si aleat i 

fortë i Kosovës dhe përfshirja e tyre në lehtësimin e këtyre bisedimeve ndikoi jo vetëm në 

pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Kosovës por edhe ndërmjetësimin e diskursit që do të ndiqej 

në vazhdim.13 Andaj, pozicionimi i Mbretërisë së Bashkuar në këtë fazë të hershme ishte i 

ndikuar në masë të madhe nga akterët multilateral me të cilët kishte vendosur të bashkëpunoj. 

Gjithashtu duhet theksuar që përqendrimi i vazhdueshëm i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë 

është edhe rezultat i një gjenerate të politikanëve të cilët kanë qenë mirë të informuar për 

zhvillimet në Ballkan gjatë viteve nëntëdhjetë, e që aktualisht janë pjesë e institucioneve 

qeverisëse, e nga të cilët më i njohuri është padyshim Sekretari për Marrëdhënie Ndërkombëtare 

William Hague.  
 

-Ndërtimi i një shteti të ri: Mbështetja nga Mbretëria e Bashkuara para krijimit 

të shtetit 
Përkrah mbështetjes së fuqishme diplomatike gjatë konfliktit në Kosovë, vlera e ndihmës 

humanitare  që Mbretëria e Bashkuar i ka dhënë Kosovës është e konsiderueshme. Clare Short, 

anëtare e parlamentit (ish Sekretare e Shtetit) pretendon se gjatë vitit 1999, si pjesë e programit 

për ndihmë humanitare, ku përfshiheshin “furnizimi me ujë, strehimoret, kujdesi shëndetësor, 

pastrimi i minave, mbështetja për programet energjisë, ujësjellësit, zhvillimit të ndërmarrjeve të 

vogla dhe të mesme dhe mbështetjes për organizatat ndërkombëtare (si dhe) mbështetjen e 

drejtpërdrejt financiare, Mbretëria e Bashkuar kishte ndarë 110 milion funta.”14 

Përderisa ndihma fillestare nga Mbretëria e Bashkuar ishte e përqendruar në 

menaxhimin e krizës, pas vitit 2000 ajo ishte te orientuar drejt “ndërtimit të institucioneve 

vendore dhe ngritjen e kapaciteteve për të adresuar çështjen e zhvillimit dhe nevojave 

tranzicionale të Kosovës”.15 Për shembull në periudhën 2000-2002, Mbretëria e Bashkuar ka 

shpenzuar mbi 17 milion funta në “mbështetje teknike dhe mbështetje buxhetore”, që gjë tregon 

një përkushtim jo vetëm për të ndihmuar në tejkalimin e krizës humanitare, por edhe për të 

ndërtuar kornizën institucionale. Kjo formë e mbështetjes e përqendruar në zhvillimin e 

institucioneve dhe kornizës institucionale, paraqet një element shumë të rëndësishëm në 

mbushjen e zbrazëtirës së krijuar ndër vite. Zotimi i Mbretërisë së Bashkuar ndaj ndërtimit të 

shtetit në Kosovë mund të shihet në objektivat e Departamentit për Zhvillim Ndërkombëtar 

                                    

11 Grupi i Kontaktit. (7 Tetor 2005) Parimet udhëheqëse të Grupit të Kontaktit për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Mund ta gjeni 

në: http://www.unosek.org/unosek/en/docref.html (Qasur me 22 Korrik, 2013) 
12 Grupi i Kontaktit (24 July, 2006). Takim i nivelit të lartë për statusin e Kosovës. Mund ta gjeni në: 

http://www.unosek.org/docref/Statement_of_the_Contact_Group_after_first_Pristina-Belgrade_High-
level_meeting_held_in_Vienna.pdf (Qasur me 22 Korrik, 2013) 
13 Elizabeth Stewart (2013). Intervistë me  Lirim Graiçevcin. Buletini i ambasadës 
14 HC Deb, 6 Dhjetor 2002, c341W. Mund ta gjeni në: http://www.theyworkforyou.com/wrans/?id=2002-11-06.77720.h  

(Qasur me 20 Korrik, 2013) 
15 Ibid. 

http://www.unosek.org/unosek/en/docref.html
http://www.unosek.org/docref/Statement_of_the_Contact_Group_after_first_Pristina-Belgrade_High-level_meeting_held_in_Vienna.pdf
http://www.unosek.org/docref/Statement_of_the_Contact_Group_after_first_Pristina-Belgrade_High-level_meeting_held_in_Vienna.pdf
http://www.theyworkforyou.com/wrans/?id=2002-11-06.77720.h
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(DFID) që ka hapur zyrën në Prishtinë.16  Në përgjithësi këto objektiva synojnë të arrijnë tri 

qëllime madhore: stabilizimin e Kosovës, promovimin e integrimit evropian dhe përmirësimin e 

asistencës ndërkombëtare brenda vendit. Në kuadër të stabilizimit përfshihen katër faktorë: rritja 

ekonomike, parandalimi i konfliktit, asistenca për Qeverinë e Kosovës dhe asistenca për 

shërbimin civil. Nga këta faktorë, rëndësi më të madhe i është kushtuar krijimit të një sistemi 

efikas të qeverisjes në Kosovë. Për të arritur këtë, DFID ka mbështetur zyrën e Kryeministrit për 

të mundësuar një koordinim më të mirë në mes të ministrive,17 si rezultat i të cilit do të 

krijoheshin struktura më efikase qeverisëse dhe do të ndërtoheshin kapacitet në kuadër të 

kornizës ekzistuese për të mundësuar kështu ndërtimin dhe zhvillimin e vendit. Mbretëria e 

Bashkuar kishte zënë një vend të rëndësishëm në mbështetjen që mund të ofronte për qeverinë 

e Kosovës, dhe nga viti 2003 deri në vitin 2012 vazhdoi të mbuloj këtë “zbrazëti”.18 Qasja pa 

kufizime e mbështetjes që ofron Mbretëria e Bashkuar për Qeverinë e Kosovës është treguesi 

më i mirë i marrëdhënieve të thella diplomatike në mes të dy qeverive. Megjithëse zyra e DFID në 

Prishtinë ishte relativisht e vogël, ekspertiza dhe specialistët e angazhuar kanë ndihmuar 

Qeverinë e Kosovës që të zhvillohet.19 Ndër sferat tjera ku është përqendruar DFID mund të 

veçohet edhe sundimi i ligjit, ndërtimi i institucione në nivel lokal, regjistrimi i popullsisë (bashkë 

me donatorë të tjerë), mbështetja për Gjykatën Kushtetuese dhe koordinimi i komunikimit në 

mes të ministrive.20 

Një pjesë e kontributit të Mbretërisë së Bashkuara gjatë fazës para krijimit të shtetit ishte 

koordinuar në kuadër të Misioni të Përkohshëm të Administrimit të Kombeve të Bashkuara në 

Kosovë (UNMIK) – apo protektoratin e përkohshëm të vendit. Kjo prezencë civile ndërkombëtare 

financohej nga shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara, në mënyrë që administrata e 

përkohshme të funksionojë, ndërkohë që po ndërtoheshin institucionet demokratike të 

vetëqeverisjes. Pra, paralel me prezencën që kishte përmes DFID, Mbretëria e Bashkuar ofronte 

një sërë resursesh të tjera përmes UNMIK-ut. Për shembull në Mars të vitit 2000, Mbretëria e 

Bashkuar kontribuoi në forcën ndërkombëtare me 60 oficerë aktiv të policisë, 40 oficerë të 

policisë për të trajnuar pjesëtarët e Shërbimit Policor të Kosovës dhe 30 shërbyes civil.21 

Kontributi i Mbretërisë së Bashkuar ishte raportuar të jetë i barabartë me mesataren e 

kontributit që jepnin vendet anëtare të BE-së.22 Pjesëmarrja e UNMIK-ut, i mundësoi Mbretërisë 

së Bashkuar që të përqendroj përpjekjet bilaterale drejt ndërtimit të kapaciteteve për qeverisje 

efektive dhe zhvillim, derisa UNMIK-u mbante autoritetin mbi kompetencat ligjvënëse dhe 

ekzekutive, si dhe administratën në sektorin e gjyqësisë.”23 

Natyrisht, kjo formë e mbështetjes ishte e ndarë nga Forca e Sigurisë (KFOR), ku 

Mbretëria e Bashkuar luajti rol shumë aktiv, e madje komandanti i parë i KFOR-it ishte nga Forcat 

                                    

16 DFID (2008) Kosovë, mund ta gjeni në: 

:https://www.forumsyd.org/upload/regional_webpages/kosovo/Publications/Kosovo%20Factsheet%20DFID.pdf (Qasur me 

22 Korrik, 2013) 
17 “Kjo është bërë duke mbështetur takimet javore të kabinetit Qeveritar, duke ndihmuar ministrat që të kenë të gjitha 

informacionet dhe analizat e nevojshme, duke organizuar forume ku ministrat mund të zgjidhin dallimet mes tyre, 

përcjelljen e implementimit të vendimeve të Qeverisë dhe përmirësimin e komunikimit me qytetarët.” Ibid. 
18 Richard Taylor (Drejtor i zyrës së DFID në vitin 2012). Intervistë, 6 Gusht, 2013. 
19Ibid.  
20Ibid. 
21 Parliament.uk (2000) Kontributi i BE/MB në UNIMIK. Mund ta gjeni në: http://www.parliament.the-stationery-
office.co.uk/pa/cm199900/cmselect/cmfaff/28/0031608.htm (Qasur me 22 Korrik, 2013) 
22Parliament.uk (2000) Kosova pas luftës/ . Procesverbal nga takimi i komisionit. Mund ta gjeni në:  

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmfaff/28/2815.htm#note471 (Qasur me 22 Korrik, 2013). 
23 UN (2011) Promovimi i sigurisë, stabilitetit dhe respektimit të drejtave të njeriut në Kosovë. Mund ta gjeni në: 

https://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmik/ (Qasur me 31 Gusht, 2013) 

https://www.forumsyd.org/upload/regional_webpages/kosovo/Publications/Kosovo%20Factsheet%20DFID.pdf
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199900/cmselect/cmfaff/28/0031608.htm
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199900/cmselect/cmfaff/28/0031608.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmfaff/28/2815.htm#note471
https://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmik/
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e Armatosura Britanike dhe mbështetej edhe nga rreth 10,500 ushtarë të Mbretërisë së 

Bashkuar, e që ne vitin 1999 përbënin gati një të pestën e numrit të përgjithshëm të ushtarëve 

të KFOR-it.24  

Mbretëria e Bashkuar kishte rol udhëheqës në evitimin e paqartësive që ndërlidheshin 

me koordinimin e intervenimit ushtarak, duke forcuar kështu efikasitetin e përpjekjeve kolektive 

si tërësi.25 Këtë më së miri e ilustron “Incidenti në Aeroportin e Prishtinës”, ku Gjenerali i ushtrisë 

së Mbretërisë së Bashkuar, Michael Jackson lejoi moszbatimin e urdhrit të drejtpërdrejt nga 

NATO që të marrë me forcë aeroportin nga forcat Ruse, akt ky që do të mund të nxiste konflikt të 

drejtpërdrejt në mes të NATO’s dhe Rusisë.26 Kjo tregon rolin udhëheqës dhe besimin të cilin 

kontingjenti i Mbretërisë së Bashkuar kishte gjatë këtij operacioni. Mbretëria e Bashkuar kishte 

zotuar një numër të madh të ushtarëve për misionet ushtarake shumëkombëshe, duke treguar 

kështu përkushtim të fuqishëm në garantimin e rendit dhe sigurisë publike në Kosovë dhe në 

rajon. Ambasadori i Kosovës, Lirim Graiçevci, ndër të tjera, thekson që “ne ishim me fat që patëm 

mbështetjen ndërkombëtare.... veçanërisht atë të Britanisë”.27  

Për dallim nga aksioni i drejtpërdrejt ushtarak i Kombeve të Bashkuara, qasja e 

Bashkimit Evropian ishte tjetër. Përgjatë viteve të nëntëdhjeta BE-ja kishte ndërmarr një sërë 

iniciativash që tregonin se deri në një masë po punohej për “të hapur mjegullën drejt krijimit të 

një politike të qartë për rajonin si tërësi”, 28 andaj pas vitit 2000, kontributi kryesor i BE-së ishte 

në programeve mbështetëse.  

Si shtet anëtar i BE-së, kontributi i Mbretërisë së Bashkuar në këto programe, 

veçanërisht ai financiar (ndihma) ishte ndarë në aspektin shumëpalësh, respektivisht nga 

Komuniteti i atëhershëm Evropian. Menjëherë pas luftës në Kosovës, Clare Short, anëtare e 

parlamentit (ish Sekretare e Shtetit) theksoi se Mbretëria e Bashkuar ka kontribuar  me 20% në 

të gjitha programet e Bashkimit Evropian në Kosovë gjatë katër viteve të para pas vitit 1999.29 

Është me rëndësi të theksohet se për mbështetjen dhe asistencën e ofruar nga Mbretëria e 

Bashkuara gjatë kësaj periudhe kishte pasur mbikëqyrje dhe llogaridhënie.30 Gjatë kësaj 

periudha Mbretëria e Bashkuar kishte kontribuar financiarisht, por njëkohësisht kishte 

mekanizma brenda vendit për të kontrolluar dhe monitoruar mënyrën se si shfrytëzohen mjetet. 

Kjo është me rëndësi sepse tregon një përkushtim të prekshëm dhe afatgjatë për të ardhmen e 

Kosovës, dhe të Ballkanit Perëndimor si tërësi. Siç thekson ambasadori Graiçevci “...neve na u 

desh që në të njëjtën kohë të ndërtojmë dhe të drejtojmë shtetin”,31 prandaj edhe pse ndihma 

humanitare ishte padyshim shumë me rëndësi në kuptim të adresimit të shqetësimeve 

afatshkurta, Kosova kishte nevojë për ndihmë të specializuar për të ndërtuar institucionet dhe 

                                    

24 Hansard, “Oral Answers to Questions”, Defence, London: Hansard, 8 Nov 1999. Question 96126. 
25 Refugee Studies Programme (1995) The Role of the Military in Humanitarian Emergencies, Queen Elizabeth House, 

University of Oxford. 
26 The Telegraph (2007) Gen Sir Michael Jackson: My clash with NATO chief, available at: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1562161/Gen-Sir-Mike-Jackson-My-clash-with-Nato-chief.html (accessed 26 

September, 2013) 
27 Elizabeth Stewart (2013). Intervistë me Lirim Graiçevci. Buletini i Ambasadës. 
28 Fillimisht lansoi misionin monitorues të BE-së në vitin 1991, pastaj krijoi një të dërguar të posaçëm të BE në Jugosllavi 

dhe përmes Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë (CFSP) zbatoi vuri embargo e armëve me qëllim të pengoj 

zhvillimin e luftimeve. Friis, L., & Murphy, A. (2000). Negotiating in a time of crisis: The EU's response to the military 

conflict in Kosovo. San Domenico:  

Instituti i Universitetit Evropian.   
29 HC Deb, 6 Nëntor 2002, c341W. Mund ta gjeni në: http://www.theyworkforyou.com/wrans/?id=2002-11-06.77720.h 

(Qasur me 20 Korrik, 2013) 
30 Një shqetësim për vendet me buxhet të madh është mënyra se si këto mjete shpenzohen. Argumente nga dokumentet 

informuese të Parlamentit. Mund ti gjeni në:   http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN03714 
31 Elizabeth Stewart (2013). Intervistë me Lirim Graiçevci. Buletini i Ambasadës. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1562161/Gen-Sir-Mike-Jackson-My-clash-with-Nato-chief.html
http://www.theyworkforyou.com/wrans/?id=2002-11-06.77720.h
http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN03714
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ndërtimin e kapaciteteve për adresimin e problemeve afatmesme dhe afatgjata me të cilat 

ballafaqohej.  
 

- Ndihma për refugjatët  

Nga vitit 1993, Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka pranuar refugjatët boshnjak të cilët kishin 

ikur nga luftërat në Jugosllavi, mirëpo lufta e vitit 1999 në Kosovë solli valën më të madhe të 

refugjatëve gjatë asaj dekade. Këshilli i Refugjatëve vlerëson se gjatë vitit 1999, në Mbretërinë e 

Bashkuar kishin arritur 4,346 refugjatë nga Kosova, prej të cilëve rreth 50% ishin kthyer para vitit 

2002.32 Shumë nga shtetet evropiane miratuan një plan për ndarjen e barrës së menaxhimit të 

refugjatëve me vendet fqinje të Kosovës, Maqedoninë dhe Shqipërinë.33 Si rezultat, Mbretëria e 

Bashkuar pranoi refugjatët nga Kosova, shumë nga të cilët kanë mbetur si një komunitet vibrant 

por i integruar relativisht mirë, sidomos në Londër. Në këtë mënyrë Mbretëria e Bashkuar e cila 

njihej për kufij të shtrënguar, i hapi dyert për ata që ishin në nevojë. Ato familje të cilat qëndruan 

në Mbretërinë e Bashkuar (dhe sidomos ata të gjeneratës së dytë) kanë krijuar lidhje sociale në 

mes të dy vendeve e që kanë vazhduar të thellohen pa ndërhyrjen e politikave qeveritare.34 Këto 

lidhje janë të rëndësishme për ndërtimin e marrëdhënieve në mes të komuniteteve dhe pranimin 

e kulturave të ndryshme që më pas ka ndikim në zbatimin e reformave sociale. Në fakt, edhe pse 

diaspora kosovare në Mbretërinë e Bashkuar nuk është e madhe (ndoshta rreth 35,000) në 

krahasim me Gjermaninë, Zvicrën apo Austrinë, të kthyerit nga Britania duke se kanë pasur 

ndikim më të madh në jetën sociale në Kosovë.”35 

Një pyetje e cila ngitet nga gjithë kjo është pse Mbretëria e Bashkuar vendosi të luaj një 

rol kaq vendimtar gjatë krizës humanitare dhe më pas procesit të shtet-ndërtimit. Një faktor 

shumë i rëndësishëm në këtë drejtim është edhe partia që drejtoi shtetin. Laburistët erdhën në 

pushtet në vitin 1997, ndërkohë që gjatë kohës sa ishin në opozitë ata kishin kritikuar ashpër 

qeverinë konservative për dobësinë e treguar në mos reagimin ndaj konfliktit në Bosnje.36 Andaj 

në përpjekje për të evituar disa nga gjërat që ndodhën ne Bosnje si pasojë e mosveprimit të 

perëndimit (si për shembull spastrimin etnik), Mbretëria e Bashkuar dhe veçanërisht Kryeministri 

Tony Blair, morën rol udhëheqës në përpjekjet politike dhe ushtarake që trajtuam më lartë. 

Gjithashtu, është me rëndësi të theksohet se krijimi i DFID në vitin 1997, u interpretua si 

zhvendosje e synimeve të zhvillimit vetëm në vendet e Komonuelthit dhe përmirësim i mënyrës 

se si shpërndahen ndihmat për vendet tjera.37 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

32 Këshilli për Refugjatë(2013) Vitet 1990. Mund ta gjeni në: 

http://www.refugeecouncil.org.uk/about_refugee_council/history_of_refugee_council/1990s (Qasur me 22 Korrik, 2013) 
33 Sipas UNHCR operacionet kryesore bilaterale ishin drejtuar nga:  Austria, Franca, Gjermania, Greqia Izraeli, Italia, 

Arabia Saudite, Spanja, Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA-të.  
34 Intervistë përmes postës elektronike me Ambasadorin Lirim Graiçevci. 14 Korrik, 2013 
35 Petrit Selimi (2011). Marrëdhënie Kosovë-Mbretëri e Bashkuar. Revista Diplomat. 
36 Independent (1992) Intervenimi ushtarak i Mbretërisë së Bashkuar në Bosnje nuk aprovohet. Mund ta gjeni në:  

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/british-military-intervention-in-bosnia-ruled-out-1561361.html (Qasur me 

23 Shtator, 2013) 
37 Owen Barder (2005) Reforming Development Assistance: Lessons from the UK Experience, Centre for Global Development, 

available at: http://www.cgdev.org/files/4371_file_WP_70.pdf (Qasur me 27 Shtator, 2013) 

http://www.refugeecouncil.org.uk/about_refugee_council/history_of_refugee_council/1990s
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/british-military-intervention-in-bosnia-ruled-out-1561361.html
http://www.cgdev.org/files/4371_file_WP_70.pdf
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II. KOSOVA 2.0 DERI NË NORMALIZIMIN E MARRËDHËNIEVE  
 

-Arritja e sigurisë politike për shtetin  

Në Vitin 2008, Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia, duke ndryshuar kështu rrënjësisht natyrën 

e marrëdhënieve në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe shtetit të ri. Deri atëherë vëmendja ka 

qenë e përqendruar në menaxhimin e krizës humanitare dhe krijimin e kornizës institucionale. 

Por, pas shpalljes së pavarësisë ndërveprimi mes dy vendeve u zhvendos drejt stabilizimit të 

tensioneve, ndërtimit të kapaciteteve brenda kornizës institucionale, zhvillimit ekonomik dhe 

ndërmjetësimit të bisedimeve mes Beogradit dhe Prishtinës. Synimi kryesor i këtyre përpjekjeve 

ishte stabiliteti rajonal,38 gjë që vërehet qartë në një nga deklaratat e Ministrit të Punëve të 

Jashtme dhënë në vitin 2010, e ku ndër tjera theksohet se:  

 “Mbretëria e Bashkuar mban qëndrim të fortë ndaj bindjes se statusi i Kosovës  si Shtet 

në territorin e definuar me kufijtë aktual paraqet një forcë pozitive për stabilitetin e 

Ballkanit Perëndimor”.39 
 

Në këtë rast ndërlidhja bëhet mes njohjes së shtetit të pavarur të Kosovës dhe stabilitetit në 

Ballkan. Duke qenë se ende nuk është anëtare e Kombeve të Bashkuara, synimi primar i 

Qeverisë së Kosovës ka qenë njohja si shtet i pavarur ndërkombëtarisht.40 Mbretëria e Bashkuar 

është mbështetëse e fuqishme e pavarësisë dhe integritetit territorial të Kosovës dhe deri më 

tani ka luajtur rol të rëndësishëm në përgatitjen e strategjive të Qeverisë për të siguruar njohjen 

ndërkombëtarisht.41 

“Britania ka ndihmuar shumë në fushatën e vazhdueshme të Kosovës për të siguruar 

njohjen nga shtetet tjera, veçanërisht nga shtetet e Komonuelthit”42 
 

Mbretëria e Bashkuar ka shfrytëzuar marrëdhëniet me shtetet tjera (veçanërisht ato të 

Komonuelthit) për të promovuar njohjen e shtetit të ri, në një mënyrë që Kosova nuk kishte 

mundësi të bënte. Mbështetja  në këtë drejtim vazhdon ende, siç edhe potencoi Baronesha 

Warsi (ministre e lartë e shtetit) në Janar të vitit 2013:  

“Gjatë aktiviteteve bilaterale dhe multilaterale [Ne] do të vazhdojmë të inkurajojmë 

shtetet tjera që të njohin Kosovën, ndërkohë që do të vazhdojmë mbështetjen tonë për 

përpjekjet për lobim nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës. Mbretëria e Bashkuar 

është duke bashkë-financuar një projekt të Qeverisë që ka për synim thellimin e 

marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe shteteve anëtare të BE-së që nuk e kanë njohur 

atë, si dhe përmirësimin e imazhit të shtetit të ri përmes diplomacisë publike”.43 
 

Njohja ndërkombëtare jo vetëm që do të legjitimoj autoritet vendore dhe do të forcoj mbështetjen 

për anëtarësim në organizatat ndërkombëtare (një prioritet ky për Qeverinë e Republikës së 

Kosovës),44 por do të rrisë perspektivën për stabilitet në rajon dhe do të hapë derën për rritje të 

                                    

38) Gov.uk (2013) Promovimi i stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Mund ta gjeni në: : 

https://www.gov.uk/government/policies/promoting-stability-throughout-the-western-balkans--2 (Qasur me 22 Korrik, 

2013) 
39 Gov.uk (2010) Sekretari i Punëve të Jashtme mirëpret vendimin mbi Kosovën. Mund ta gjeni në: 

https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-welcomes-kosovo-ruling 
40 Elizabeth Stewart (2013). Intervistë me Lirim Graiçevci. Buletini i Ambasadës. 
41 Intervistë me një diplomat të lartë të Mbretërisë së Bashkuar (25 Korrik, 2013) 
42 Elizabeth Stewart (2013). Intervistë me Lirim Graiçevci. Buletini i Ambasadës. 
43 HLDeb, 29 Janar, 2013, c1425. Mund ta gjeni në:  

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldhansrd/text/130129-0001.htm#13012966000002 
44 Valdrin Grainca, Intervistë (19 Korrik, 2013). 

https://www.gov.uk/government/policies/promoting-stability-throughout-the-western-balkans--2
https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-welcomes-kosovo-ruling
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldhansrd/text/130129-0001.htm#13012966000002
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investimeve dhe tregtisë ndërkombëtare.45 Kjo sferë është me shumë rëndësi për Kosovën kur 

kemi parasysh sfidat në ndërtimin e lidhjeve tregtare ndërkombëtare dhe zhvillimin ekonomik në 

përgjithësi.  

Mbretëria e Bashkuara ka luajtur rol të rëndësishëm edhe në Grupit Drejtues 

Ndërkombëtar, i cili përbëhej nga përfaqësues të 25 shteteve dhe ishte i mandatuar të mbikëqyr 

“zhvillimin demokratik” të Kosovës që nga shpallja e pavarësisë. Synimi i këtij grupi ishte të 

promovojë “qeverisjen e mirë, shoqërinë multietnike dhe sundimin e ligjit në Kosovë”.46 Një nga 

përgjegjësitë e këtij grupi ishte edhe emërimi i Përfaqësuesit Civil Ndërkombëtar, misioni i të cilit 

ishte mbështetja e Kosovës në procesin e integrimit evropian dhe mbikëqyrja e zbatimit të Planit 

të Ahtisaarit. Pjesëmarrja dhe  mbështetja për këtë grup nga Mbretëria e Bashkuar paraqet edhe 

një akt të legjitimimit të qëndrimit për ndërtimin e Kosovës si një shtet i pavarur i cili është në 

gjendje të ndërveproj në kuadër të rendit ndërkombëtar.  

Mbretëria e Bashkuar ka luajtur rol aktiv në procesin e shqyrtimit dhe përpilimit të 

opinionit këshillues të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (ICJ) mbi deklaratën e pavarësisë së 

Kosovës, e që ishte me rëndësi kritike për shtetin e pavarur të Kosovës. Mbretëria e Bashkuar 

vendosi të mbështes Kosovën jo vetëm duke dorëzuar një kontribut të shkruar voluminoz,47 por 

duke dorëzuar edhe komente me shkrim mbi kontributet e shteteve të tjera.48 Këto dokumente 

paraqisnin deklaratën e pavarësisë si të ligjshme dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, 

dhe njëkohësisht tërhiqnin vërejtjen për “përshkrimin jo të saktë” të rastit të dorëzuar nga disa 

shtete, nga të cilat kryesorja ishte Kina.49 

Gjithashtu, Mbretëria e Bashkuara ka kontribuar edhe ne debatet publike që janë 

zhvilluar në OKB në dhjetor të vitit 2009, me ç’rast shtete anëtare shpalosin qëndrimet dhe 

argumentet e tyre rreth temave të ndryshme. Juristi i njohur i Ministrisë së Punëve të Jashtme 

dhe Komonuelthit, Daniel Bethlehem QC prezantoi qëndrimin e Mbretërisë së Bashkuara i cili 

shprehte qarë mbështetjen për Kosovën,50 dhe sfidonte pretendimet e Serbisë që pavarësia e 

Kosovës përbën shkelje të së drejtës ndërkombëtare:  

“Mbretëria e Bashkuar dëshiron të vë në pah qasjen çorientuese të Serbisë, e cila kërkon 

që gjykata të vlerësoj ligjshmërinë e deklaratës së pavarësisë, ndërkohë që injoron të 

gjitha zhvillimet që e sollën deri te ky akt”.51 
 

Kontributin e Mbretërisë së Bashkuar më së miri e ilustron pohimi i James Crawford se “të qenit 

shtet e përcaktojnë njohjet dhe jo deklaratat”, duke cituar më pas se në atë kohë 63 shtete,52 

duke përfshirë edhe tri nga pesë shtetet anëtare të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 

Bashkuara tashmë kanë njohur Kosovën. Kjo deklaratë është interesante ngase tregon se më 

me rëndësi është mënyra e ndërveprimit në mes të shteteve, se plotësimi i kritereve të caktuara.  

                                    

45 Intervistë përmes postës elektronike me Dr. Eric Gordy (17 Korrik, 2013). 
46 Zyra Ndërkombëtare Civile (2012), ICO. Mund ta gjeni në: http://www.ico-kos.org (Qasur me 11 Gusht, 2013) 
47 FCO, (2009) Letër GJND-së. Mund ta gjeni në: http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15638.pdf (Qasur me 22 Korrik, 

2013) 
48 FCO, (2009) Letër GJND-së. Mund ta gjeni në: http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15638.pdf (Qasur me 22 Korrik, 

2013) 
49Ibid. 
50“Mbretëria e Bashkuar ka mbështetur ligjshmërinë e shpalljes së njëanshme të pavarësisë së Kosovës, duke argumentuar 
se nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare apo rezolutën 1244.” PTC, 2009, Rumania kundër pavarësisë së 

Kosovës. Mund ta gjeni në: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Srbija/357571/Holandija+brani+nezavisnost+Kosova 

(Qasur me 22 Korrik, 2013) 
51Ibid. 
52Ibid. 

http://www.ico-kos.org/
http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15638.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15638.pdf
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Srbija/357571/Holandija+brani+nezavisnost+Kosova
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Mbretëria e Bashkuar ka luajtur rol të rëndësishëm në “mbështetjen e Kosovës përmes 

prezencës ndërkombëtare në Bashkimin Evropian, Kombet e Bashkuara dhe organizatat tjera 

ndërkombëtare” si dhe marrëdhënieve bilaterale me shtetet tjera të botës.53 Në aspektin politik 

kjo mbështetje ka ndihmuar ne stabilizimin e marrëdhënieve me shumë shtete dhe institucione, 

gjë që ka rezultuar në më shumë perspektivë për stabilitet në rajon, e që njëkohësisht është 

justifikimit kryesor për veprimet e Mbretërisë së Bashkuar në raport me Kosovën. 
  

- Roli i mbështetës së Mbretërisë së Bashkuar për shtetin e pavarur të Kosovës  

Që nga rënia e shtetit Jugosllav, ndihmat kanë luajtur rol të rëndësishëm në rimëkëmbjen dhe 

zhvillimin e Kosovës. Shkalla e lartë e papunësisë dhe mungesa e industrisë eksportuese, kanë 

ndikuar që Kosova të ngec në rritjen ekonomike. Tabela në vijim ofron një pasqyrë të 

mbështetjes së Mbretërisë së Bashkuar për Kosovës, përmes DFID nga vitit 2008 (shifrat  në 

£000’s):  

 

Burimi: DFID dhe UKAID55 

 

Kjo tabelë tregon dy aspekte të rëndësishme të marrëdhënieve të Mbretërisë së Bashkuar me 

Kosovën:  

1. Ndihma indirekte e Mbretërisë së Bashkuara për Kosovën përmes organizatave 

multilaterale (veçanërisht në Bashkimin Evropian, Bankën Botërore dhe Kombet e 

Bashkuara) 56 është pothuajse katërfish më e madhe se ndihma e drejtpërdrejt.  

2. DFID përfaqëson në masë të madhe prezencën e Mbretërisë së  Bashkua në shumë 

aspekte duke përfshirë edhe kontributet financiare në programet si ai i Parandalimit të 

Konfliktit.57 

Me mbylljen e zyrës së DFID në Prishtinë në dhjetor të vitit 2012,58 pritet që asistenca për 

Kosovën të bëhet pothuajse tërësisht përmes institucioneve dhe organizatave multilaterale (rreth 

>90%). Kjo tregon edhe ndryshimin e natyrës së marrëdhënieve në mes të Mbretërisë së 

Bashkuar dhe Kosovës, ngase dikur pjesa më e madhe e asistencës ofrohej drejtpërdrejt me 

marrëveshje bilaterale, e tani e tutje pritet që ajo të zhvendoset pothuajse tërësisht në 

kontributet multilaterale.  

                                    

53 Intervistë përmes postës elektronike me Ambasadorin Lirim Graiçevci. 14 Korrik, 2013 
54 Këtu përfshihen të gjitha departamentet e Qeverisë. 
55 DFID (2012) Statistika mbi Zhvillimin Ndërkombëtar 2007/08 – 2011/12. Mund ta gjeni në: 

:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67317/SID-2012.pdf (Qasur me 22 Korrik, 

2013) 
56 Tw dhëna nga vitit 2012: Komisioni Evropian (£1,220m/37 p% e totalit), Banka Botërore (£1,039m/ 32%) dhe Kombet e 
Bashkuara (£377m/12%). 
57 Richard Taylor (Drejtor i zyrës së DFID në vitin 2012). Intervistë, 6 Gusht, 2013. 
58 DFID ka vënë në pas “rritjen ekonomike dhe stabilitetin politik, që nënkupton që nuk ka nevojë më për ndihmën e DFID. 

Raportin mund ta gjeni në:  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209330/DFID_Annual_Report.pdf 

 
Ndihma bilaterale 

nga DFID 

Burimet tjera 

zyrtare të 

ndihmave nga MB 

Shpenzimet e 

përgjithshme bilaterale 

publik, bruto54 

Kontributi i MB  

në institucionet 

multilaterale 

2008/09 3,304 364 3,668 E pa raportuar 

2009/10 3,022 4,294 7,316 27,348 

2010/11 3,301 3,547 6,848 24,135 

2011/12 3,799 4,022 7,821 31,312 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67317/SID-2012.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209330/DFID_Annual_Report.pdf
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-APPG (Grupet Parlamentare të të gjitha Partive Politike) 
Grupet Parlamentare të të gjitha Partive Politike (APPG) paraqesin një mundësi të mirë për 

anëtarët e parlamentit që të diskutojnë dhe bashkëpunojnë në çështjet apo tema të caktuara. 

Meqenëse puna e tyre është e përqendruar në tema specifike, APPG shpesh konsiderohen 

ekspertë në ato fusha dhe shpesh konsultohen në rastet kur Qeveria shqyrton pozicion e saj në 

raport me ato çështje.  

Grupi Parlamentar i të gjitha Partive Politike (APPG) për Kosovës është themeluar në vitin 

2008 me synimin për “promovimin e kuptimit të drejtë të marrëdhënieve me Kosovën në 

Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar, thellimin e marrëdhënieve të mira në mes të dy palëve, 

dhe në veçanti marrëdhënieve në mes të anëtarëve të parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar 

dhe Irlandës së Veriut me deputetët e Kuvendit të Kosovës”.59 Kjo qasje mundëson 

bashkëpunimin më të ngushtë në mes të dy qeverive në një kontekst krejt tjetër nga ta zëmë 

mbështetja e DFID në mbikëqyrjen e takimeve të Qeverisë së Kosovës. Në këtë mënyrë, për 

dallim nga periudha e para vitit 2008, po krijohet një bashkëpunim i qëndrueshëm dhe afatgjatë 

në mes të qeverive të dy shteteve të pavarura. Kjo formë e ndërveprimit tregon që Mbretëria e 

Bashkuara është një  nga “mbështetësit më të fuqishëm” të Kosovës në aspektin bilateral dhe 

në kuadër të BE-së.60 Ekzistimi i një APPG për Kosovën mundëson që çështjet që ndërlidhen me 

Kosovën të trajtohen vazhdimisht në Parlament, pa marrë parasysh agjendën e Qeverisë apo 

ministrave individual. Si rezultat APPG për Kosovën është në gjende të vazhdoj përkushtimin e 

Mbretërisë së Bashkuar për shtetin e ri, forcimin dhe thellimin e marrëdhënieve bilaterale pa 

marrë parasysh qëndrimet mbi politikën e jashtme në përgjithësi.  
 

- Ekonomia e Kosovës dhe ndikimi i tregtisë me Mbretërinë e Bashkuar 
DFID i Mbretërisë së Bashkuar ka mbajtur të hapur zyrën ne Kosovë deri në vitin 2012, ndërsa 

në vitin 2008 e ka vlerësuar se duhet ndërmarrë veprime vendimtare për të nxitur zhvillimin 

ekonomik të Kosovës.61 Megjithëse theksohet shenjat pozitive drejt zhvillimit ekonomik, qasja në 

tregjet e jashtme është një nga faktorët që DFID i konsideron me rëndësi të veçantë. Qasja në 

këto tregje nuk ka të bëjë vetëm me transferimet monetare, por edhe transferimin e “njohurive, 

shkathtësive dhe teknologjisë”.62 Qeveria e Mbretërisë së bashkuar e konsideron tregtinë si mjet 

të rëndësishëm për zhvillimet politike dhe synimet për të krijuar stabilitet në rajon, prandaj edhe 

është përqendruar në ndërtimin e marrëdhënieve të fuqishme tregtare me Kosovën.  

Një sferë tjetër ku Mbretëria e Bashkuara ka ndihmuar Kosovën në masë të 

konsiderueshme është edhe Investimi i Jashtëm Direkt (IJD). Nëse shikohet në proporcion me 

shumën totale të investimeve të jashtme direkte për shembull në vitin 2007, Mbretëria e 

Bashkuara ka kontribuar me 26% të vlerës së përgjithshme. Në vijim mund të gjeni një tabele e 

cila pasqyron kontributin e Mbretërisë së Bashkuar përmes IJD. Tabela ofron të dhëna edhe për 

kontributin e Mbretërisë së Bashkuar përmes IJD (në milionë), duke përfshirë edhe përqindjet në 

vlerën e përgjithshme.  

                                    

59 Intervistë përmes postës elektronike me Tony Baldry Anëtar i Parlamentit (Kryetar i APPG për Kosovën) (16 Korrik, 

2013) 
60Ibid. 
61 DFID parashihte që nëse status kuoja vazhdon Kosova do të përballet me shkallë të lartë të papunësisë, zvogëlim të 
investimeve direkte, norma të larta të interesit, frustrim të komunitetit të biznesit, shkallë të ulët të eksportit dhe 

mbështetje në remitancat nga diaspora, si dhe ecje të ngadalshme drejt anëtarësimit në BE.  Këtu mund ta gjeni raportin e 

plotë të DFID: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/seerecon/kdc/gae.pdf  
62 DFID (2008) Rritja ekonomike dhe punësimi. Korniza e Mbretërisë së Bashkuar për zhvillimin e politikave në Kosovë. Mund ta 

gjeni në:  http://ec.europa.eu/enlargement/archives/seerecon/kdc/gae.pdf (Qasur me 22 Korrik, 2013)  Fq. 7 

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/seerecon/kdc/gae.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/seerecon/kdc/gae.pdf
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(Burimi:Të dhënat nga Banka Qendrore e Kosovës) 

 

Kjo vlerë është e konsiderueshme në aspektin financiare kur kemi parasysh se në kuadër të IJD 

përfshihen edhe vendet si SHBA, Rusia, Kina dhe Gjermani. Në vitin 2007, vlera e investime të 

jashtme direkte e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë ishte më e madhe se vlera e investimeve të 

jashtme direkte nga të katër këto vende së bashku. Mbretëria e Bashkuara vazhdimisht ka pasur 

shkallë të lartë të investimeve, po nga viti 2007 ajo përfaqëson rreth 13% të vlerës së 

përgjithshme të IJD. Këto trende pritet të vazhdojnë edhe gjatë vitit 2013, meqenëse statistikat 

tregojnë që Mbretëria e Bashkuar ka kontribuar me 12.9 milion euro në tremujorin e parë, nga 

shuma e përgjithshme që pritet të jetë rreth 60.1 milion Euro, apo 21.5% e vlerës së 

përgjithshme të kontributeve.  

Tregtia është faktor i rëndësishëm për ekonominë e re të Kosovës, andaj Oda Ekonomike 

e Këshillit Britanik për Evropë në bashkëpunim me ambasadat Britanike në Ballkanin 

Perëndimor, janë orientuar drejt mbështetjes së bizneseve të reja që po lindin në rajon.63 

Megjithatë, Kosova ende nuk ka të hapur zyrën e Mbretërisë së Bashkuar për Tregti dhe Investim 

(UKTI), nuk përfaqësohet në ueb faqen zyrtare të UKTI dhe nuk gjendet në listën e vendeve në 

pjesën e ueb faqes për riskun e të bërit biznes jashtë vendit. Andaj në mungesë të 

informacioneve mbi tregtinë me Kosovës apo analizat e rrezikshmërisë, vështirësohen rrethanat 

për investime. Meqenëse UKTI paraqet një mjet të rëndësishëm për Qeverinë e Mbretërisë së 

Bashkuar për informimin dhe inkurajimin e bizneseve të investojnë në tregjet globale, mungesa e 

informacioneve mbi Kosovës paraqet një zbrazëtirë në strategjinë e Mbretërisë së Bashkuara për 

Kosovën. Si rezultat, avancimi i tregtisë në mes të dy shteteve është një nga prioritetet kryesore 

të ambasadës së Qeverisë së Republikës së Kosovës në Londër.64 
 

 

III. MBRETËRIA E BASHKUAR SI AKTER MULTILATERAL NË PERIUDHËN 

PAS VITIT 2008  

Është e qartë që synimet e BE-së dhe Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor janë të 

njëjta, ngase ato dëshirojnë të promovojnë stabilitet përmes procesit të zgjerimit të BE-së.65 Një 

pengesë e madhe për Kosovën në këtë drejtim është sundimi i ligjit, sferë kjo në të cilën BE-së 

                                    

63 Oda Ekonomike e Këshillit Britanik për Evropë (2011). Të dhëna komerciale. Londër.  
64 Intervistë përmes postës elektronike me Ambasadorin Lirim Graiçevci. 14 Korrik, 2013 
65 Komunikatë për Shtyp e Këshillit të Bashkimit Evropian (2012) mund ta gjeni në: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/118487.pdf (Qasur me 22 Korrik, 2013) 

 Vlera e 

përgjithshme 

e  IJD 

IJD të Mbretërisë 

së Bashkuar 

Përqindja e IJD të 

Mbretërisë së Bashkuar 

në vlerën totale 

2007 440.7 116.2 26.4% 

2008 366.5 36.6 10.0% 

2009 287.4 6.2 2.1% 

2010 365.8 38.9 10.6% 

2011 393.9 80.1 20.3% 

2012 228.6 14.3 6.3% 

2013 Q1 60.1 12.9 21.4% 

Mesatarja 347.2 48.7 13% 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/118487.pdf
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është duke punuar aktivisht përmes EULEX-it. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ofron 

mbështetje të plotë politike për implementimin e mandatit të EULEX, duke përfshirë angazhimin 

e tij përkrah të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë.66 Andaj, kontributi i Mbretërisë së 

Bashkuara parmes EULEX është rritur, në një kohë kur mbështetja e drejtpërdrejt është 

zvogëluar. Siç potencoi David Lidington  (Anëtar i Parlamentit dhe Ministër i Shtetit në vitin  

2012): 

“Ne vazhdojmë të mbështesim aktivisht punën e Misionit të Bashkimit Evropian për 

Sundimin e Ligjit, duke vënë në dispozicion të tij 35 zyrtarë, përfshirë këtu Zëvendës 

Drejtorin e Misionit, gjykatës dhe prokurorë. Njëkohësisht ne financojmë një sërë 

projektesh që kanë për synim përmirësimin e performancës dhe transparencës së 

sektorit të drejtësisë në Kosovë.”67  

 

Forcimi i kornizës ligjore dhe gjyqësore në Kosovë është me interes për Mbretërinë e Bashkuar. 

Qysh në vitin 2000 Kosova është identifikuar si “vend transit” për kontrabandën dhe trafikimin 

drejt shteteve të Evropës.68 Forcimi i kapaciteteve vendore në këtë drejtim ka efekt 

ndërkombëtarisht, si për shembull shpërndarja e drogës që ka ndikim të në tërë kontinentin. 

Gjithashtu, përmes “Projekteve të Binjakëzimit” financuara nga BE-ja, Mbretëria e Bashkuar 

vazhdon të ndihmoj në zhvillimin e Policisë së Kosovës, veçanërisht specializimin e zyrtarëve të 

policisë në fusha specifike,69 si Menaxhimi i Integruar i Kufirit (IBM) apo Programi për Mbrojtjen e 

Dëshmitarëve. Andaj, me gjithë zvogëlimin e kontributeve në aspektin bilateral, përkushtimi i 

Mbretërisë së Bashkuara në misionet e ndryshme të BE-së ka ndihmuar në arritjen e rezultateve 

në Kosovë. Në anën tjetër Mbretëria e Bashkuar kontribuon fare në institucionin e UNIMK-ut në 

Kosovë i cili tani ka rreth 400 të punësuar.70 Mund të argumentohet se prezenca e UNMIK-ut në 

Kosovës i pengon Kosovës që të marrë nën kontroll të plotë sovranitetin e saj, dhe këtë më së 

miri e pasqyron numri i vogël i shteteve që kontribuojnë në këtë mision.  

Sa i përket KFOR-it, fillimisht ne vitin 1999 Mbretëria e Bashkuara ka qenë një nga 

kontribuuesit kryesor. Shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 ishte një moment 

vendimtar për KFOR dhe forcat britanike, ngase shumë shpejtë numri i pjesëtarëve të KFOR-it u 

zvogëlua shumë. Duke marrë parasysh situatën relativisht të qetë pas shpalljes së pavarësisë, 

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar vendosi që në aspektin ushtarak ky rajon nuk është me 

prioritet, dhe në tetor të vitit 2008 Sekretari i Mbrojtjes John Hutton deklaroi se “pas shqyrtimit 

të situatës së sigurisë”, kontributi i Mbretërisë së Bashkuar në Forcën Operacionale Rezervë të 

NATO/BE do të ndërpritet me 31 Dhjetor të vitit 2008.71 Dy vite më vonë, në vitin 2010 nga 

9,923 pjesëtar të KFOR-it, vetëm pesë prej tyre ishin nga  personeli i ushtrisë së Mbretërisë së 

Bashkuar.72 Nga qershori i vitit 2013, në kuadër të numrit të përgjithshëm prej më pak se 5000 

pjesëtarëve të KFOR-it, shërben vetëm një përfaqësues i Mbretërisë së Bashkuar. Numri aktual i 

pjesëtarëve të KFOR-it paraqet vetëm një të dhjetën e numrit të përgjithshëm të pjesëtarëve të 

                                    

66HC Deb, 31 Mars 2009, c1115W, mund ta gjeni në: http://www.theyworkforyou.com/wrans/?id=2009-03-

31c.266823.h&s=%28EULEX%29+2008-01-01..2013-07-18#g266823.r0 
67 HC Deb, 13 Nëntor 2012, c125W, mund ta gjeni në: http://www.theyworkforyou.com/wrans/?id=2012-11-

13b.127682.h&s=%28EULEX%29+2012-01-01..2013-07-18#g127682.r0 (Qasur me 22 Korrik, 2013) 
68 The Centre for Peace in the Balkans (2000) Drug Wars: Kosovo’s new battle. Mund ta gjeni në: 

http://www.balkanpeace.org/index.php?index=article&articleid=7582 (Accessed 22 July, 2013) 
69 Intervistë me një diplomat të lartë të Mbretërisë së Bashkuar (25 Korrik, 2013) 
70 Shtet kontribuese mund të gjinden në:  http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmik/facts.shtml 
71Politics.co.uk.(2013) Ish Jugosllavia dhe roli i ushtrisw Britanike. Mund ta gjeni nw: 

http://www.politics.co.uk/reference/former-yugoslavia-and-the-role-of-british-forces (Qasur me 2 Korrik, 2013). 
72NATO (2010) NATO KOSOVO FORCE. ACO | Allied Command Operations,Mund ta gjeni në: http://bit.ly/12ER6Kn (Qasur me 

3 Korrik, 2013). 

http://www.theyworkforyou.com/wrans/?id=2009-03-31c.266823.h&s=%28EULEX%29+2008-01-01..2013-07-18#g266823.r0
http://www.theyworkforyou.com/wrans/?id=2009-03-31c.266823.h&s=%28EULEX%29+2008-01-01..2013-07-18#g266823.r0
http://www.theyworkforyou.com/wrans/?id=2012-11-13b.127682.h&s=%28EULEX%29+2012-01-01..2013-07-18#g127682.r0
http://www.theyworkforyou.com/wrans/?id=2012-11-13b.127682.h&s=%28EULEX%29+2012-01-01..2013-07-18#g127682.r0
http://www.balkanpeace.org/index.php?index=article&articleid=7582
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmik/facts.shtml
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KFOR-i të dislokuar në vitin 1999.73 Kontributi ushtarak i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë 

është zvogëluar dukshëm, ndërsa duhet theksuar nga viti 1999 personeli ushtarak i Mbretërisë 

së Bashkuar (përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes) kanë shërbyer pranë Trupave Mbrojtëse të 

Kosovës (TMK), ndërsa detyra e tyre ka qenë të mbikëqyrin procesin e transformimit nga Ushtria 

Çlirimtare e Kosovës (UÇK), në Trupat Mbrojtëse të Kosovës (TMK). Aktualisht një këshilltar i 

NATO-s në Forcën e Sigurisë së Kosovës është i caktuar nga Ministria e Mbrojtjes së Mbretërisë 

së Bashkuar. Në fakt, nga viti 2008 mbështetja nga Mbretërisë së Bashkuar ka qenë e orientuar 

në mënyrë progresive në specializimin dhe mbikëqyrjen e demobilizimit të Trupave të Mbrojtjes 

së Kosovës (TMK), si dhe në mbështetjen për reformën  e sektorit të sigurisë dhe ndërtimit të 

kapaciteteve.  

Andaj, roli i Mbretërisë së Bashkuar në raport me Kosovën vazhdon të rritet në kuadër të 

BE-së. Nëse dikur ka qenë e përqendruar në ndihmën ushtarake dhe humanitare, tani Mbretëria 

e Bashkuar ka rol të rëndësishëm në përcaktimin e agjendës së gjerë të BE-së në raport me 

Kosovën, e sidomos në unifikimin e konsensusit politik drejt njohjes së Kosovës nga të gjitha 

shtetet anëtare të BE-së. Siç pohon Dr. sc. Eric Gordy:   

“...Është në interes të pjesës më të madhe të shteteve anëtare të BE-së që politikat të 

jenë të unifikuara. Vështirësitë më të mëdha në raport me Kosovës kanë ardhur nga 

shtetet të cilat për arsyet e tyre të brendshme kanë vendosur të marrin pozicion 

kundërshtues ndaj njohjes së shtetit të pavarur të Kosovës”.74 
 

Siç u theksua edhe më lartë Mbretëria e Bashkuar vazhdon të loboj tek shtetet që nuk e kanë 

njohur shtetin e Kosovës, ndërkohë që brenda BE-së lotimi është edhe më i rëndësishëm  duke 

marrë parasysh synimin e Kosovës që të bëhet pjesë e BE-së. 
 

- Konteksti në të cilin zhvillohen politikat në Mbretërinë e Bashkuar 
Edhe pse politika e Mbretërisë së Bashkuar në raport me Kosovën ka evoluar, është me rëndësi 

të merret parasysh edhe evoluimi i kontekstit të politikës në Mbretërinë e Bashkuar. Nga viti 

2011 prioritetet zhvillimore të Mbretërisë së Bashkuara janë përqendruar drejt 27-të shteteve, 

ku nuk bënë pjesë Kosova.75 Kjo listë tregon se fokusi i Mbretërisë së Bashkuar është 

zhvendosur në shtetet e Afrikës76, Lindjes së Mesme dhe Azisë Jugore.77 Ky qëndrim ndërlidhet 

edhe me stabilitetin brenda Evropës dhe ndikimin e BE-së përgjatë gjithë kontinentit.  

Sa i përket buxhetit të ndarë për ndihmë vendeve të tjera, jo vetëm që është rritur në 20 

vitet e fundit por ka ndryshuar për nga përbërja. Grafikoni i rrjetit të ndihmave nga Mbretëria e 

Bashkuar (më poshtë), tregon qartë se si ndihma bilaterale është më aktivisht duke u ofruar 

përmes organizatave multilaterale, ndërkohë që buxheti rritet deri në 0.7 % të GDP.78 

 

 

 

 

                                    

73 NATO (2013) Historiku i KFOR/NATO. ACO | Allied Command Operations. Mund ta gjeni në: 

http://www.aco.nato.int/kfor/about-us/history.aspx (Qasur me 3 Korrik, 2013) 
74 Intevistë përmes postës elektronike me Dr Eric Gordy (17 Korrik, 2013). 
75 Gov.uk (2011). E ardhmja e ndihmës së Mbretërisë së Bashkuar për shtetet tjera. Mund ta gjeni në: 
https://www.gov.uk/government/news/the-future-of-uk-aid (Qasur me 23 Korrik, 2013) 
76 Shtetet e Afrikës përbëjnë 15 nga 27 shtetet me prioritet. 
77 Shtetet e Lindjes së Mesme dhe Azisë Jugore përbëjnë 7 nga 27 shtetet me prioritet. 
78 Mbretëria e Bashkuar është zotuar që deri ne vitin 2014 do të rrisë buxhetin për ndihmë shteteve të tjera në 0.7% të 

GDP për vitin 20014. UNCTAD, 2013, Home, mund ta gjeni në: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 

http://www.aco.nato.int/kfor/about-us/history.aspx
https://www.gov.uk/government/news/the-future-of-uk-aid
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
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Burimi: UKAN79 

 

Nga kjo mund të shihet se Mbretëria e Bashkuara është duke shfrytëzuar organizatat 

multilaterale me qëllim që të adresoj çështjen e efikasitetit të mbështetjes,80 duke zhvendosur 

kështu çështjen e llogaridhënies tek palët e treta. Në anën tjetër rritja e kontributeve drejt 

organizatave multilaterale mund të shpjegohet edhe me përpjekjet për të koordinuar më mirë 

ndihmat në nivel global, në vend të ndihmës së drejtpërdrejt që ofrohet nga pjesa dërmuese e 

shteteve. Koordinimi më i mirë i ndihmave të dedikuara për Kosovës është një nga fushat ku 

DFID ka qenë e angazhuar gjatë veprimit në Kosovë. Një argument tjetër është edhe fakti që BE 

përfaqëson një organizatë ndërkombëtare, e cila ka konsensus të mjaftueshëm në politikën e 

jashtme përmes një “shkalle të lartë të delegimit dhe integrimit institucional”.81 Natyrisht sa i 

përket përkushtimit për “perspektivë në anëtarësim në BE për vendet e Ballkanit Perëndimor”, 

ekzistojnë mekanizma institucional të cilën garantojnë këtë përkushtim.82 

Politika tregtare është shndërruar në shtyllën kryesore në të cilën Mbretëria e Bashkuar 

mbështetet për tu rikuperuar nga kriza financiare. Njëkohësisht politika tregtare konsiderohet si 

mjet i rëndësishëm për reforma dhe zhvillim. Mbretëria e Bashkuara ka miratuar një politikë e 

cila synon të promovoj83 tregtinë ndërkombëtare për bizneset e vogla dhe të mesme, e që ka 

                                    

79 Dokumentin e plotë me fakte mund ta gjeni në: http://www.ukan.org.uk/aid-quantity/uk-aid-breakdown/ 
80 Argumente të shpalosura në një dokument informues parlamentar, të cilin mund ta gjeni në: 

http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN03714 
81 Intervistë përmes postës elektronike me Ambasadorin Lirim Graiçevci. 14 Korrik, 2013 
82Ibid 
83Grahame Allen &Aliyah Dar (2013) Foreign Direct Investment, Economic Policy and Statistics, House of Commons Library. 

Bilaterale permes organizatave 

multilaterale 

Mbështetje buxhetore për 

zvogëlimin e varfërisë 

Bilaterale përmes OJQ-ve  

Ndihma të tjera  

Ndihmë humanitare  

Bashkëpunim teknik  

DFID – zvogëlim borxhi  

Nidhmë të natyrave tjera  

Vitet 

http://www.ukan.org.uk/aid-quantity/uk-aid-breakdown/
http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN03714
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treguar efekt në investimet dhe marrëdhëniet tregtare të Mbretërisë së Bashkuar me partnerët e 

saj global.84 

Në përgjithësi politika zhvillimore e Mbretërisë së Bashkuar ka lëvizur drejt një kornize 

më të specializuar me disa vende të caktuara si me prioritet, e në bashkëpunim me të cilat synon 

të zbatoj këto politika.85 Edhe pse mund të thuhet se ndoshta Mbretëria e Bashkuar si vend i 

zhvilluar është duke neglizhuar rolin e saj për të mbështetur vendet në zhvillim, ajo arrin të 

përmbush mandatin e saj për siguri, zhvillim dhe ndihma përmes “programeve të kufizuara 

bilaterale të cilat zbatohen paralel me kontributin për organizatat multilaterale të cilat punojnë 

në nivel global”.86 
 

 

IV. MBRETËRIA E BASHKUAR DHE KOSOVA  
Ekzistojnë tre faktorë kryesore të cilët më së miri e shpjegojnë politikën e Mbretërisë së 

Bashkuar në raport me Kosovën: 

1. Interesi i Mbretërisë së Bashkuar për Kosovën është përcaktuar gjithmonë nga dëshira 

për stabilitet të gjerë në tërë Ballkanin Perëndimor, dhe Kosova është parë gjithmonë si 

element kyç në këtë rajon; 

2. Politika e Mbretërisë së Bashkuar në raport me Kosovën nga viti 1999 është përcaktuar 

nga akterët multilateral;  

3. Mbretëria e Bashkuara është duke lëvizur aktivisht drejt një politikë për mbështetje 

multilaterale për Ballkanin, p.sh. përmes promovimit të zgjerimit të BE-së;  

4. Kosova mbetet prioritet për Mbretërinë e Bashkuar për shkak të rëndësisë së madhe në 

aspektin e sigurisë dhe jo stabilitetit politik brenda rajonit të Ballkanit.  

Marrëdhëniet në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe Kosovës kanë evoluar për një kohë 

relativisht të shkurtër, ndërsa tani koha është që qeveritë e dy vendeve të punojnë në partneritet 

për të forcuar efikasitetin e politikave, ruajtjen e marrëdhënieve dhe mbështetjen “proceset e 

brendshme demokratike dhe ndërtimin e kapaciteteve institucionale në Kosovë”[87] Fakti që 

Mbretëria e Bashkuar tani mbështet komisionet e Qeverisë së Kosovës me hulumtime, ndërkohë 

që vite më parë angazhohej në mënyrë bilaterale dhe multilaterale për të përcaktuar formën e 

kësaj Qeverie, tregon për progresin e arritur në rajon.88 

Marrëdhëniet Mbretëri e Bashkuar-Kosovë ndikohen edhe nga anëtarësia e Mbretërisë 

së Bashkuar në organizatat multilaterale. Në fund të fundit kjo ka të bëjë me çështjen e 

efikasitetit sepse “do të ketë gjithmonë disa raste kur Mbretëria e Bashkuar do të duhet të 

mbështes Kosovën në baza bilaterale, ndërsa në raste të tjera mbështetja do të ofrohet përmes 

BE-së, veçanërisht në politikat që kjo e fundit i zbaton më me sukses”.89 Në këtë mënyrë 

Mbretëria e Bashkuar duhet të përdor të gjitha resurset që ka në dispozicion për të përmbushur 

interesat e Mbretërisë së Bashkuar, Kosovës dhe Evropës si tërësi.90 Në raport me Kosovën, 

Mbretëria e Bashkuar aktualisht i ka tri prioritete:  

                                    

84 Tregtia dhe Investimet e Mbretërisë së Bashkuar (2013) Raporti vjetor i UKTI 2012-12, Londër. Mund ta gjeni në: , 

http://www.ukti.gov.uk/uktihome/aboutukti/ourperformance/officialreports.html 
85 Richard Taylor (Drejtor i zyrës së DFID në vitin 2012). Intervistë, 6 Gusht, 2013.  
86Ibid 
87 Intervistë përmes postës elektronike me Ambasadorin Lirim Graiçevci. 14 Korrik, 2013 
88Ibid 
89 Intervistë përmes postës elektronike me Tony Baldry Anëtar i Parlamentit (Kryetar i APPG për Kosovën) (16 Korrik, 

2013) 
90 Politika e Mbretërisë së Bashkuar në raport me Kosovën dominohet nga interesi i saj për Evropën si tërësi, duke u 

angazhuar për parandalim të konflikteve, dekurajimin e migrimit në shkallë të lartë, krijimin e një mjedisi të përshatshëm 

http://www.ukti.gov.uk/uktihome/aboutukti/ourperformance/officialreports.html
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1. “Vazhdimin e diskursit diplomatik në mes të Kosovës dhe Serbisë, në linjë me 

normalizimin e marrëdhënieve; 

2. Mbështetja dhe këshillimi në mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe të drejta; 

3. Mbështetja për Kosovën në realizimin e aspiratave për anëtarësim në familjen Euro-

Atlantike.”91 

Këto prioritete e mbështesin Kosovën në përpjekjet për të siguruar sovranitetin e territorit të saj 

dhe zënie “me të drejtë” të vendit që i takon si akter ndërkombëtar.92 Mbretëria e Bashkuar 

gjithmonë ka luajtur rol aktiv në diskursin në mes të Serbisë dhe Kosovës duke këshilluar të dy 

palët dhe në shumë raste duke ndërmjetësuar bisedimet. Nga diplomati i dikurshëm Robert 

Cooper i cili ka kontribuar në dialogun teknik në mes të dy shteteve,93 të Catherine Ashon 

Nënkryetar e Komisionit Evropiane, Shefe e Politikës së Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së dhe 

anëtare e dhomës së lordëve, Mbretëria e Bashkuar “ka luajtur rol kyç në progresin” e arritur 

gjatë dialogut dhe sjelljen e palëve në tavolinën e bisedimeve.[94][95] Sa i përket zgjedhjeve, 

Mbretëria e Bashkuar vazhdon të punojnë në kornizat ligjore dhe gjyqësore për të siguruar 

sundimin e ligjit në Kosovë. Anëtarësimi në BE është “synim i arritshëm por që kërkon kohë”,96 

dhe Mbretëria e Bashkuar vazhdon të angazhohet për të treguar që Kosova mund të sjell vlera të 

reja pozitive në organizatat ndërkombëtare në të cilat është duke bërë përpjekje të anëtarësohet. 

Në anën tjetër, prioritet e ambasadës së Kosovës në Londër janë:  

1. Promovimi i marrëdhënieve diplomatike bilaterale; 

2. Konsolidimi i shtetit të Kosovës në rrafshin ndërkombëtar; 

3. Shtyrja përpara e procesit të njohjes së shtetit të pavarur të Kosovës nga shtetet anëtare 

të OKB-së që ende nuk e kanë njohur Kosovën; 

4. Promovimin e tregtisë dhe investimeve në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe Kosovës. 

5. Inkurajimin dhe zhvillimin e lidhjeve kulturore dhe ekonomike në mes të dy shteteve.”97 

 

Këto prioritete janë në përputhje me ato të Mbretërisë së Bashkuar dhe tregojnë për një dialog 

serioz në mes të dy shteteve dhe konsensus në përcaktimin e fushave ku ka nevojë për më 

shumë mbështetje.  

Parashikimet për marrëdhëniet në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe Kosovës janë 

pozitive. Pas planit të Ahtisasrit, dhe veçanërisht në vitin e fundit ekziston një momentumi pozitiv 

në normalizimin e marrëdhënieve në mes të Serbisë dhe Kosovës, dhe një tendence të 

përgjithshme në Serbi dhe Kosovë për të ecur përpara drejt zgjidhjes së çështjeve të 

pazgjidhura.98 Gjithashtu, anëtarësimi i Kroacisë në BE ka dhënë një shenjë pozitive për vendet e 

rajonit,99 dhe mund të ndihmoj këto shtete të “përqendrojnë vëmendjen” në zgjidhjen e 

problemeve në raport me statusin e Kosovës dhe pavarësisë së saj. Mbretëria e Bashkuara do të 

                                                                                                             

për investime dhe integrimin e sa më shumë vendeve që të jetë e mundur në BE- Intervistë përmes postës elektronike me 

Dr. Eric Gordy (17 Korrik, 2013). 
91 Intervistë me një dimplomat të lartë të Mbretërisë së Bashkuar  (25 Korrik, 2013) 
92Ibid 
93 Intervistë përmes postës elektronike me Ambasadorin Lirim Graiçevci. 14 Korrik, 2013 
94Ibid 
95 Gov.uk (2012) Sekretari i Jashtëm mirëpret dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga BE. Mund ta 

gjeni në: https://www.gov.uk/government/neës/foreign-secretary-welcomes-eu-facilitated-dialogue-between-kosovo-and-

serbia (Qasur me 23 Korrik, 2013) 
96 Intervistë përmes postës elektronike me Tony Baldry Anëtar i Parlamentit (Kryetar i APPG për Kosovën) (16 Korrik, 

2013) 
97 Intervistë përmes postës elektronike me Ambasadorin Lirim Graiçevci. 14 Korrik, 2013 
98 Intervistë përmes postës elektronike me Dr. Eric Gordy (17 Korrik, 2013).  
99 Ibid 

https://www.gov.uk/government/ne�s/foreign-secretary-welcomes-eu-facilitated-dialogue-between-kosovo-and-serbia
https://www.gov.uk/government/ne�s/foreign-secretary-welcomes-eu-facilitated-dialogue-between-kosovo-and-serbia
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vazhdoj të luaj rol kyç në këtë proces dhe do të mbështes anëtarësimin e vendeve të rajonit në 

BE. Ka shumë gjasa që marrëdhëniet tregtare Mbretëri e Bashkuar-Kosovë të forcohet me 

promovimin e tregtisë në këtë rajon nga ana e UKTI. Ndihma bilaterale ka mundësi të zvogëlohet 

në masë të madhe por me vazhdimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe 

Kombet e Bashkuara dhe përmbushjen e kritereve të caktuara në këtë drejtim, do të hapen 

kanale të reja të financimit. Për Mbretërinë e Bashkuar, Kosova ka qenë vend më rëndësi 

strategjike ngase pozicioni i saj ka ndikim të madh në ruajtjen e stabilitetit në tërë rajonin. Në të 

ardhmen Mbretëria e Bashkuara do të vazhdoj të mbështes Kosovës në përpjekjet për të 

siguruar njohjen si shtet i pavarur ndërkombëtarisht dhe për tu anëtarësuar në organizatat 

ndërkombëtare. Marrëdhëniet në mes të dy palëve do të vazhdojnë të jenë të rëndësishme për 

qeveritë e dy vendeve, dhe ashtu siç ka shkruar edhe Petrit Selimi (Zëvendës Ministër i Punëve 

të Jashtme), “kjo është një miqësi të do të vazhdoj, do të thellohet dhe do të zhvilloj më shumë 

rrënjë dhe degë”.100 
 

 

V. REKOMANDIMET  
1. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, përmes UKTI duhet të promovoj lidhje më të forta 

ekonomike duke ofruar informacione relevante për të bërit biznes në Kosovës, në ueb 

faqen e UKTI në internet. IJD duhet të lehtësojnë transferimin e shkathtësive dhe 

teknologjisë që aktualisht mungon në Kosovë. Kjo ndihmon edhe në krijimin e lidhjeve 

sociale në mes të shteteve që mund të vihet në përdorim në të ardhmen. Edhe pse 

Kosova ka shënuar vazhdimisht rritje ekonomike Mbretëria e Bashkuar ka mundësi të 

bëjë më shumë.  

2. Njohja ndërkombëtare përcakton rolin e Kosovës në skenën ndërkombëtare. Anëtarësimi 

i Kroacisë në BE duhet të shihet si hap pozitiv, me gjithë faktin se ekziston problemi i 

mosnjohjes i cili duhet adresuar. Mbështetja e Mbretërisë së Bashkuar për promovimin e 

njohjes ndërkombëtare duhet të vazhdoj, dhe të përqendrohet veçanërisht tek ato shtete  

për të cilat njohja e Kosovës mund të sjell dobi.  

3. Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës duhet të përdoret si 

udhërrëfyes për dialogun në mes të Serbisë dhe Kosovës. Mbështetja e Mbretërisë së 

Bashkuar për rekomandimet e këtij propozimi duhet të vazhdoj.  

4. Mbretëria e Bashkuar duhet të vazhdoj të shfrytëzoj përvojën e saj dhe të këshilloj 

Kosovën për sferat ku ajo mund të sjell dobi pas anëtarësimit në organizatat 

ndërkombëtare në të cilat synon të anëtarësohet.  

5. Me rritjen e buxhetit të dedikuar për ndihmë shteteve tjera Mbretëria e Bashkuara duhet 

të rrisë nivelin e mbikëqyrjes për të siguruar më shumë efikasitet dhe llogaridhënie. Ky 

aspekt duhet forcuar jo vetëm brenda Parlamentit por edhe tek organizatave 

ndërkombëtare. Kjo është shumë e rëndësishme sidomos kur kemi parasysh shkallën e 

lartë të krimit dhe organizuar dhe korrupsionit në Kosovë.  

6. APPG për Kosovës paraqet një mekanizëm të dobishëm për marrëdhëniet në mes të dy 

shteteve. Kjo do t’u mundësoj anëtarëve të dy parlamenteve që të thellojnë marrëdhëniet 

politike në një nivel që do të ishte i pamundur në mungesë të këtij grupi. APPG për 

Kosovën duhet të ndihmohet dhe të mbështetet fuqishëm nga Qeveria e Mbretërisë së 

Bashkuar për të mundësuar komunikim efektiv dhe konstruktiv në mes të qeverive të dy 

vendeve.  

                                    

100 Petrit Selimi (2011). Marrëdhënie Kosovë-Mbretëri e Bashkuar. Revista Diplomat. 
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7. Anëtarësimi në BE është prioritet, dhe në këtë drejtim negociatat për Marrëveshjen e 

Stabilizim Asocimit paraqesin një mundësi tjetër për Mbretërinë e Bashkuar që të 

ndihmoj Kosovën të bëjë progres. Duhet theksuar gjithashtu se pa marrë parasysh nivelin 

e optimizmit Kosova ka ende një rrugë të gjatë për të bërë në drejtim të anëtarësimit në 

BE dhe në këtë drejtim mbështetja duhet të vazhdoj.  
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RAPORTET E POLITIKAVE  

Raportet e Politikave janë dokumente të cilat shërbejnë si mjete/forume për analiza të  detajuara dhe 

sistematike në sfera të ndryshme të politikave publike, që janë të dizajnuara të ofrojnë zgjidhje politikash, të 

mirë-informuara, për probleme të rëndësishme të politikave publike. Në përgjithësi, Raportet e Politikave 

ofrojnë argumente të bazuara në vlera, propozojnë zgjidhje të veçanta në sferën e politikave publike, duke vëne 

në përdorim faktet dhe praktikat e mira si mjete për të avancuar argumentet gjithëpërfshirëse dhe të 

qëndrueshme të organizatës sonë.  Në veçanti, ato identifikojnë çështjet themelore të politikave nëpërmjet 

metodologjisë së qëndrueshme, të cilat mundësojnë vënien në pah përbërjen dhe strukturën e politikave të 

caktuara.  Raportet e Politikave, për më tepër, janë kompozime analitike; mbi këtë bazë, ato jo vetëm që 

ofrojnë fakte por edhe vlerësojnë politikat publike për të zhvilluar pyetje për analiza, dhe ofrojnë 

alternativa/zgjidhje politikash në një perspektivë gjithëpërfshirëse. Raportet e Politikave shërbejnë si mjete për 

të ndikuar në procesin e vendim-marrjes dhe për të ftuar në veprim grupet dhe palët e interesit në rastet e 

dhëna. 


